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

Sesiunea februarie – iunie 2021 
 

(Situaţia cuprinde datele la 26.03.2021) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1770 

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2021 1630 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2021 140 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 217 

227 

– votate  
 

225 

             din care: - înaintate la Senat      7 

                            - în procedura de promulgare 40 

                            - promulgate* 38 

                            - respinse definitiv 140 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1545 

a) pe ordinea de zi 558 

b) la comisii  
 

963 

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

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

6 

3) Clasate 23 

4) Desesizări 1 

5) Înregistrate la Camera Deputaţilor 6 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 6 

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

 
    Cele 225 de iniţiative legislative votate privesc: 

                                    80 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                  din care: 
                                  57 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                      2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  21 de proiecte de legi 
                                 145 de propuneri legislative 
                
  * În anul 2021 au fost promulgate 49 de legi, dintre care 11 din inițiativele legislative adoptate în anul 2020. 
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 

 

 

Şedinţele din zilele de luni, 22, marți, 23 și miercuri, 24 martie 2021 
 

 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 60  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          32               

33        

   - votate 33 
 

                           - la Senat   1 
 

                           - la promulgare 10 
 

                           - respinse definitiv 22 

   - retrimise la comisii 7 

 
 
 
   Cele 33 de iniţiative legislative votate privesc: 
                   12 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 
                    8 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                    4 proiecte de legi 
                   21 de propuneri legislative 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
ivesc: 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 8 - 2021  
Săptămâna 22 – 26 martie 2021  

 

 

4 
 

C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
în săptămâna  22 – 26 martie 2021 

 
 

 I. Proiecte de legi  adoptate de Camera Deputaților în calitate de Cameră decizională: 

1. PL-x 654/2018 - Lege privind Fondul de compensare a investitorilor                      
 

2. PL-x 518/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2018 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă  
 

3. PL-x 825/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte 
juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului 
 

4. PL-x 427/2019 - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2019 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
 

5. PL-x 550/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii  
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap                            
 

6. PL-x 77/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2019 pentru completarea art. 
201 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 
  

7. PL-x 27/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2019 pentru prorogarea unor 
termene prevăzute la art. 24 alin. (51) şi (61) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat 
de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, precum şi a termenului prevăzut la art. II din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a reţelelor si sistemelor informatice 

8. PL-x 79/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2019 pentru prorogarea 
termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea 
măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate 
pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul 
patrimoniului cultural naţional mobil 
 

9. PL-x 564/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2018 pentru completarea 
Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export - Import a României EXIMBANK-S.A.           
 

10. PL-x 98/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate 
 
 
II.  Proiecte de legi pentru care procedura legislativă a încetat: 
 

1. Pl-x 484/2020 - Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.23/2020 pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice 
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2. Pl-x 682/2018 - Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice                    
                    

3. PL-x 90/2019 - Proiectul de Lege pentru completarea art.96 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 
privind circulația pe drumurile publice 
                    

4. PL-x 655/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol 
                    

5. PL-x 616/2018/2019 - Legea privind declasificarea unor documente                            
(Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.74 din 30 ianuarie 2019, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.200  din 13 martie 2019) 
 

6. PL-x 373/2018/2021 - Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală, precum şi pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară                                      
(Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.467 din 29 iulie 2019, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.765  din 20 septembrie 2019) 
 

7. PL-x 406/2018/2021 - Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum 
şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie                            
(Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.466 din 29 iulie 2019, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.862  din 25 octombrie 2019) 
 

8. Pl-x 660/2020 - Propunerea legislativă privind instituirea Programului național de prevenire și gestionare a 
înmulțirii populației de câini fără stăpân                             
                    

9. Pl-x 288/2010 - Propunerea legislativă privind insolvenţa persoanelor fizice                           
                    

10. Pl-x 581/2010 - Propunerea legislativă privind organizarea activităţii de lobby                         
                    

11. PL-x 739/2011 - Proiectul de Lege privind reglementarea activităţilor de lobby în România   
                    

12. Pl-x 142/2015 - Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 2012 privind reţinerea datelor 
generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de 
comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.506/2004 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, 
publicată în Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
                    

13. PL-x 686/2009 - Proiectul de Lege privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în Bucureşti, zona 
„Parcul Tineretului” 
                    

14. Pl-x 516/2017 - Propunerea legislativă pentru completarea art.62 şi modificarea art.110 din Legea  nr.46/2008 
privind Codul silvic 
                    

15. PL-x 388/2020 - Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe         
                    

16. PL-x 200/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice 
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17. PL-x 235/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România 
                    

18. PL-x 204/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2009 privind 
reglementarea unor măsuri de protecţie socială   
                    

19. PL-x 206/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor 
comemorative de război 
                    

20. PL-x 36/2020 - Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind 
organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență 
                    

21. PL-x 34/2020 - Proiectul de Lege pentru completarea art.18 din Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind 
registrul agricol 
                    

22. Pl-x 290/2020 - Propunerea legislativă pentru modificarea art.641 din Legea nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă 
                    
 
III.  Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere Senatului: 
 

1. PL-x 108/2021 – Proiectul de Lege privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției  
 
 

 IV. Hotărâri ale Camerei Deputaților: 
 

1. PHCD 24/2021 – Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor  
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D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de 25 martie  2021 ) 

 
 

I.  În perioada 22 –25 martie  2021  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 14 rapoarte, din care 1 raport 

suplimentar și 1 raport comun pentru ședințele comune cu Senatul. 
Comisiile permanente au depus  17 avize. 
Cele 14 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare            10 
 rapoarte de respingere          4 

 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului:                   4 
 Ordonanțe al Guvernului                                        1 
 Proiecte de legi și propuneri legislative:                9    

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent  1009 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 93 pentru raport 

suplimentar.  
 

II. De la începutul actualei legislature 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  160 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
141 

 rapoarte suplimentare 
14 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
  5 

TOTAL 160 
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ANEXĂ 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada 15 – 18 martie  2021 

 
 I. Comisia pentru buget 

 
II. Comisia pentru industrii 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 

PLx 
Proiect de Lege 
privind aprobarea 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.233/2016, în sensul corelării prevederilor 

 
Guvern,   

 
2.06.20 

 
Raport de 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 

legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
107/2020 

Proiect de Lege 
privind aprobarea 
Ordonanţei 
Guvernului nr.5/2020 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.207/2015 privind 
Codul de procedură 
fiscală 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.207/2015. Demersul legislativ urmăreşte, 
pe de o parte, reglementarea popririi 
electronice, prin dezvoltarea sistemului 
informatic propriu al Ministerului 
Finanţelor Publice/ANAF, prin intermediul 
căruia să se gestioneze popririle şi 
activităţile aferente de stingere a acestora, 
iar, pe de altă parte, transpunerea în 
legislaţia naţională a prevederilor Directivei 
(UE) 2018/822 a Consiliului din 25 mai 
2018 de modificare a Directivei 
2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul 
automat obligatoriu de informaţii în 
domeniul fiscal cu privire la modalităţile 
transfrontaliere care fac obiectul raportării 

 
Guvern,   
adoptat   
de Senat 

 
24.03.21 

 
Raport de 

aprobare cu 
amendamente 

(140/R din 
25.03.21) 

 

2 PLx 
14/2021 

Proiect de Lege 
privind aprobarea 
Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.174/2020 pentru 
modificarea şi 
completarea unor acte 
normative care 
reglementează 
activitatea de sprijin 
financiar din fonduri 
externe 
nerambursabile, în 
contextul crizei 
provocate de 
COVID-19 

Modificarea şi completarea unor acte 
normative care reglementează activitatea de 
sprijin financiar din fonduri externe 
nerambursabile, în contextul crizei 
provocate de COVID-19. Astfel, demersul 
legislativ urmăreşte amendarea 
următoarelor acte normative: Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.130/2020, 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.84/2020, Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.133/2020, Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.43/2020, OUG 
nr.156/2020, Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2020, Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.144/2020, 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2014 

 
Guvern,   
adoptat   
de Senat 

 
24.03.21 

 
Raport de 
aprobare  

cu 
amendamente 

(141/R din 
25.03.21) 
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137/2018 
 

Ordonanţei de 
urgenţã a 
Guvernului 
nr.104/2017 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.233/2016 privind 
parteneriatul public-
privat – raport 
comun cu Comisia 
juridică 

actului normativ cu legislaţia care 
reglementează modalitatea de atribuire a 
unor contracte de parteneriat public-privat, 
precum şi cu legislaţia naţională şi 
europeană referitoare la datoria publică şi 
deficit, stabilirea competenţelor de aprobare 
pentru proiectele de parteneriat public-
privat (PPP), detalierea etapelor necesare 
încheierii şi derulării unui contract de PPP, 
clasificarea proiectelor de PPP potrivit 
Eurostat, reglementarea societăţii de proiect, 
nou înfiinţată, organizată ca societate pe 
acţiuni, din perspectiva protejării interesului 
partenerului public, clarificări privind 
mecanismele de plată şi de analiză, 
reglementarea structurii de finanţare a 
proiectelor de PPP şi modalitatea de alocare 
a contribuţiilor publice şi private, pe durata 
realizării investiţiei, respectiv a operării 
activului rezultat, reglementarea situaţiilor 
de modificare a contractului de PPP pe 
durata derulării, reglementarea 
contravenţiilor, sancţiunilor, despăgubirilor 
şi penalităţilor, completarea actului 
normativ cu termeni şi definiţii noi şi 
realizarea corelării între articole 

adoptat   
de Senat 

11.03.21 
 

aprobare cu 
amendamente 

(133/R din 
23.03.21) 

 

 
 III. Comisia pentru agricultură 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

515/20 

Proiect de Lege 
pentru completarea 
art.66 din Legea 
îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004 

Completarea art.66 din Legea nr.138/2004, 
cu un nou alineat, respectiv alin.(4). Potrivit 
expunerii de motive, se preconizează 
acoperirea, din bugetul Agenţiei Naţionale 
de Îmbunătăţiri Funciare, a cheltuielilor 
aferente consumului de energie necesar 
funcţionării agregatelor pentru irigaţii 
folosite de producătorii agricoli 

8 
deputați,  
adoptat   
de Senat 

 
 

11.03.21 
 

 
Raport de 

aprobare cu 
amendamente 

(139/R din 
24.03.21) 

 

 
IV. Comisia pentru muncă 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

82/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a 
Guvernului 

Stabilirea unor măsuri graduale, astfel 
încât să nu fie afectată direct asigurarea 
continuităţii în acordarea actului medical 
de către medicii de familie în contextul 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

23.03.21 

Raport de 
aprobare 

(137/R din 
24.03.21) 
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nr.209/2020 privind 
modificarea art.IV 
alin.(6) din Ordonanţa 
de urgenţă a 
Guvernului 
nr.180/2020 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.136/2020 privind 
instituirea unor măsuri 
în domeniul sănătăţii 
publice în situaţii de 
risc epidemiologic şi 
biologic, a Ordonanţei 
de urgenţă a 
Guvernului 
nr.158/2005 privind 
concediile şi 
indemnizaţiile de 
asigurări sociale de 
sănătate, precum şi 
pentru stabilirea unor 
măsuri cu privire la 
acordarea concediilor 
medicale şi pentru 
reglementarea unor 
măsuri în domeniul 
sănătăţii cauzate de 
evoluţia răspândirii 
infecţiilor determinate 
de virusul SARS-
CoV-2 – raport 
comun cu Comisia 
pentru sănătate 

epidemiologic actual. Principalele 
intervenţii legislative vizează 
următoarele: reducerea la maxim 10% a 
procentului de 50% reglementat la art.IV 
alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.180/2020, prevăzut în cazul 
nerespectării culpabile de către medicul 
de familie a oricăreia dintre obligaţiile 
contractuale, procent care se va aplica 
gradual în funcţie de numărul de 
constatări a abaterilor, clarificarea 
prevederilor art.38 alin.(3) lit.g) din 
Legea-cadru nr.153/2017 privind poziţia 
distinctă din bugetul Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate din 
care se asigură transferurile sumelor 
necesare acordării sporurilor prevăzute 
pentru situaţii de risc epidemiologic, 
respectiv, de la titlul VI "Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publiceˮ precum 
şi din bugetul de stat pentru personalul de 
specialitate medico-sanitar şi auxiliar 
sanitar din serviciile de ambulanţă 
publice, adaptarea cadrului legal astfel 
încât să fie respectat dreptul persoanelor 
asigurate la concedii medicale şi 
indemnizaţiile aferente cuvenite, pentru 
care direcţiile de sănătate publică au 
instituit măsura izolării la domiciliu sau la 
o locaţie declarată, dar pentru care nu au 
putut fi emise documentele doveditoare, 
având în vedere volumul de activitate şi 
numărul crescut al persoanelor infectate 
cu coronavirusul SARS-CoV-2 în 
termenul de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.180/2020 

2 
PLx 

20/2021 

Proiect de Lege 
privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului 
nr.180/2020 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.136/2020 privind 
instituirea unor măsuri 
în domeniul sănătăţii 
publice în situaţii de 
risc epidemiologic şi 
biologic, a Ordonanţei 
de urgenţă a 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.136/2020, precum şi completarea OUG 
nr.158/2005. Intervenţiile legislative 
vizează posibilitatea instituirii, sub 
monitorizarea medicilor de familie, a 
măsurii izolării la domiciliu sau la o 
locaţie declarată, până la confirmarea 
infecţiei cu o boală infectocontagioasă, 
precum şi după confirmarea 
diagnosticului de boală 
infectocontagioasă, prin investigaţii 
paraclinice specifice, a persoanelor care, 
potrivit definiţiei de caz, nu prezintă 
semne şi simptome sau prezintă simptome 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

23.03.21 

Raport de 
aprobare 

(138/R din 
24.03.21) 
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Guvernului 
nr.158/2005 privind 
concediile şi 
indemnizaţiile de 
asigurări sociale de 
sănătate, precum şi 
pentru stabilirea unor 
măsuri cu privire la 
acordarea concediilor 
medicale – raport 
comun cu Comisia 
pentru sănătate 

care nu necesită izolarea într-o unitate 
sanitară sau într-o locaţie alternativă 
ataşată unităţii sanitare, a acordării 
certificatelor de concediu medical pentru 
aceste persoane, precum şi a modalităţii 
de plată a medicilor de familie care 
monitorizează starea de sănătate a 
respectivelor persoane 

 
V. Comisia pentru sănătate 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

278/2018 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul 
sănătăţii 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006, în sensul stabilirii termenului 
de prescripţie extinctivă al dreptului 
material la acţiune al furnizorilor de 
servicii medicale, medicamente, materiale 
sanitare şi dispozitive materiale, şi casele 
de asigurări de sănătate, al perioadei de 
timp în care o persoană poate fi numită 
director general interimar al Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al 
caselor de asigurări de sănătate judeţene, 
precum şi a sancţiunii corespunzătoare în 
situaţia aplicării unor măsuri financiare 
contractuale care nu au fost prevăzute în 
contractul-cadru 

7 
parlam.,  
respinsă  
de Senat 

23.03.21 

Raport de 
respingere 
(136/R din 
24.03.21) 

2 
PLx 

82/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a 
Guvernului 
nr.209/2020 privind 
modificarea art.IV 
alin.(6) din Ordonanţa 
de urgenţă a 
Guvernului 
nr.180/2020 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.136/2020 privind 
instituirea unor măsuri 
în domeniul sănătăţii 
publice în situaţii de 
risc epidemiologic şi 

Stabilirea unor măsuri graduale, astfel 
încât să nu fie afectată direct asigurarea 
continuităţii în acordarea actului medical 
de către medicii de familie în contextul 
epidemiologic actual. Principalele 
intervenţii legislative vizează 
următoarele: reducerea la maxim 10% a 
procentului de 50% reglementat la art.IV 
alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.180/2020, prevăzut în cazul 
nerespectării culpabile de către medicul 
de familie a oricăreia dintre obligaţiile 
contractuale, procent care se va aplica 
gradual în funcţie de numărul de 
constatări a abaterilor, clarificarea 
prevederilor art.38 alin.(3) lit.g) din 
Legea-cadru nr.153/2017 privind poziţia 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

23.03.21 

Raport de 
aprobare 

(137/R din 
24.03.21) 
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biologic, a Ordonanţei 
de urgenţă a 
Guvernului 
nr.158/2005 privind 
concediile şi 
indemnizaţiile de 
asigurări sociale de 
sănătate, precum şi 
pentru stabilirea unor 
măsuri cu privire la 
acordarea concediilor 
medicale şi pentru 
reglementarea unor 
măsuri în domeniul 
sănătăţii cauzate de 
evoluţia răspândirii 
infecţiilor determinate 
de virusul SARS-
CoV-2 – raport 
comun cu Comisia 
pentru muncă 

distinctă din bugetul Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate din 
care se asigură transferurile sumelor 
necesare acordării sporurilor prevăzute 
pentru situaţii de risc epidemiologic, 
respectiv, de la titlul VI "Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publiceˮ precum 
şi din bugetul de stat pentru personalul de 
specialitate medico-sanitar şi auxiliar 
sanitar din serviciile de ambulanţă 
publice, adaptarea cadrului legal astfel 
încât să fie respectat dreptul persoanelor 
asigurate la concedii medicale şi 
indemnizaţiile aferente cuvenite, pentru 
care direcţiile de sănătate publică au 
instituit măsura izolării la domiciliu sau la 
o locaţie declarată, dar pentru care nu au 
putut fi emise documentele doveditoare, 
având în vedere volumul de activitate şi 
numărul crescut al persoanelor infectate 
cu coronavirusul SARS-CoV-2 în 
termenul de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.180/2020 

3 
PLx 

20/2021 

Proiect de Lege 
privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului 
nr.180/2020 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.136/2020 privind 
instituirea unor măsuri 
în domeniul sănătăţii 
publice în situaţii de 
risc epidemiologic şi 
biologic, a Ordonanţei 
de urgenţă a 
Guvernului 
nr.158/2005 privind 
concediile şi 
indemnizaţiile de 
asigurări sociale de 
sănătate, precum şi 
pentru stabilirea unor 
măsuri cu privire la 
acordarea concediilor 
medicale – raport 
comun cu Comisia 
pentru muncă 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.136/2020, precum şi completarea OUG 
nr.158/2005. Intervenţiile legislative 
vizează posibilitatea instituirii, sub 
monitorizarea medicilor de familie, a 
măsurii izolării la domiciliu sau la o 
locaţie declarată, până la confirmarea 
infecţiei cu o boală infectocontagioasă, 
precum şi după confirmarea 
diagnosticului de boală 
infectocontagioasă, prin investigaţii 
paraclinice specifice, a persoanelor care, 
potrivit definiţiei de caz, nu prezintă 
semne şi simptome sau prezintă simptome 
care nu necesită izolarea într-o unitate 
sanitară sau într-o locaţie alternativă 
ataşată unităţii sanitare, a acordării 
certificatelor de concediu medical pentru 
aceste persoane, precum şi a modalităţii 
de plată a medicilor de familie care 
monitorizează starea de sănătate a 
respectivelor persoane 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

23.03.21 

Raport de 
aprobare 

(138/R din 
24.03.21) 
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VI. Comisia pentru cultură 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

529/2020 

Proiect de Lege 
pentru 
transparentizarea 
informaţiilor de 
interes public şi 
uşurarea accesului 
cetăţenilor prin 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.544/2001 privind 
liberul acces la 
informaţii de interes 
public 

Completarea Legii nr.544/2001. Astfel, se 
preconizează instituirea unor noi obligaţii 
pentru autorităţile şi instituţiile publice, şi 
anume, obligaţia de a publica şi comunica 
toate informaţiile şi datele de interes public 
în format deschis şi prelucrabil automat, 
precum şi obligaţia de a întocmi şi actualiza 
un registru public electronic al solicitărilor 
înregistrate şi al răspunsurilor emise în baza 
Legii nr.544/2001, cu anonimizarea datelor 
cu caracter personal 

19 
parlam.,   
adoptat      
de Senat 

 
16.02.21 
15.03.21 
17.03.21 

 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 

(51/RS din 
22.03.21) 

 
VII. Comisia juridică 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
Plx 

574/2015 

Propunere 
legislativă pentru 
modificarea Legii 
nr.135/2010 privind 
Codul de procedură 
penală şi a Legii 
nr.286/2009 privind 
Codul penal 

Completarea cu un nou alineat a art.397 din 
Legea nr.286/2009 privind Codul penal, în 
sensul incriminării întreprinderii de acţiuni 
împotriva persoanelor sau bunurilor 
săvârşite de una sau mai multe persoane 
împreună, în scopul schimbării ordinii 
constituţionale ori a îngreunării sau 
împiedicării exercitării puterii de stat. 

9 
parlam.,  
respinsă   
de Senat 

11.03.21 
 

Raport de 
respingere 
(130/R din 
22.03.21) 

2 
Plx 

190/2017 

Propunere 
legislativă privind 
completarea Legii 
nr.286/2009 privind 
Codul penal 

Completarea cu un nou alineat a art.397 din 
Legea nr.286/2009 privind Codul penal, în 
sensul incriminării întreprinderii de acţiuni 
împotriva persoanelor sau bunurilor 
săvârşite de una sau mai multe persoane 
împreună, în scopul schimbării ordinii 
constituţionale ori a îngreunării sau 
împiedicării exercitării puterii de stat 

1 
deputat,   
respinsă   
de Senat 

 

11.03.21 
 

Raport de 
respingere 
(131/R din 
22.03.21) 

3 
PLx 

108/2021 

Proiect de Lege 
privind desfiinţarea 
Secţiei pentru 
investigarea 
infracţiunilor din 
justiţie 

desfiinţarea Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie din cadrul 
Parchetului de pe lângă ÎCCJ, stabilindu-se 
o serie de măsuri tranzitorii care decurg din 
această operaţiune. Totodată, se propune 
abrogarea secţiunii care priveşte 
organizarea, funcţionarea şi competenţa 
acestei Secţii din Legea nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară şi instituirea unor 
dispoziţii referitoare la situaţia personalului 

Guvern 18.03.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(132/R din 
22.03.21) 
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şi a dosarelor aflate pe rolul Secţiei la data 
intrării în vigoare a acestei legi 

4 

 
PLx 

137/2018 
 

Proiect de Lege 
privind aprobarea 
Ordonanţei de 
urgenţã a 
Guvernului 
nr.104/2017 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.233/2016 privind 
parteneriatul public-
privat – raport 
comun cu Comisia 
pentru industrii 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.233/2016, în sensul corelării prevederilor 
actului normativ cu legislaţia care 
reglementează modalitatea de atribuire a 
unor contracte de parteneriat public-privat, 
precum şi cu legislaţia naţională şi 
europeană referitoare la datoria publică şi 
deficit, stabilirea competenţelor de aprobare 
pentru proiectele de parteneriat public-
privat (PPP), detalierea etapelor necesare 
încheierii şi derulării unui contract de PPP, 
clasificarea proiectelor de PPP potrivit 
Eurostat, reglementarea societăţii de proiect, 
nou înfiinţată, organizată ca societate pe 
acţiuni, din perspectiva protejării interesului 
partenerului public, clarificări privind 
mecanismele de plată şi de analiză, 
reglementarea structurii de finanţare a 
proiectelor de PPP şi modalitatea de alocare 
a contribuţiilor publice şi private, pe durata 
realizării investiţiei, respectiv a operării 
activului rezultat, reglementarea situaţiilor 
de modificare a contractului de PPP pe 
durata derulării, reglementarea 
contravenţiilor, sancţiunilor, despăgubirilor 
şi penalităţilor, completarea actului 
normativ cu termeni şi definiţii noi şi 
realizarea corelării între articole 

 
Guvern,   
adoptat   
de Senat 

 
2.06.20 

11.03.21 
 

 
Raport de 

aprobare cu 
amendamente 

(133/R din 
23.03.21) 

 

5 PLx 
33/2016 

Propunere 
legislativă pentru 
modificarea 
articolelor 218-222 
din Legea 
nr.286/2009 privind 
Codul Penal 

Modificarea art.218 - 222 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul penal, în sensul 
majorării pedepselor pentru aceste 

1 
deputat,   
respinsă   
de Senat 

 
11.03.21 

 

 
Raport de 
respingere 
(134/R din 
23.03.21) 

 

                      
VIII. Comisia pentru tehnologia informației 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 - 

Aviz comun asupra 
Proiectului  Bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 
2021 al ANCOM – raport 
comun cu comisia similară 
de la Senat 

Bugetul de venituri și cheltuieli 
pe anul 2021 al ANCOM 

ANCOM 
 

16.03.21 
 

Raport comun 
de aprobare cu 
amendamente 

(5/RC din 
22.03.21) 
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IX. Comisia pentru tineret și sport  
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

299/2020 

Proiect de Lege 
pentru modificarea 
art.21 alin.(1) din 
Legea educaţiei 
fizice şi sportului 
nr.69/2000 

Modificarea art.21 alin.(1) din Legea 
nr.69/2000, în scopul includerii cluburilor 
sportive universitare şi a universităţilor în 
categoria structurilor sportive, precum şi 
abrogarea literei f), în sensul eliminării 
Automobil Clubului Român dintre 
structurile sportive enumerate în alineatul 
menţionat, din cauza faptului că acesta nu s-
a reorganizat, conform legii, ca structură 
sportivă 

2 
senatori,   
adoptat   
de Senat 

23.03.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(135/R din 
24.03.21) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 
Grupul parlamentar al Partidului Social 
Democrat 

 
 

 Declarații politice 
 

Veniturile populației scad, prețurile au luat-o razna 
 
Vă mulțumesc, domnule președinte, 
Dragi colegi, 
Creșterea tuturor prețurilor nu este o dovadă a unei guvernări preformante! Creșterea necontrolată a tuturor prețurilor 

este certificatul de autenticitate al unor măsuri guvernamentale falimentare pentru toți românii! O altă garanție păguboasă a 
deciziilor luate de la Palatul Victoria o reflectă creșterea inflației. Debutul lui 2021 a venit pentru România la pachet cu una 
dintre cele mai ridicate inflații din Uniunea Europeană. Tot acest tablou, care ilustrează neputința dreptei de a guverna coerent 
și pentru toți românii, este completat de bugetul austerității crase, dar și de nepăsarea autorităților față de scăderea nivelului de 
trai din ce în ce mai accelerată. 

Institutul Național de Statistică susține că, în luna februarie 2021, prețurile produselor de larg consum au fost cu 3,2 % 
mai mari față de cele din luna februarie a anului 2020. Astfel, potrivit datelor făcute publice de INS, prețurile au crescut, în 
primele două luni ale acestui an, la multe din produsele alimentare de bază. Am ales să invoc acest exemplu tocmai ca nu 
cumva să vă pierdeți interesul față de statistici dacă pe cel privind prosperitatea tuturor românilor nu-l mai aveți de când ați 
acces la guvernare. Însă, trebuie să vă atenționez că aceleași date furnizate de INS confirmă că politica actualului guvern se 
face în detrimentul cetățeanului și în favoarea multinaționalelor prin comportamentul abuziv al marilor operatori privați din 
energie. Cu +18,45% în februarie 2021 față de decembrie 2020 au crescut prețurile și tarifele la energie electrică. Nici 
combustibilul nu a făcut vreun rabat de la politica necontrolată de majorare a costurilor lui, fapt pe care îl puteți proba direct la 
pompă. Prețurile benzinei și ale motorinei au ajuns, în doar o lună, la nivelul celor de dinainte de pandemie.  

Ca de fiecare dată când nu găsește o justificare plauzibilă și acum guvernanții de dreapta invocă drept argument 
creșterea prețului internațional al petrolului. Numai că de variațiile negative ale prețurilor acestuia nu se profită niciodată și în 
România. Doar majorările sunt cuantificate și exploatate de guvernarea de dreapta.  

Tot INS ne comunică indirect, dar la modul cel mai clar, că guvernarea de dreapta, în ultimul an și jumătate, a produs 
doar sărăcie, șomaj și datorii.  

Mă văd obligat să vă amintesc că toate aceste măriri ale costurilor coșurilor de cumpărături îi afectează în cea mai mare 
măsură pe cetățenii cu venituri reduse, care au devenit astfel și mai săraci. Oare vă pasă?! Sau poate cosiderați normal că rata 
inflației a fost, în primele două luni din acest an, de trei ori mai ridicată decât în primele două luni din anul 2020 și că nu are 
prea multe perspective bune nici pe viitor?! Tot în același registru al întrebărilor stringente cu care încerc să vă trezesc din 
letargia puterii se înscrie și cea privind scăderea salariului real, deci a capacității de cumpărare cu 5-10%. INS spune că în luna 
ianuarie câștigul salarial real a fost cu 7,4% sub nivelul lunii decembrie 2020. Iar de aici rezultă o întrebare simplă și legitimă, 
respectiv cu cât a crescut rata sărăciei anul trecut când aproximativ un milion de persoane au suferit din cauza pandemiei și a 
guvernării de dreapta și au ajuns să fie integrate în categoria persoanelor sărace. Mi-aș dori ca răspunsul să fie unul pozitiv și 
realist și să-l primim cu bucurie spre sfârșitul anului, însă există și vorba aia românească potrivit căreia speranța moare ultima. 
Ar putea fi altfel în condițiile în care șeful guvernului se ocupă doar de împrumuturi și de lansat fumigene comunicaționale cu 
privire la falsa bunăstare a românilor?! Am putea avea o Românie normală cu un nivel de trai decent în condițiile în care este 
mai mult decât evident că există o lipsă nepermisă de reacție a guvernului și a Consiliului Concurenței cu privire la creșterile 
de prețuri la carburant și energie electrică, precum și lipsa oricărei măsuri de reducere a inflației?! 
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În loc de vreo concluzie, nu putem decât să constatăm că veniturile populației și cererea nu cresc, dar prețurile urcă într-
un ritm galopant care ne trage înapoi ”grație” PNL, USR-PLUS și UDMR.  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

Degringolada învățământului românesc continuă 
 
Pandemia și lipsa de măsuri ale guvernelor de dreapta au adus învățământul românesc pe marginea prăpastiei. La un an 

de la prima zi în care școlile din România s-au închis continuă degringolada din învățământ. În consens cu declarația fostului 
ministru de finanțe și actualului prim-ministru, același Florin Cîțu, cum că educația nu reprezintă o prioritate a guvernării PNL, 
lipsa unei gestiuni adecvate a problemelor cauzate de pandemie a condus la o deteriorare fără precedent a calității 
învățământului, cu repercusiuni nebănuite asupra viitorului țării. 

Conform unei analize recente a World Vision România, 40% din elevii dezavantajați, majoritatea din mediul rural, nu 
au făcut școală online. Practic elevii dezavantajați au pierdut foarte multe săptămâni de școală care nu vor putea fi niciodată 
recuperate cu adevărat. Acești tineri vor intra în viață și pe piața  muncii cu marele handicap al lipsei de cunoștințe generale și 
competențe.   

Aproape o treime din absolvenții de clasa a VIII-a din comunitățile defavorizate  nu s-au prezentat anul trecut la 
examenul de evaluare națională. Anul acesta, s-ar putea ca acest procent să fie mult mai mare.  

Deși situația este cunoscută, mă întreb de ce Guvernul și Ministerul Educației nu iau măsuri urgente  pentru sprijinirea 
familiilor defavorizate și pentru elevii din mediul rural? 

Răspunsul mi-l dau singură: pentru că aceștia sunt indiferenți la nevoile cetățenilor și la problemele reale din societate. 
Altfel nu se explică de ce măști pentru persoanele defavorizate nu au fost date sau de ce încă nu s-a găsit o soluție pentru plata 
transportului elevilor. Ca o glumă amară, salariile profesorilor au fost înghețate. Probabil ca „premiu” pentru eforturile 
suplimentare ale acestora de a menține învățământul în viață.  

Ne plângeam înainte de pandemie  că tot mai mulți tineri nu știau să scrie și să citească, că abandonul școlar era ridicat. 
România avea înainte de pandemie una dintre cele mai ridicate rate de șomaj în rândul tinerilor. Toate acestea vor exploda 
după pandemie. Și acum, în ceasul al 12-lea, nu există o politică de răspuns la pandemie. Ministerul Sănătății și Ministerul 
Educației continuă să discute în contradictoriu despre cum să se desfășoare învățământul; s-a ajuns să nu se știe dacă se poartă 
sau nu se poartă mască la orele de sport, dar niciunul dintre conducători nu vede că tabletele promise nici acum nu au fost 
distribuite în totalitate, că sunt numeroase familii care nu pot să cumpere pentru copii măști, că sunt zone în care școlile ba 
sunt deschise, ba închise de la o zi la alta. 

Deși gradul de infectare este foarte redus în școli, multe din cazuri provenind din afara unităților școlare, Guvernul 
continuă să ia măsuri în defavoarea învățământului. Ultima măsură, respectiv aceea de a nu se mai da teze, suspendă de fapt 
singura modalitate corectă de verificare a pregătirii elevilor. Motivația e hilară, cum că un milion de elevi fac orele în sistem 
online, ca și cum ei ar fi vinovați că nu merg la școală. Un învățământ de calitate nu se poate face doar online, fără teze și 
prezență în clasă. Nu există nicio preocupare pentru stabilirea unui program de învățare care să prevină infectarea dar să 
respecte și rigorile școlare. 

Ca urmare a neglijării educației  copiilor în ultimii doi ani, aceștia vor deveni în viitor defavorizații societății. 
Pentru PSD, accesul la educație înseamnă combinarea celor două metode care conferă calitate și modernitate: 

informatizare și digitalizare pe de o parte, și sprijin pentru prezența elevilor în clasă, în condiții de siguranță sanitară, pe de altă 
parte. 

Informatizarea nu înseamnă doar câteva tablete, rămase și acum prin depozite, ci conceperea unor programe naționale, 
viabile și post-pandemie, precum cele propuse de PSD: 

• Programul național privind achiziția de laptop-uri sau tablete cu abonament la internet pentru dotarea elevilor, 
studenților și cadrelor didactice; 

• Programul național pentru conectarea școlilor la internet a tuturor unităților și instituțiilor de învățământ, cu precădere 
a celor preuniversitare din localități situate în mediul rural, mediul urban cu până la 10.000 de locuitori, precum și celor din 
zone izolate și/sau defavorizate; 

• Program privind Digitalizarea resurselor educaționale prin realizarea unui sistem integrat de e-Learning bazat pe o 
platforma open-source, cu facilități de videoconferință incluse. 
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Din acest punct de vedere, măsurile propuse prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR) sunt bune, dar nu 
sunt suficiente. Ele nu pot compensa reducerea gratuității transportului, lipsa de investiții din buget, înghețarea salariilor 
profesorilor, măsuri luate de actualul Guvern în detrimentul învățământului.  

Prin PNRR se propune în fapt o schemă de granturi (investiții) pentru circa 1600 de școli care sunt și cele mai 
vulnerabile la abandonul școlar și un program de burse punte pentru copii care fac trecerea la liceu, pentru acoperirea 
cheltuielilor cu mutarea din localitatea de proveniență în localitatea unde este liceul. Nu poți fi contra unor astfel de propuneri, 
dar, din păcate, ele au mai fost „pilotate”, cum a afirmat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, dar nu au fost aplicate. 
În plus, ele nu fac parte dintr-o strategie sectorială care să conducă la o educație modernă și de calitate, cu un acces egal al 
tuturor copiilor și tinerilor.  

De aceea, se naște întrebarea legitimă: există oare o strategie a Ministerului Educației Naționale de revenire a educației 
măcar la nivelul calitativ de dinainte de pandemie pentru următorul an școlar, când singurele resurse utilizabile vor fi tot cele 
naționale? 

Deputat 
Alexandra Presură 

*** 
Declarație Politică 

 
Prin mult doritul, lăudatul și divinizatul PNRR, adică Planul Național de Redresare și Reziliență, România are 

posibilitatea de a primi și cheltui de la UE peste 30 de miliarde de euro pentru… redresare și reziliență! 
Așa cum a apărut în ultimele zile, propunerea României către Bruxelles privind nevoile și sumele necesare (se solicita 

aproximativ 41 de miliarde), constatam cu stupoare ca, așa cum am fost în ultimii ani, adică tot timpul ”pe lângă”, și de data 
aceasta ne dovedim incompetenta privind depistarea nevoilor și necesităților economice, sociale, ale oamenilor, IMM-urilor, 
ale vremurilor, etc. 

Aceeași reteta din ultimii 10 ani, aceleasi rezultate: ba am finanțat ferme de porci și noi nu aveam abatoare, ba am 
acordat MILIARDE de euro pe subvenții pentru terenuri nemuncite, dar am scos de la finantare achizitia de utilaje, ba am 
finanțat sa montam panouri solare pe scoli cu toaleta în fundul grădinii, ba am finanțat cu miliarde de euro împăduriri și pe de 
alta parte vindeam mii de hectare de păduri, ba am finanțat firme sociale și noi nu aveam spitale, ba am finanțat cursuri de 
reconversie profesionala pentru cei care le obtineau ca sa poată sa muncească în străinătate și lista poate continua! 

Studiind cum este gândit mecanismul de cheltuire a celor peste 30 de miliarde de euro prin PNRR, aflam ca cele mai 
importante domenii și sectoare ce trebuie finanțate în 2021 și 2022 sunt: 

- Valul renovării (2,2 miliarde euro !!!) 
- Cloud guvernamental (2,6 miliarde euro !!!) 
- Broadband și 5G (650 milioane euro) 
- România creativa (77 milioane euro) 
- Împădurirea României și biodiversitatea 
- Fondul de reziliență pentru localități (4 miliarde) 
- România Velo: încurajarea transportului pe bicicleta (120 milioane euro) 
- România atractiva (400 milioane euro) 
- Reforma administrației publice - salarizare unitara (!!! - adică, acolo niște măriri de salarii în sistemul bugetar) (148 

milioane euro) 
- Investiții în instrumente financiare pentru sectorul privat (adică, credite de la banci) și reforma companiilor de stat (2,4 

miliarde euro) 
Când nu știi de ce are nevoie o societate în dezvoltare și pe care o dorești aliniată la creșterile și trendul celorlalte tari 

europene, asta se întâmplă: nu ai cum sa ai grad de accesare mai mare de 50% din fonduri europene în perioada 2014-2020 (a 
se vedea captura atasata cu tabelul publicat de Guvern privind gradul de accesare în ultimii 7 ani + captura privind Problemele 
identificate privind sectorul privat prin acest PNRR!). 

Unde am depășit 50% grad de accesare? Pe programul POR Asistenta Tehnica (!!!) și pe PNDR (cu ajutorul sutelor de 
milioane de euro acordate prin subvenții directe - cel mai ineficient, dar cel mai simplu mod de a cheltui niște bani, metoda 
marca înregistrată Made în România). 

O simpla radiografie a celor mai accesate programe din ultimii doi ani și iti dai seama cum stam cu nevoia firmelor 
românești de a investi, inova, cu dorința acestora de a se dezvolta, de a creste: 
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POR 2.2 (2020) - peste 1.400 de proiecte depuse în valoare de peste 4,3 miliarde (!!!) de euro - bani disponibili alocați = 
150 milioane de euro (!!!) 

POR 2.1 - o situație asemănătoare 
STARTUP NATION - ultima sesiune: fonduri disponibile pentru 8.000 și ceva de firme, proiecte depuse 33.000! 
MASURA 3 - 27.736 de proiecte depuse, adică de peste 6 ori bugetul alocat. 
Ce au pregătit și cum au prevazut cei în măsură sa vina în ajutorul firmelor românești? 
- Din Februarie 2019 pana în noiembrie 2020 (când chiar s-a promulgat și legea privind modificarile aduse noului 

SUN), cel putin 3 ordonanțe și legi, zeci de discuții, ghiduri, grile de punctaj pentru organizarea unui nou STARTUP 
NATION, cel putin câte o declarație în fiecare luna ca ”săptămână viitoare, luna viitoare”, dar rezultatul final, martie 2021 = 
zero 

- Programul Comerț - martie 2021 = zero 
- Programul Microindustrializare  - martie 2021 = zero 
- Programul Horeca  - martie 2021 = zero 
- Programul de Digitalizare  - martie 2021 = zero 
- Măsura 3 - marție 2021 = zero 
- Măsură 2 - martie 2021 = doar 20% plăti realizate  
Efectele le vom vedea în 2021, 2022, 2023…2030! 
Ce e de făcut? România Velo…sa dam din pedale!  
P.S: si cum prin acest PNRR se aloca peste 90% pentru firmele de stat, salariile din sistemul bugetar, etc, bineinteles ca 

nu o sa cheltuim mai mult de 50% din cei peste 30 de miliarde! De ce? Pentru ca noi...Romania Velo...dam din pedale! 
Deputat 

Adomnicăi Mirela 
*** 

Miniștrii guvernării fug de transparență și de asumarea responsabilităților 
 

Asistăm sistematic la gafe impardonabile pe care premierul și miniștrii din jurul său le fac zi de zi. 
În plus, tot zi de zi, se demască ipocrizia acestor indivizi pentru care concepte precum transparența publică, 

depolitizarea instituțiilor, împărțirea resurselor guvernamentale în mod echitabil, erau teze valabile doar în campania electorală 
și în Opoziție, când era de bon ton să clameze transparența totală și să utilizeze  sloganuri de genul: ”fără penali”, ”fără 
securiști în instituțiile statului”, ”fără politizarea instituțiilor”, ”fără împărțirea discreționară a fondurilor publice”. 

Micii băieți de securiști s-au făcut, astăzi, mari și au ajuns să conducă destinele țării de la cele mai înalte ministere. 
Mai grav este că se pozează în victime ale opresiunii comuniste, când ei sunt urmașii și beneficiarii direcți ai 

nomenclaturiștilor, care au fost bine ancorați în contractele cu statul român. 
Ministrul Economiei, absolvent al unui liceu francez din București, ale cărui taxe anuale nu sunt accesibile unui om de 

rând, a avut șansa să devină un fin cunoscător al domeniului având la bază înalte studii de specialitate în străinătate, dar și un 
tată care i-a explicat ”practica reală” a circuitului banilor în economie, bazată pe contracte cu statul, prețuri supraevaluate și 
prejudicii de milioane de dolari. 

Într-o altă ordine de idei, colegul său de la USR-Plus, ministrul ”nu știu, nu semnez, nu răspund”, care se ocupă de 
SĂNĂTATEA României ne transmite, în plin proces de vaccinare, de care depinde foarte mult evoluția valului trei al 
pandemiei, că nu este răspunzător și că nu-și poate asuma neglijența unui funcționar, pe care-l are în subordine și care a ”uitat 
să facă o hârtie” întârziind două luni plata personalului care se ocupă... fix de vaccinare. Așa cum nu a fost răspunzător nici de 
tragedia de la Matei Balș, nici de frigul din spitale, nici de vaccinare cu multe sincope, nici de scăderea paturilor la ATI, nici 
de lipsa medicilor specialiști, nici de subfinanțarea sistemului de sănătate. 

În plus, preocupat mai mult de comunicarea media, decât de problemele reale ale ministerului pe care se chinuie să-l 
conducă, intră frecvent pe contrasens cu premierul sau miniștrii, care îndrăznesc să-i contrazică soluțiile adoptate ”pe ici, pe 
colo, dar care lipsesc cu desăvârșire”. Toată această hârjoneală mediatică este, bineînțeles, în detrimentul românilor, care riscă 
noi restricții din cauza incapacității guvernului de a gestiona pandemia, își pierd locurile de muncă și își închid afacerile.  

Radiografia unui an de pandemie este următoarea: teste nu, vaccinuri nu, locuri noi la ATI nu, restricții noi pentru 
români da... și  Voiculescu încă....rezistă.   

Între timp, premierul Cîțu, cel căruia îi plac foarte mult cuvintele ”transparență” și ”profesionalism”, face abracadabra 
cu numele, funcția și CV-urile consilierilor din cabinetul său și ale vicepremierilor.  
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Având în vedere politica de cadre, pe  care au făcut-o peneliștii (vezi cazul chelnăriței de la Apele Române, a 
dansatoarei de manele de la DSP), e posibil ca ”geniul finanțelor românești” să nu-și dorească să împărtășească cu noi, civilii, 
”calitățile” consilierilor domniilor sale. 

Mai mult, Guvernul poreclit ”n-am bani de dat”, girează sinecuri politice inventând funcții pentru toată lumea: un post 
în plus la TVR, altul în plus la Radioul Public, unul la Casa de Asigurări de Sănătate, al doilea post de subprefect în toate 
județele țării...căci doar coaliția subțire, cu cheltuială bugetară se ține. 

Nici, povești frumoase despre modernizarea statului român cu ajutorul fondurilor europene nu o să auzim în această 
perioadă, Planul Național de Reconstrucție și Reziliență, un eșec total, criticat chiar de colegii lor din PE, este încă la stadiul de 
”o să”. În plus, fără nicio dezbatere publică cu sindicatele, patronatele, ONG-urile, puterea negociază proiectele și destinația 
acestor bani doar în funcție de interesele politice și financiare ale PNL, USR și UDMR. 

Încheind, această radiografie a subiectelor pentru care s-au ”remarcat” miniștrii care ne conduc destinele, le reamintesc 
acestora subiectele esențiale ale agendei publice: pandemie în evoluție, vaccinare îngreunată, scăderea numărului de paturi la 
ATI, falimentul HORECA, disperarea fermierilor români, educație sub semnul întrebării, creșterea continuă a  prețurilor 
ș.a.m.d. 

Deputat 
Emil Albotă 

*** 
 

Mina de Uraniu și Crucea celor Năpăstuiți 
 

În Suceava există încă mii de oameni care trăiesc în condiții amare, din exploatarea de zăcăminte. Minerii de la Crucea, 
ultima mină de uraniu a României, muncesc în condiții de risc extrem, sunt expuși la radiații ucigătoare. Ei și familiile lor sunt 
năpăstuiții al căror urlet de durere e ignorat de mai bine de un an. Guvernul chefliilor liberali nu s-a preocupat un an întreg ca 
acești oameni să își primească banii alocați pentru hrană – erau bani meniți să le asigure traiul, suma alocată prin lege pentru 
antidotul la radiațiile care le-au mistuit sănătatea. A plecat guvernul liberal și a venit guvernul dreptu’-n-stângu’ care nu le-a 
mai plătit nici salariile luni de zile. Minerii de la Crucea, oameni destoinici, temerari si necăjiți, care sfidează moartea 
coborând in adâncuri toxice pentru a-și crește copiii, și-au cerut drepturile. Au fost ignorați. Au anunțat că vor protesta 
închizându-se in galeriile subterane, acolo unde respiră radon si și unde fiecare oră in plus îi apropie de moarte. Au fost 
ignorați în continuare. Suferința lor n-a clintit nepăsarea unui prim-ministru perpetuu abulic. Autoritățile toate au fost 
preocupate doar să pună batista însângerată de durerea ortacilor pe batista mass-mediei. După zile întregi de agonie în 
subteran, minerii au primit o parte din datoria pe care statul, atât de cinic administrat astăzi, o are față de ei. Dregătorii 
județului și administratorii țării se comportă ca și când minerii le-ar cere lor favoruri personale, ca și cum existența minei ar fi 
o concesie făcută mărinimos unor  nepricepuți la alte munci. Le vorbesc jignitor si atunci când nu-i ignoră, îi umilesc. Rușine 
guvernanți de mucava! Să vă fie rușine că nu aveți putința de a vă imagina soarta acestor oameni, că nu aveți știința de a găsi 
soluții pentru viața lor și a familiilor lor, că le vorbiți astfel sau nu le vorbiți deloc. Minele trebuie ecologizate, exploatarea de 
uraniu de la Crucea este de mult în fază finală- nu mai există resursă și deopotrivă avem obligația de a găsi, ca țară, alternative 
pentru dezvoltarea sustenabilă. Știm cu toți că mineritul va trebui, treptat, înlocuit cu producție de energie mai puțin 
dăunătoare planetei, știm că avem angajamente internaționale și urgențe climatice care ne obligă să ne desprindem de 
condițiile aproape medievale ale activităților din subteran, dar este obligația guvernului ca toate aceste lucruri să se întâmple în 
timp ce minerilor li se respectă drepturile – inclusiv dreptul la muncă. Plătita! Și dreptul la sănătate, la viață. E treaba 
guvernului să identifice alternative, să se asigure că grija pentru planetă e însoțită de grija pentru cei care plătesc taxe. E treaba 
guvernului să știe și să poată! 

Dacă minerii nu își strigă durerea pe rețele sociale, nu înseamnă că îi puteți ignora. Dacă mii de oameni de la Crucea nu 
protestează în fața guvernului, nu înseamnă că suferința lor poate fi sfidată. Minerii nu pot adopta manifestul vizionar al zilei 
de Vineri Verde, nu pot posta ipostaze conforme pe trotinetă electrică și nu pot sa refere doct despre nevoia de a diminua 
amprenta de carbon in aer, dar pentru toate acestea nu aveți dreptul să-i condamnați la inexistentă. Ei așteaptă bani pentru 
muncă, exact ca si voi, la sfârșitul fiecărei luni în care au lucrat. Așteaptă să-și încaseze toate drepturile. Ca și voi. Așteaptă 
respect de la statul cu care au contract. Ca si voi! Așteaptă soluții atunci când locurile lor de muncă dispar. De la voi! 
 

Deputat 
Eugen Bejinariu 

*** 
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22 Martie – Ziua Mondială a Apei – prilej de meditație dar și de decizie! 
 
22 Martie marchează la nivel global Ziua Mondială a Apei. 
Decizia instituirii acestei sărbători a fost luată în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la 

Rio de Janeiro, la 22 decembrie 1992. În România, această zi se sărbătorește din 1993.  
Fiecare an abordează o temă de importanță globală. Tema pentru Ziua Mondială a Apei 2021 este “Locul apei în 

societățile noastre și cum să o protejăm”. Aceasta reprezintă o adaptare a dimensiunilor principale ale Agendei 2030 pentru 
Dezvoltare Durabilă.  

Scopul Zilei Mondiale a Apei este acela de a trage un semnal de alarmă asupra necesității de a proteja cantitativ și 
calitativ resursele globale de apă de care avem atât de multă nevoie.  Apa reprezintă o resursă naturală crucială pentru viață și 
sănătate. 

Astfel, cel de-al 6-lea Obiectiv al Agendei ONU de Dezvoltare Durabilă prevede ca, până în 2030, fiecare persoană să 
aibă acces la apă de calitate şi include măsuri eficiente privind protejarea mediului natural şi reducerea poluării. 

Obiectivul de dezvoltare durabilă nr.6 – Garantarea accesului tuturor la apă și canalizare și asigurarea gestionării 
durabile a resurselor de apă – vizează reducerea la jumătate a proporției apelor uzate. Mai mult de 80% din apele reziduale 
provenite din gospodării, mediul urban, industrie și agricultură sunt deversate în natură fără nicio decontaminare.  

Inundatiile, seceta și poluarea sunt agravate de degradarea vegetației, solurilor, râurilor și lacurilor. 
Agricultura este în prezent responsabilă pentru două treimi din consumul de apă din lume, iar previziunile arată că, în 

2050, dacă nu ne schimbăm comportamentul, va fi necesară o cantitate de două ori mai mare pentru a asigura hrana necesară 
populației. 

Neglijarea ecosistemelor conduce la distrugerea resurselor de apă de care avem nevoie pentru a supraviețui și a 
prospera. Din păcate, în ultimii ani evenimentul este totalmente ignorat de autorități. De ce? Pentru că impune obligațiile unei 
gestionări eficiente. 

România dispune de un sistem complex de amenajări hidrotehnice, în toate bazinele hidrografice, destinate valorificării, 
pe de-o parte a potențialului hidroenergetic al râurilor țării, dar și cu scopul asigurării alimentărilor cu apă a localităților și a 
tuturor utilizatorilor de apă, ca și pentru protecția împotriva inundațiilor și a altor fenomene negative, precum și pentru 
protecția calității apelor. 

Se impun alocații bugetare destinate explicit verificării, remedierii și redării functionalității acestor obiective. Din păcate 
nu am văzut niciun proiect specific legat de amenajarea cursurilor de apă sau de exploatarea lucrărilor hidrotehnice, respectiv, 
hidroenergetice. 

Poluarea surselor de apă, distrugerea unor lucrări de apărare, ignorarea zonelor de protecție în cazul tuturor cursurilor de 
apă au efecte negative care necesită programe prioritare în regim de urgență. 

Este nevoie de o acțiune energică pentru respectarea legislației în domeniu, pentru protecția responsabilă și utilizarea 
rațională a tuturor resurselor de apă. 

Gospodărirea apelor presupune o conlucrare amplă interdisciplinară cu specialiști din domenii conexe, ca meteorologia 
și științele agricole.  

Folosesc acest prilej pentru a menționa că data de 23 martie marchează la nivel global Ziua Mondială a Meteorologiei. 
Tema pentru acest an este: ”Oceanul, clima și vremea noastră”.  

Sunt subiecte ce nu pot fi ignorate! 
Vă mulțumesc,                                                           Deputat 

Constantin Bîrcă 
*** 

 

Planului Național de Redresare și Reziliență construit de Guvernul Dreptei  
este o formă fără fond de unde s-a tăiat 40%, sprijin pentru antreprenorii români 

 
Stimate colege și stimați colegi,  
Mărețul Plan Național de Redresare și Reziliență anunțat cu surle și trâmbițe de Orban și trântit de Comisia Europeană a 

fost reluat de Cîțu, care așa cum se pricepe cel mai bine a tăiat banii dedicați programelor de susținere a IMM-urilor locale, 
afectate de pandemie. Suma alocată mediului privat scade de la prima variantă de PNRR de la 3,8 la 2,4 miliarde de euro, o 
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diminuare de aproximativ 40%, în condițiile în care evaluarea nevoilor antreprenorilor era de minim 5 miliarde de euro, din 
care 3 miliarde granturi și 2 miliarde fonduri rambursabile. 

Niciun ministru din Guvernul Austerității Naționale nu a fost în stare să prezinte românilor care sunt proiectele de 
investiții identificate care vor primi fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență. 

Pe bună dreptate, criticile formulate de comisarul european al PNL, Adina Vălean, la adresa Planului Național de 
Reconstrucție și de Reziliență propus de România, arată clar incapacitatea guvernului Cîțu de a atrage banii europeni pe care îi 
prezintă ca pe o salvare a țării. Toate investițiile pe care le-au anunțat demagogic se bazează pe alocări despre care chiar 
colegii lor de partid din Parlamentul European spun că nu sunt în stare să-i atragă pentru că nu au venit cu niciun obiectiv și 
nicio strategie concretă. 

Castelul de nisip cu care se laudă Iohannis și Cîțu, acest PNRR, este bazat pe fonduri europene și se va prăbuși pentru că 
puterea negociază proiectele și destinația acestor bani doar în funcție de interesele politice și financiare ale PNL, USR-PLUS și 
UDMR și pentru că refuză să supună dezbaterii Parlamentului, Planul Național de Reconstrucție și Reziliență. 

Cel mai duplicitar dintre cele trei partide de la guvernare este de departe USR-PLUS, care atunci când era în opoziție 
critica vehement politizarea alocării fondurilor publice, iar exact asta fac. 

Coaliția Austerității Naționale nu vrea să înțeleagă că toți românii sunt cetățeni europeni și au dreptul, în egală măsură, 
să beneficieze de avantajele aderării României la Uniunea Europeană și trebuie să fie informați în mod transparent de modul în 
care se alocă aceste fonduri în fiecare comunitate locală. 

Antreprenorii români sunt complet dezarmați pentru că au constatat că nicio propunere transmisă nu a fost luată în 
seamă de „profesioniștii-politruci” ai lui Cîțu, iar de modul în care își revine mediul de afaceri din fiecare județ al țării depinde 
supraviețuirea economiei românești pe următorii ani. 

Nu există în acest PNRR niciun fel de obiective de etapă, ținte și indicatori propuși, descrierea modului de finanțare pe 
fiecare minister și program în parte. 

După ce au mimat consultarea cu patronatele și sindicatele pe tema Planului Național de Redresare și Reziliență și au 
refuzat fără nicio motivare orice dezbatere parlamentară cu toate partidele politice, liderii Coaliției Austerității s-au adunat în 
spatele ușilor închise, într-o întâlnire pur politică la Cotroceni, pentru o împărțire pur politică a banilor europeni, după modelul 
deja consacrat al Anexei 7.03 în care alocarea banilor se suprapune cu algoritmul politic din Coaliția Austerității.  

Le reamintesc colegilor de la Putere că PSD că va acorda votul pentru ratificarea suplimentării contribuției României la 
Uniunea Europeană doar după ce Guvernul va pune PNRR pe masa consultărilor parlamentare, astfel încât reprezentanții 
românilor din fiecare județ să fie informați. Solicit răspuns în scris. 

Vă mulțumesc.  
Cu stimă,                    Deputat 

Marius Constantin Budăi 
*** 

Planului Național de Relansare și Reziliență 
 
Dragi colegi, prin apariția Planului Național de Relansare și Reziliență, Guvernul actual nu a mai putut ascunde mizeria 

rezultată dintr-o guvernare abuzivă în care cuvântul de bază a fost clientelismul politic. Dacă lecturăm din acest plan, ne 
îngrozim de realitatea care se află în țară. 

România are cea mai mică rețea de apă/canalizare din țările UE,  în localitățile cu populație între 2000 și 5000 de 
locuitori. România are cea mai mare rată de defrișări ilegale de pădure din țările UE, iar Guvernul actual propune doar 
limitarea defrișărilor ilegale prin apelarea la sisteme moderne de supraveghere și control. Cu alte cuvinte, uită de aplicarea 
măsurilor reactive și apelează, exclusiv, doar la măsuri proactive care nu vor putea să dea roade pe termen scurt împotriva 
fenomenului infracțional. 

Infrastrucutra de cale ferată sub raportul căilor ferate reabilitate sau noi este un alt punct unde deținem lanterna roșie. Cu 
toate acestea, Guvernul României nu vede ca măsuri imediate reabilitatarea unor tronsoane din zona Moldovei sau crearea 
unor noi tronsoane de cale ferată în această regiune unde au rămas destule tronsoane încă neelectrificate în care viteza medie 
de deplasare a trenurilor este cu mult sub viteza din epoca locomotivelor cu aburi. În schimb Guvernul Cîțu dorește să 
reabiliteze infrastructura feroviară pe tronsoanele Arad - Timișoara Caransebeș, Cluj- Episcopia Bihor, dorește construirea de 
noi magistrale de metrou în București și Cluj și dorește realizarea conexiunilor feroviare pentru transportul călătorilor la 
aeroporturile din Brașov, Timișoara și nu în ultimul rând realizarea proiectului trenului metropolitan din Cluj. Nimic în 
Moldova! 
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La infrastrucură rutieră statisticile arată și mai dezastruos. Conform Raportului Forumului Economic 2019 România 
ocupă locul 119 din 141 de țări analizate la capitolul infrastructură rutiera, ultimul loc din Europa la capitolul Km de 
autostradă raportată la 100.000 de locuitori precum și penultimul loc la capitolul densitatea de autostrăzi raportată la suprafața 
totală a țării, înregistrând un procent de 4,96% autostrăzi din toată rețeaua de transport. 

Raportul de Competitivitate Globală World Economic Forum plasează România pe ultimul loc în cadrul țărilor UE în ce 
privește investițiile în calitatea drumurilor și infrastructurii de transport cu un punctaj de 2.96 dintr-un total de 7 puncte. 

Deasemenea țara noastră se situează cu cea mai ridicată rată de accidente din statele membre și cu o rată a mortalității 
dublă față de media europeană, cu 96 fatalități la un milion de locuitori față de media europeană de 49 fatalități la un milion de 
locuitori, motivul principal fiind faptul că 90% din rețeaua de drumuri sunt drumuri cu o singură banda pe sens, considerate a 
fi și cele mai periculoase. Dacă ne raportăm și la numărul kilometrilor de autostradă existenți vom vedea că din cei peste 800 
de km de autostradă, zona Moldovei, cu toate cele 8 județe ale sale se va putea bucura de existența a doar   20 de km !  

Nu în ultimul rând suntem pe locuri fruntașe la capitolele declinului demografic, a îmbătrânirii populației precum și a 
migrației. Pentru populația din zona Moldovei, riscul de sărăcie sau de excluziune soicială se ridică la 47,1%. Rata de 
inactivitate a populației este de 31,6% cu specificația că în cazul femeilor între 15 și 64 de ani ajungem la o rată de inactivitate 
de 41,7%. Aceasta este țara Guvernată de PNL. 

Vă mulţumesc,        Deputat 
Vasile Cîtea 

*** 
Declarație Politică 

 

A plouat cu promisiuni electorale dar a secat fondul pentru agricultură! Fenomenul acesta meteorologic ciudat se 
întâmplă mult prea des în noua Guvernare. Legea Bugetului de Stat pe 2021 a uitat și de fermierii care au pierdut recolte 
întregi din cauza secetei  și de agriculturăcare pentru mulți români reprezintă principala activitate și singura sursă de venit. 

Amendamentul care prevedea suma de 1 miliard de lei pentru fermieri a fost respins de Comisiile parlamentare reunite 
pentru buget, finanţe şi bănci, care au avizat în schimb pozitiv bugetul Ministerului Agriculturii pentru anul 2021, fără să 
cuprindă despăgubirile pentru recoltele distruse de secetă și fondurile pentru realizarea de sisteme de irigații în zonele afectate. 

În ”linie” au fost votate negativ mai multe propuneri aduse proiectului de buget, printre care şi cele care vizau două 
subiecte de importanță majoră pe care doresc să le aduc în atenția d-voastră: acordarea despăgubirilor pentru fermierii din 
județul Calărași pentru culturile afectate de secetă și realizarea unor sisteme de irigaţii în zonele cele mai afectate de secetă 
printre care se numără și acest județ. 

Folosiți ca și pretext în campania electorală, banii alocați despăgubirilor pentru culturile de toamnă și pentru cele de 
primăvară nu au mai fost acordați, iar fermierii călărășeni privesc neputincioși la ploaia de promisiuni mincinoase care nu le 
mai salvează recoltele, nici nu le achită creditele la bănci, mulți dintre aceștia fiind în pragul falimentului și trăind la limita 
subzistenței. 

Fiind un judeţ de câmpie, terenurile agricole ocupând peste 84% din suprafaţa, agricultura este activitatea economică 
principală a judeţului Călăraşi. Circa două treimi din producţia agricolă a judeţului o reprezintă aportul sectorului vegetal, 
acesta fiind orientat cu precădere spre culturile de cereale boabe, plante oleaginoase şi plante de nutreţ.  

Cu toate că Ministrul Agriculturii a promis la mijlocul anului trecut că despăgubirile de aproape 450 mil. Euro vor 
ajunge încă din decembrie 2020 în conturile fermierilor din toată țara, pentru efectele negative produse de seceta din toamna 
anului 2019 şi primăvara anului 2020, urmând a fi despăgubiţi 35.000 de fermieri, ale căror culturi au fost calamitate, aceste 
despăgubiri nu sunt precizate  în Legea bugetului pe 2021, drept urmare nici nu s-au alocat. 

Cum producţia medie la hectar a scăzut la toate culturile de toamnă din anul 2019 cât și la cele din primăvara anului 
2020 din cauza secetei, județul Călărași a fost extrem de afectat, fermierii din acest județ au nevoie urgentă de fonduri pentru 
acoperirea daunelor suferite, pentru plata ratelor la creditele contractate cu diferitele bănci și de fonduri pentru implementarea 
unui sistem viabil de irigații pentru a preîntâmpina asemenea situații dezastruoase.  

Agricultura județului Călărași și agricultura României în general nu îşi atinge însă întregul potenţial din cauza 
fragmentării masive a suprafeţelor agricole, a  tehnologizării precare și a lipsei unui sistem de irigaţii funcţional, acestea fiind 
şi unele dintre principalele motive pentru care, la mai multe culturi, România înregistrează unele dintre cele mai slabe 
randamente la hectar din UE. 

Județul Călărași merită o politică agricolă adecvată, care să răspundă eficient așteptărilor fermierilor în ceea ce privește 
combaterea schimbărilor climatice, protecția biodiversitătii, dar și în vederea asigurării unui venit echitabil pentru munca și 
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sudoarea fermierilor, pentru că așa cum susținea și Mihail Kogălniceanu agricultura este maica neamului omenesc care 
hrănește fiii săi. 

Deputat 
Dumitru Coarnă 

*** 
 

Agricultura României, pusă pe butuci de camarila guvernamentală 
 

După ce a falimentat sistemul de sănătate, guvernul de dreapta fără idei mai pregătește o catastrofă pentru români, mai 
exact distrugerea agriculturii. Deciziile luate de executivul impus de Iohannis cu ignorarea voturilor populației, nu fac altceva 
decât să arunce sistemul agricol într-un colaps iminent. 

Ultima măsură care-i duce pe fermieri la sapă de lemn este înjumătățirea subvențiilor, hotărâre care vine după refuzul 
acordării despăgubirilor pentru agricultorii afectați de secetă și după eliminarea programelor de susținere lansate de PSD, 
precum cel de cultivare a tomatelor și cel de creștere a porcinelor. Praful și pulberea se va alege de afacerile fermierilor, după 
aceste „strategii inteligente” ale guvernanților! 

În timp ce reprezentanții Coaliției Austerității îi tratează cu aroganță și dispreț pe fermieri, PSD a venit în sprijinul 
agricultorilor, analizând soluțiile necesare pentru ieșirea din impas. Noi vrem în mod clar să oprim dezastrul generat de 
măsurile guvernului, iar pentru aceasta avem nevoie de un plan de acțiune care să salveze ceea ce se mai poate salva din 
agricultura României. 

Nu este normal că am ajuns astăzi ca România să plătească pe importuri alimentare de cinci ori mai mult decât primește 
pe exporturile produselor agricole, ceea este inacceptabil pentru noi, „grânarul Europei” de odinioară.  

Culmea este că, așa cum s-a întâmplat și cu salariile, pensiile și alocațiile copiilor, camarila cocoțată la guvernare 
declară că nu are bani pentru despăgubirile și subvențiile agricultorilor! În schimb, „guvernul Nu se poate” târăște România în 
împrumuturi colosale, de sute de miliarde de euro, a căror rambursare va cădea tot pe spinarea oamenilor! 

Securitatea alimentară a țării a devenit un concept abstract pentru Cîțu și Oros?! Așa se pare, din ceea ce se întâmplă și 
se vede în realitate! 

La toate acestea se adaugă și intenția de a da străinilor terenurile agricole ale României, prin accesul liber la vânzarea 
necondiționată a acestora, prevăzută de un proiect de lege promovat de parlamentarii din coaliția de guvernare. Dacă va fi 
votat, actul normativ prevede ca terenurile agricole să poată fi cumpărate de către străini, chiar dacă aceştia nu sunt rezidenţi în 
România şi chiar dacă sunt doar samsari de terenuri, un alt fapt incoerent și intolerabil pentru situația în care se află astăzi 
agricultura națională.  

Este inadmisibil ca, în plină criză economică și într-o nouă etapă dură a pandemiei, fermierii să fie abandonați și umiliți, 
iar „guvernul meu” să nu dea doi bani pe ei și pe problemele lor. Acest fapt nu poate avea vreo justificare logică, în afară de 
aceea că executivul acționează imoral, în baza unor interese străine celor firești. 
 

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
Minciuna are picioare scurte, domnilor guvernanți! 

 

Culmea tupeului este sa minți și să-i acuzi pe ceilalți ca falsifica adevarul. 
Am asistat în aceste zile la o halucinanta fuga de raspundere privind măsurile care trebuie luate neaparat pentru 

combaterea pandemiei, în condițiile în care, în București,rata de infectare creste alarmant de rapid, iar ministrul Sănătății, 
pluseristul vlad voiculescu, tace și se ascunde în spatele celor 22 de consilieri onorifici, care, și ei, tac în cor! 

Și al unei doamne, secretar de stat, care pare un fel de kamikaze- nu știe, nu explica, dar poate spune orice trăznaie, 
pentru ca, atunci când nu va mai fi avatarul lui Vlăduț, oricum nu îsi va mai aduce aminte nimeni de numele ei. 

Nui înțelegeam de ce nu scoate nici un cuvânt fostul ministru al Sănătății, penelistul victor costache, acum consilier al 
premierului citu; il știți, cel care a plecat din Guvern, în plin val I al pandemiei, nu pentru ca a încercat sa vândă sănătatea 
publica spitalelor private ci, chipurile, fiindcă ar fi fost de acord sa se testeze în masa în București, activitate deplin asumată și 
susținută de primarul general Gabriela Firea și de toți primarii de sector.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 8 - 2021  
Săptămâna 22 – 26 martie 2021  

 

 

25 
 

Acum, când întreaga lume testează masiv, pentru a putea vaccina eficient, nu spune nimeni ca, dacă testarea s-ar fi  
făcut la timp, așa cum începuse în Capitala, s-ar fi reușit  tinerea sub control a pandemiei, sistemul medical nu ar fi în colaps, 
mii de romani nu ar fi murit cu zile, Iat alte zeci de mii nu ar fi suferit cumplit în lupta cu boala. 

Asurzitor tace și nelu Tătaru, fostul ministru al Sănătății, tot pnl, actual președinte al comisiei de sănătate din Camera 
Deputaților. 

Vorbește, în schimb, Raluca Turcan, care ne anunță senina ca medicilor li se vor reduce veniturile, nu li se vor mai plăti 
integral gărzile și sporurile, pentru ca au prea multi bani. 

Asta, după ce am aflat, cu stupoare, ca personalului medical din centrele de vaccinare nu li s-au plătit, de 2 luni, banii 
prevazut de lege.  

Vine apoi cel mai prost ministru al muncii din toate timpurile, violeta alexandru, sa ne spună ca trebuie zis adevarul. 
Iar marele bărbat de stat, vlăduț voiculescu, postează curajos un reply pe Facebook, răspuns tăios în miez de noapte, și 

sublliniaza adevarul pe care PSD îl tot striga de când a început pandemia- guvernul minte și masluieste cifrele privind rata de 
infectare și criteriile de testare, și numărul de vaccinați, și numărul de zile la care se raportează media de infectare comunicată 
public. 

Confirmarea acestui adevăr dureros, și anume ca actuala coaliție de guvernare este doar un castel de minciuni și un 
ghem de interese meschine, confirmare venită chiar din mijlocul struto-camilei politicianiste cocoțată samavolnic, perfid și 
mincinos la conducerea Tarii, dar care pretinde ca vrea binele romanilor, pe care ii minte zilnic de 16 luni încoace, nu poate 
avea decât un deznodământ – Demisia, mincinoșilor! 

         Deputat 
Daniel Florea 

*** 
Cu ministrul Năsui, economia românească ajunge în prăpastie! 

 
Conducerea Ministerului Economiei continuă linia deciziilor iresponsabile luate încă de la instalarea în funcție a lui 

Claudiu Năsui, care au un efect nefast pentru toți românii: blocarea economiei. Ministrul Economiei nu se pricepe să 
gestioneze industria românească, dar, în același timp, dă dovadă de lașitate, prin refuzul unui dialog firesc cu reprezentanții 
antreprenorilor.  

60.000 de locuri de muncă au dispărut numai anul trecut în România. Precum se vede, actualului ministru nu-i pasă! 
Claudiu Năsui nu are viziune, nu vorbește cu nimeni, nu are un obiectiv bine definit, de a salva economia și locurile de muncă 
ale românilor. Sau dacă are totuși un obiectiv, este cel de distrugere a economiei românești și a capitalului autohton!  

Este de neconceput că niciunul dintre programele care susțin antreprenorii români nu mai funcționează în prezent. Nici 
Start Up Nation, un program de succes inițiat de PSD, nici programul de internaționalizare, nici programul de susținere al 
exportatorilor.  

Tot ministrul Economiei este cel care a îngropat și ultimele speranțe ale industriei HoReCa, prin eliminarea voucherelor 
de vacanță. Despre HoReCa, Năsui a promis că va reduce cu 20% diferența de venituri dintre anul trecut și acest an, dar este 
doar o promisiune, cât timp realitatea ne arată că, în acest ritm, nu va mai avea pe cine ajuta, deoarece din faliment nu te scoate 
nimeni...  

De la „înălțimea” trotinetei verzi cu care se mândrește, ministrul Economiei nu a avut timp în ultimele trei luni nici să 
desemneze reprezentanți la ședințele Fondului Român de Contragarantare, astfel că toată activitatea instituției este, practic, 
suspendată.  

Nimeni nu știe cu ce se ocupă în mod real Claudiu Năsui, în afară de a genera catastrofe, precum blocarea Schemei 3 - 
Granturi pentru Investiții, în valoare de 16 miliarde de lei. Zeci de mii de IMM-uri vor fi lipsite, astfel, de fondurile necesare 
pentru a face față crizei generate de noile restricții.  

În concluzie, fiecare zi în plus cu Năsui la conducerea unui minister de care depinde soarta economiei românești 
prelungește agonia firmelor locale și produce mii de șomeri.  

În numele zecilor de mii de întreprinzători români umiliți de ministrul USR, consider că este un prim gest de minimă 
decență să părăsească acest portofoliu, care se dovedește a fi o pălărie mult prea mare pentru domnia sa. 

 

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
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Situația Unității Mobile de Terapie Intensivă din județul Botoșani 
 
Stimați membri ai Parlamentului României,  
Dragi colegi, 
În declarația de astăzi vă prezint o situație intolerabilă care a avut loc în județul Botoșani, în contextul pandemiei de 

COVID. Deși este o problemă de nivel local, ea e relevantă pentru modul în care este gestionată pandemia în România. Un 
astfel de caz poate deveni de actualitate în orice alt județ al României și de aceea nu poate fi trecut cu vederea! 

Problema se referă la unitatea mobilă de terapie intensivă care a fost instalată în Botoșani, lângă Spitalul Județean 
Mavromati în data de 11 noiembrie 2020. La aproape 4 luni de la instalare, unitatea a funcționat mai puțin de o lună, asta în 
condițiile în care această unitate reprezintă speranța de viață pentru mulți pacienți.  

În celelalte aproape 3 luni, unitatea nu a putut funcționa din cauza unor găuri din acoperișul unității, prin care apa de 
ploaie se infiltrează exact în zona unor conexiuni electrice.  

Încă nu știu cât a costat această unitate și cât s-a plătit pentru lucrările de reparații efectuate de o echipă venită tocmai 
din Turcia, de aceea am adresat aceste întrebări miniștrilor de resort. Dar este cu totul intolerabil ca în contextul actual în care 
nu mai avem paturi la ATI și pacienții COVID în stare gravă mor literalmente pe holurile spitalelor sufocate, să nu putem pune 
în funcțiune o astfel de unitate mobilă pentru că are o gaură în acoperiș. Este penibil și revoltător în același timp!  

Cum e posibil ca în România secolului 21, să avem oameni care efectiv mor cu zile, din cauza unei găuri în acoperișul 
unei unități medicale? 

Cum e posibil ca în cele 4 luni de la instalare, cei responsabili de această problemă să nu fi fost în stare să găsească acea 
gaură din acoperiș pentru a remedia problema. Cine e responsabil? De ce nu s-au luat măsuri? De ce nu s-au dat sancțiuni? 
Vorbim aici de vieți omenești, stimați colegi! 

Mi-l amintesc pe domnul premier Florin Cîțu cum ne explica savant găurile din bugetul țării pe care le-ar fi găsit după 
guvernarea PSD. Dar nu îl văd în stare să găsească o nenorocită de gaură din acoperișul unei unități medicale de urgență! O 
nenorocită de gaură din cauza căreia mai mulți oameni își pierd viața, neputând avea acces la un pat de terapie intensivă! 

Iar ca și cum toate aceste lucruri nu ar fi fost de-ajuns, am aflat la finalul săptămânii trecute că cineva, undeva, a luat 
decizia de muta această unitate de la Botoșani la Iași. Asta la doar două zile după ce șeful DSP Botoșani anunța că nu mai 
avem paturi ATI disponibile în Botoșani și că punerea în funcțiune a acestei unități este de importanță vitală pentru județul 
nostru! Și ca și cum am fi într-un film cu glume proaste, prefectul județului Botoșani declară public că singura problemă pe 
care a identificat-o la unitatea mobilă de terapie intensivă este faptul că aceasta nu este înmatriculată, deci nu poate fi 
transportată la Iași. Ce fel de gospodar ești și câtă indiferență să ai, să nu te preocupe nici măcar acest mic detaliu, dar care 
generează întârzieri pentru pacienții care au neapărat nevoie de ajutor?  

Vedem așadar că șansele de supraviețuire ale oamenilor depind acum mai mult de numărul de parlamentari ai puterii din 
fiecare județ. Dacă în Iași sunt mai mulți, atunci și șansele de supraviețuire ale bolnavilor COVID sunt mai mari. Este absolut 
revoltător! Ați ajuns să politizați până și șansele la viață ale unor oameni!  

Îi întreb aici pe colegii deputați și senatori de Botoșani care fac parte din arcul Coaliției de Guvernare: Spuneați că nu vă 
jucați cu viața botoșănenilor? Dar ce am văzut în ultimele 4 luni? Incapacitatea, indolența, nepăsarea în asigurarea funcționării 
unei unități medicale vitale! Iar acum, fără să ridicați măcar o întrebare, unitatea respectivă vă este luată de sub nas și mutată la 
județul vecin, care se pare că are mai multe pile politice la actuala guvernare! 

Solicit tuturor parlamentarilor de Botoșani și mai ales celor din arcul guvernamental să nu permită mutarea acestei 
unități la Iași!  

Cer cu toată determinarea, ca DSP Botoșani să operaționalizeze în regim de urgență această unitate, astfel încât să poată 
prelua pacienții botoșăneni aflați în stare gravă. 

Vă mulțumesc,        Deputat 
Alexandra Huțu 

*** 
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Dialogul politic amplu și comunicarea cu toți factorii interni era una din condițiile UE pentru elaborarea PNRR. 
Guvernul nu ține cont de nimic și vine cu un plan de partid care nu include proiecte mari de infrastructură și cu 

potențial de dezvoltare a regiunilor așa cum reprezintă A13 pentru regiunea Moldovei, abandonată de guvernul actual 
 

Doamnelor și domnilor / Stimați colegi, 
Zilele trecute Guvernul a lansat în dezbatere publică Planul național de redresare și reziliență (PNRR), însă nu a dat 

dovadă de transparență decizională și dialog în relația cu Parlamentul. Guvernul trebuia să prezinte PNRR în plenul 
Parlamentului nu să facă jonglerii în comisii. Guvernul a luat PNRR pe persoană fizică, fără să țină cont de aspectele 
constituționale, nici de realitățile sociale, ignorând faptul că, așa cum toate sectoarele din România au fost afectate de 
pandemia COVID-19, planul de reziliență și redresare trebuie să reflecte voința și necesitățile tuturor cetățenilor nu strict a 
guvernului. Obiectivul PNRR este unul de redresare și el trebuie să fie pe agenda națională, fiind un mecanism de refacere a 
economiei țării și de participare la o nouă viziune în ceea ce privește dezvoltarea de care România are nevoie.  

În partea finală a Comunicării Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliul European, Banca Centrală 
Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții cu privire la 
Strategia anuală pentru 2021, privind creșterea durabilă, se enunță condiția esențială pentru realizarea Planurilor naționale de 
redresare și reziliență (PNRR): dialogul politic amplu pe toate palierele sociale. Se recomandă clar comunicarea între toate 
părțile și asumarea responsabilității drept condiții prealabile pentru o aplicabilitate cu succes a mecanismului și durabilitatea 
acțiunilor dar și pentru credibilitate la nivel european.  

Tocmai aceste condiții esențiale sunt încălcate de Guvernul României, comunicarea și relația corectă și constituțională 
cu Parlamentul în ceea ce privește acest mecanism care dacă era realizat transparent și dacă ținea cont de voința cetățenilor și 
necesitățile reale ale României putea duce la reformarea si dezvoltarea țării. De ce în Franța PNRR se prezintă în Parlament iar 
în România nu? Acest guvern duce în derizoriu oportunități esențiale ale țării noastre și elaborează un plan pe considerente 
politicești, de partid, fără să țină cont de nevoile regiunilor istorice, de necesitarea de coeziune între regiuni prin infrastructură 
și atragerea de investiții dependente de condițiile de infrastructură.  

O nevoie urgentă de infrastructură este clară în regiunea Moldovei care cu proiectul A13 nu intră însă în grațiile 
guvernanților. Partidul Social Democrat a propus includerea proiectului Autostrăzii A13 în PNRR ca proiect importat de 
infrastructură și coeziune regională și națională însă guvernanții ignoră cetățenii români din această zonă și le suprimă dreptul 
și posibilitatea de dezvoltare. Argumentul nostru este că Autostrada A13 poate aduce beneficii reale și tangibile economiei din 
regiune și poate stimula o tranziție pozitivă spre dezvoltare ceea ce coincide tocmai cu obiectivele europene ale PNRR care 
trebuie să se bazeze pe investiții semnificative, crearea de locuri de muncă, creștere economică și coeziune în statele europene. 
În loc să folosească această oportunitate pentru finalizarea unor proiecte mari de infrastructură guvernul alocă, printre altele, 
sume considerabile pentru rezilienţă în situaţii de criză. Și elicopterele sunt urgente, după cum le-a inclus guvernul pe lista 
achizițiilor pentru reziliența în situații de criză, dar înainte de toate, România, și regiunea Moldovei în special, are nevoie de 
infrastructură rutieră, de conectare prin autostrăzi, o urgență pe care guvernul  o ignoră.  

Chiar și Germania, care are cea mai performantă infrastructură din Europa, are prevăzut în Planul său național de 
redresare și reziliență, în pilonul II, măsuri de investiții suplimentare în infrastructură pentru modernizarea acesteia, și pentru a 
stimula dinamica productivității naționale. Statele europene își văd interesul național și pun accentul pe indicatori de 
performanță și coeziune însă guvernanții români rămân marionetele unor interese meschine și pierd o mare șansă pentru 
salvarea economiei țării și relansarea de care România avea nevoie după criza pandemică, dar și după guvernarea catastrofală 
din ultimul an. Incapabilitatea acestui guvern și perspectiva limitată din care privește atunci când este vorba de interesul 
național face ca prin PNRR cetățenii români, mai ales cei din regiunea istorică a Moldovei, să nu aibă prea multe așteptări, asta 
chiar în ciuda discursurilor hiperbolice ale guvernanților din ultimele luni despre banii de la Bruxelles. Este clar că fugind de 
consultare și de dialog cu Parlamentul, Guvernul face din PNRR, folosind vorbele alegorice ale lui Titu Maiorescu, o ,,forma 
fără fond” care ,,nu numai că nu aduce nici un folos, dar este de-a dreptul stricăcioasă”. 

Incapabilitatea acestui guvern și perspectiva limitată din care privește atunci când este vorba de interesul național face 
ca prin PNRR cetățenii români, mai ales cei din regiunea istorică a Moldovei, să nu aibă prea multe așteptări, asta chiar în 
ciuda discursurilor hiperbolice ale guvernanților din ultimele luni despre banii de la Bruxelles. Este clar că fugind de 
consultare și de dialog cu Parlamentul, Guvernul face din PNRR, folosind vorbele alegorice ale lui Titu Maiorescu, o ,,forma 
fără fond” care ,,nu numai că nu aduce nici un folos, dar este de-a dreptul stricăcioasă”. 

Deputat 
Claudiu-Augustin Ilișanu 
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*** 
Cum „se spală pe mâini” un Guvern atunci când vine vorba despre educație 

Modernizarea Educației prin PNRR, compromisă! 
 
Mecanismul European de Redresare şi Rezilienţă, prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), promite 

multe, însă întâmpină dificultăți în elaborarea și implementarea lui din cauza superficialității unui întreg aparat executiv! 
Unul dintre pilonii principali de investiție prevăzuți de PNRR este Educația,  domeniu care, în documentul pe care l-ați 

oferit spre consultare, stimați guvernanți, tratează probleme cu care România se confrunta acum un an de zile! PNRR se 
presupune că ar trebui să aducă noutăți și inovații sistemului educațional, nu tablete! Să vă amintesc? 

În anul 2020, elevii din România s-au văzut nevoiți să își achiziționeze singuri tablete, telefoane din economiile 
părinților. Multe au fost cumpărate prin implicarea autorităților locale, în pofida bugetelor tăiate, ori cu ajutorul cultelor și 
ONG-urilor. Același lucru a fost valabil și în cazul profesorilor, care s-au adaptat din mers, fără repere instituționale! 
Ordonanța Guvernului nr. 144, care viza inclusiv achiziționarea de tablete, a venit la finalul lunii august 2020, cu toate că 
pandemia a ajuns oficial în România în luna martie! Jumătate de an ați dormit. Guvernanți, treziți-vă!  

Renunțați să pătați politic acest program și începeți să munciți. Soluția pentru elevii care sunt în prag de abandon școlar, 
care nu au mediile încheiate, care au dobândit frici sau anxietăți pe perioada pandemiei, care nu au resurse financiare să susțină 
participarea la orele de curs, nu poate fi doar digitalizarea.  

Sunt necesare proiecte de reformă care să răspundă direct efectelor COVID-19 asupra tânărului, asupra elevului, și nu 
măsuri scoase din sertare. 

Mai mult, cum rămâne cu cei peste 7.500 de elevi din România care nu au reușit să participe săptâmăna aceasta la 
simularea examenului de bacalaureat? Vă jucați cu viitorul acestor tineri. Dacă ministrul educației declara duminică seara că 
această situație putea să fie evitată, pentru ministrul sănătății erau necesare măsuri și mai stricte. În declarația cărui ministru să 
mai credem? Mai mult,  ca să cadă la pace și să mențină actualul guvern, ieri, aflam din presă, că actualul ministru al educației 
decide o lună de vacanță, adică, cu alte cuvinte, închiderea școlilor. Când s-a mai întâmplat ca în timpul anului școlar, să fie 
modificată, structura acestuia? 

Ce să mai înțelegem? România, în pandemie, nu are nevoie de 3 guverne, ci de unul singur. Unul care să gândească, să 
elaboreze și să implementeze măsuri demne de o țară care își dorește modernizarea. O resuscitare a domeniilor medicale, 
educaționale și nu numai, care să asigure o ieșire din această stare de criză, pe care voi, cei de dreapta, o ignorați cu 
nonșalanță. 

Îmi este teamă de viitorul acestei țări. În această dimineață, presa informa că ministrul sănătății USR, acuză liberalii că 
au măsluit cifrele pandemiei înainte de alegerile parlamentare, cică, ca să dea bine. Încotro ne îndreptăm? Stimați guvernanți, 
fuga de răspundere sub sloganuri politice și nevoi inventate reprezintă simpla dovadă a nepăsării, neștiinței și necunoașterii 
sarcinilor care vă revin la Palatul Victoria. 

Deputat 
Natalia-Elena Intotero 

*** 
Declarație politică 

 
Ziua de 25 Martie 1821 reprezintă unul dintre cele mai strălucite momente din istoria modernă a noii Elade. Este ziua în 

care „Libertate sau moarte“ a devenit simbolul revoluției elene, începute la 25 martie 1821. Este data stabilită ca aniversare 
oficială a revoluției, de la care au trecut 200 de ani,  precum și ca Zi Națională a Greciei. 

Este un adevăr și trebuie întotdeauna amintit faptul că revoluția greacă își are rădăcinile în România, că aceste două 
națiuni au multe în comun și legăturile scrise sau nescrise sunt dovedite de respectul reciproc și faptele comune întreprinse în 
decursul a mii de ani. 

La fel de adevărat este și faptul că existența grecilor în Dobrogea, atestată oficial încă din secolul VII Înainte de Hristos, 
precum și  aspirațiile  și credința  celor două nații au dus la o luptă comună pentru păstrarea identității și culturii. 

Vreau să punctez și faptul că la momentul la care Dobrogea a trecut în administrarea statului român, primul primar al 
Constanței a fost grecul Antonio A. Alexandridi.  

Grecii au fost cei care au construit prima școală în orașul de la malul mării, în anul 1865 și primul teatru, „Elpis“, în 
1898, în care, în prezent, funcționează Teatrul de păpuși. Înaintea celui de-al Doilea Război Mondial, în Constanța trăiau peste 
6.000 de greci, iar comunitatea elenă deținea un patrimoniu important, avea școală, teatru, biserică, spital și numeroase clădiri, 
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care acum au devenit istorice. Vorbim despre un patrimoniu care nu a fost destinat să fie folosit numai de membrii comunitații,  
ci de toți locuitorii  Constanței.      

Ne leagă multe de Grecia, dar cel mai important lucru, din punctul meu de vedere, este faptul că grecii au adus unicitate 
Dobrogei. Aici unde există o comunitate puternică și respectată și, nu în ultimul rând, în permanență implicată în problemele 
localităților în care trăiesc. 

Vreau să vă amintesc că, la ultimele alegeri locale, comunitatea grecilor din Constanța a avut un candidat pentru funcția 
de primar al municipiului-reședință de județ, în persoana lui Traian Anton Antoniadis, iar dacă veți citi programul său 
electoral, veți constata că toate punctele au fost calate pe probleme de interes pentru toți cetățenii, indiferent de apartenenţa 
etnică. 

De mii de ani, dar mai ales acum, grecii din Dobrogea ne învață să trăim frumos și să fim generoși: transmit prin toți 
porii bucuria de a trăi. Când vorbesc despre o persoană decedată întreabă întâi cum a trăit, pentru că asta contează cel mai 
mult. 

Dansurile spectaculoase, mâncărurile simple, dar extrem de gustoase și dragostea pentru păstrarea tradițiilor sunt 
transmise din generație în generație în comunitatea elenă din Constanța.  

Au și ei, însă, dureri și ține de noi să le rezolvăm problemele. Îi doare faptul că multe clădiri istorice - casele Embiricos, 
Manicatide, Hrisicos, vilele Șuțu sau Constantinide sunt în ruină, dar și că mai sunt 10 centimetri de mal și se surpă atât 
Teatrul Elpis, clădire de patrimoniu din clasa B, cât și Biserica Greacă, clădire de patrimoniu din clasa A, ambele ridicate din 
banii etnicilor greci.  

Dincolo de orice, ne emoționează de fiecare dată modul în care comunitatea elenă  din Dobrogea serbează  Ziua 
Națională a Greciei, așa cum o face și când este aniversată cea a României. Membrii comunității nu au făcut vreodată 
diferența, manifestând aceeași bucurie și generozitate. 

O THEOS NA FILAI TON ELINIKO KE TON RUMANICO LAO! 
Dumnezeu să protejeze poporul grec și cel român!  

Deputat 
Dumitru Lucian Lungoci 

*** 
 

Coaliția nefuncțională de la guvernare pune în pericol viețile românilor 
Stimați colegi parlamentari, 
Observăm în aceste zile cum țara noastră se scufundă, din nou, sub un val de infectări cu COVID 19. Acest al treilea val 

este unul mai abrupt, mai agresiv, iar riscul pentru români este mult mai mare. Și nu mă refer aici doar la riscurile economice 
din cauza unor inevitabile carantine, izolări și închideri repetate; este vorba și despre pericolul direct și imediat asupra sănătății 
cetățenilor români fiindcă noile tulpini de virus sunt dominante și afectează foarte mult inclusiv tinerii. 

În aceste condiții asistăm stupefiați la lupte intestine pentru putere în interiorul coaliției PNL USR, iar aceste conflicte 
pun în pericol viețile și bunăstarea românilor. Cum este posibil, vă întreb stimați colegi, ca Ministerul Sănătății să fie rupt de 
realitatea vaccinării? Românii sunt programați la vaccinare la sute de kilometri de localitatea de domiciliu. Am văzut cu toții 
conflictul deschis, public, între coordonatorii campaniei de vaccinare și ministrul sănătății. A fost un spectacol penibil care a 
arătat cum două structuri ale Statului sunt parcă într-un concurs de popularitate, care este mai frumos la televizor, și nu că sunt 
preocupate de sănătatea și siguranța oamenilor. 

Mai mult, lupta dintre PNL și USR în interiorul propriei coaliții transformă pandemia într-o scenă a orgoliilor și a luptei 
pentru putere, indiferent de consecințele asupra oamenilor obișnuiți. Mai este oare nevoie să vă reamintesc situația Timișoarei 
din aceste zile? Primarul USR al Timișoarei acuză prefectul PNL că dispune carantinarea doar a localităților cu primari USR. 
Președintele CJ Timiș votează limitarea carantinării, iar Ministrul Sănătății USR dispune prelungirea carantinei cu 72 de ore, 
peste capul autorităților locale. Între timp, Ministrul Educației ține deschise școli care ar fi trebuit închise. Cine să îi mai 
înțeleagă? 

Extrem de mulți reprezentanți ai autorităților locale solicită Ministerului Sănătății schimbarea modului de calcul a 
incidenței cazurilor COVID 19, indicator în baza căruia se decide carantinarea unei localități. De luni de zile, stimați colegi, de 
luni întregi se cere un algoritm de calcul echitabil fiindcă nu este în regulă ca localitățile care nu testează aproape deloc să fie 
în scenariu verde, iar cele care testează masiv să fie tot timpul închise. După luni de zile, iese un secretar de stat de la Sănătate 
și anunță senin că „începem să ne gândim poate găsim un nou algoritm”. Abia acum încep să discute! Este revoltătoare această 
aberație! 
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Personal, ca deputat, am solicitat guvernanților să explice de ce Statul Român nu testează masiv. De ce se fac 10-12.000 
de teste la Stat, deși capacitatea este de peste 40.000 de mii de teste pe zi? Care sunt interesele ascunse ale acestor guvernanți 
de refuză să testeze populația? 

Premierul Cîțu, ministrul Voiculescu, Arafat și restul celor care trebuie să gestioneze pandemia vorbesc cu lejeritate de 
carantine totale și restricții din ce în ce mai severe în condițiile în care instituțiile lor din subordine nu își fac treaba! De ce 
trebuie să sufere tot sistemul HoReCa sau toate instituțiile de spectacole din țară fiindcă autoritățile de control nu sunt în stare 
să oprească petreceri ilegale? Închidem pensiuni și hoteluri din toată țara fiindcă restricțiile nu sunt respectate în week-end pe 
pârtiile din Brașov! Cozi de mii de oameni înghesuiți unii în alții, iar guvernul închide pensiuni din Bucovina! Vi se pare 
normal așa ceva? 

Se carantinează localități mici din jurul marilor orașe, însă autoritățile nu sunt capabile să prevină petreceri în cluburi de 
unde sunt filmări și fotografii în spațiul public! Domnilor, ori ne preocupă sănătatea oamenilor, ori doar proștii trebuie să stea 
închiși iar mafiile locale să se distreze? 

Haosul din gestionarea acestei pandemii este rezultatul luptelor interne pentru putere și influență în interiorul coaliției 
USR-PNL. Toți acești oameni, în mâinile cărora ne punem sănătatea, sunt într-o continuă campanie electorală! Și PNL și USR 
urmează să aibă alegeri interne, iar lupta lor pentru ciolan duce la aberații și dezorganizare. 

Devine din ce în ce mai vizibil că această coaliție guvernamentală, alcătuită din partide ce au ieșit pe locul II și III la 
alegeri, nu este funcțională. Vedetele PNL și USR nu se pot înghiți și nu au loc unii de alții, iar în fiecare zi tot apar blocaje și 
lovituri sub centură. Mă întreb de ce nu se duc acești oameni acasă, să ia o pauză și să își lămurească prioritățile și problemele? 
Dacă nu sunt în stare să se înțeleagă și să guverneze, poate ar trebui să li se acorde răgazul de a se maturiza! 

Stimați colegi, o coaliție guvernamentală care se autosabotează și se devorează din interior este un pericol pentru o țară 
aflată în criză sanitară, economică și socială. Românii încă mai au speranțe, dar rămân rapid fără răbdare. 

Vă mulțumesc!              
Deputat 

Silviu Macovei 
*** 

Gâlceava "autorităților" cu paturile ATI! 
Stimați colegi, 
După un an de pandemie, am ajuns în situația hilară în care guvernanții de ”dreapta” nu știu nici măcar câte paturi de 

terapie intensivă există în spitale! Fostul ministru, Nelu Tătaru spunea un lucru, actualul ministru spune altceva, secretarii de 
stat din Ministerul Sănătății avansează și ei cifre aproximative, iar premierul este parcă din alt film! 
Cred că este nevoie urgentă de intervenția președintelui Iohannis! Să vină Iohannis, cel mai informat cetățean al patriei noastre, 
să-i scoată din beznă pe guvernanții săi! Să ne spună el numărul exact de paturi ATI din România, dacă Guvernul său nu este 
în stare!  

După un an de pandemie, guvernul de "dreapta" a fost surprins de valul 3 al pandemiei și nu a fost capabil să crească 
numărul de paturi pentru pacienții COVID de la ATI. Ba, din contră, Cîțu spune că numărul este în scădere, în timp ce 
Voiculescu îl contrazice. Este noaptea minții!  

Cîțu și Voiculescu nu sunt în stare să numere corect nici măcar paturile din spitale și atunci oare cum pot pretinde acești 
habarniști de "dreapta" că pot controla pandemia și pot gestiona criza sanitară? În majoritatea județelor și spitalelor din 
România, pacienții nu mai au loc în paturile de la ATI. Foarte multe spitale nu au nici măcar medicamentele atât de necesare 
pentru tratarea bolnavilor! Iar în ceea ce privește personalul medical, situația este și mai gravă. Chiar dacă am avea paturi și 
medicamente, tot ar fi o mare problemă cu lipsa personalului.  

Este de-a dreptul criminală nepăsarea și incompetența cu care actuala guvernare a ignorat toate semnele care arătau că 
România este într-o situație gravă. Orice minte lucidă realizează că țara noastră este într-o situație mai rea chiar decât acum un 
an. Atunci, la începutul pandemiei, erau câteva sute de cazuri noi de îmbolnăviri zilnice și multe paturi libere la ATI. În martie 
2020, controversatul Grup de Comunicare Strategică anunța 2.653 de paturi disponibile la ATI și 1361 de ventilatoare 
mecanice.  

Astăzi, după un an de ”eforturi” uriașe, de cheltuieli de miliarde de euro pentru dotări, cu zeci de miliarde de euro luate 
credit, premierul Cîțu anunță, de-a dreptul șocant, că numărul paturilor ATI este mai mic decât anul trecut. Cum e posibil așa 
ceva? Oamenii ăștia ce au păzit un an de zile?  

Din cauza unor incompetenți precum Voiculescu și Cîțu situația a ajuns extrem de gravă în România! Nu au fost în stare 
să crească nici capacitatea de testare a populației (pentru a-i putea izola pe cei infectați), nici numărul paturilor de la ATI. Nici 
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măcar campania de vaccinare nu decurge așa cum trebuie. Degeaba își pune uniforma de militar domnul Valeriu Gheorghiță! 
Românii își pierd încrederea în vaccinuri și asta exclusiv din cauza modului execrabil în care "autoritățile" au gestionat sau 
mai bine spus nu au gestionat problema. Românii nu mai au încredere pentru că nu mai au încredere în acești guvernanți 
incompetenți! 

Chiriașul de la Palatul Victoria nu ar trebui să se mai plângă că oamenii nu au încredere în acțiunile anti-pandemice ale 
”autorităților”. Fix din cauza unor amatori ca Florin Vasile Cîțu, Vlad Voiculescu și alte personaje sinistre din Guvern, românii 
și-au pierdut încrederea. Din păcate, din ce în ce mai mulți își pierd și speranța. Speranța că România se va schimba în bine și 
că își vor putea relua viața normală de dinainte de pandemie. 

Vă mulțumesc pentru atenția acordată! 
Deputat 

Ioan Mang 
*** 

 

Declarația politică de astăzi se numește: „Năsui, groparul programului Start up Nation” 
Domnule președinte,  
Stimați colegi, 
Prin intervenția mea de astăzi doresc să vă atrag atenția asupra modului în care Ministrul Economiei, Antreprenoriatului 

și Turismului a mai dat o palmă tinerilor antreprenori prin nefinanțarea programului Start Up Nation. 
Programul Start Up Nation nu va fi lansat în anul 2021 din cauza lipsei fondurilor, oficial, neoficial această se întâmplă 

pentru că ai noștri guvernanți nu sunt interesați de susținerea tinerilor antreprenori și implicit a economiei. Programul trebuia 
să fie unul multiannual, cu scopul de a încuraja și de a stimula dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Potrivit reprezentanților din Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în anul 2021,  vor fi lansate 
programe care să ajute IMM-urile afectate de pandemia COVID-19, însă nu și programul Start-Up Nation, care în ultimii 3 ani 
a avut aproximativ 30.000 de beneficiari din toată țara. 

În schița de buget apărea și programul Start-Up Nation, cu o alocare de circa 642 milioane de lei, credite bugetare. În 
bugetul final, suma alocată a fost de 441 milioane. Banii alocați vor merge către plățile pentru firmele care au depus deconturi 
în cadrul ediției a două a programului, 2018-2019. Suma oferită este modestă, având în vedere că necesarul bugetar pentru 
plata tuturor deconturilor depuse la Start-Up Nation, la începutul anului 2021, era de 857 milioane lei. Asta înseamnă că din 
circa 4250 de firme care au depus cereri de decont, peste 1.000 de firme vor rămâne neplătite. 

 Antreprenorii care au aplicat la programele gestionate de ministrul Năsui își strigă necazul în zadar cu privire la 
hățișulul birocratic prin care trebuie să treacă și la timpul exagerat de mare necesar aprobării documentelor. 

Avem astfel, dragi români, încă o dovadă, dacă mai avea cineva vreo speranță că lucrurile vor funcționa pentru tinerii 
români, în țara lor, că actualii guvernanți sunt interesați strict de interesele lor și ale multinaționalelor pe care nu mai contenesc 
să le răsfețe! 

Vă mulțumesc!                 Deputat 
Remus Munteanu 

*** 
 

Falimentul fermierilor români sub guvernarea PNL-USR-UDMR! 
Multumesc, domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Declaraţia mea politica se numește  “Falimentul fermierilor români sub guvernarea PNL-USR-UDMR!” și se refera la 

“situația fermierilor români  în contextul neacordării de catre guvern a despăgubirilor pentru culturile afectate de secetă.” 
Din datele ministerului agriculturii au fost afectati peste 90.000 de mii de agricultori cu o suprafață totală de 

aproximativ 1,2 milioane de hectare de culturi afectate de secetă, iar efortul bugetar estimat este de aproximativ un milliard de 
lei. 

In bugetul ministerului agriculturii pentru anul 2021, aprobat de majoritatea parlamentară PNL –USR-UDMR, nu au 
fost prevăzute sumele pentru acordarea acestor despăgubiri, chiar dacă ministrul agriculturii le-a promis fermierilor  în 
nenumărate rânduri încă de anul trecut că aceste sume vor exista în bugetul pe anul 2021. 
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Parlamentarii PSD au depus un amendament pentru suplimentarea bugetului ministerului agriculturii în vederea 
acordării despăgubirilor către fermierii români, dar acesta a fosr respins de parlamentarii PNL-USR-UDMR. 

Neacordarea sau amânarea la o dată necunoscută a plăților despăgubirilor va duce la imposibilitatea fermierilor de a-și 
achita furnizorii de inputuri,  salariații și taxele către bugetul de stat, ca să nu mai aducem în discuție imposibilitatea de a 
înființa culturi pentru primăvară, acest lucru ducând la falimentul fermierilor români. 

Vă mulțumesc, 
Deputat 

Nicu Niță 
*** 

 
Rușine națională! Comisia Europeană bate obrazul Guvernului cu lista PNRR! 

 

Domnule președinte de ședință! 
Stimați colegi! 
Că lista privind Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a fost făcută pe genunchi, nu mai este o noutate. Că 

proiectele au fost selectate pe criterii politice, nici asta nu este ceva nou. Că Guvernul condus de Florin Cîțu este incapabil, 
este o altă chestiune știută.  

Le știm și, spre nenorocul nostru, am început să ne obișnuim cu ele aici, pe meleagurile în care modelul ciobănașului 
mioritic gata să accepte fatalitatea încă funcționează.  

Problema este alta, doamnelor și domnilor! Toate aceste "că"-uri cumulate au făcut ca România să aibă o "faimă" 
nedorită tocmai acolo unde ne doare cel mai tare, în chiar inima Europei.  

Și mai grav este că o recunosc până și colegii de partid ai premierului. 
Criticile formulate de comisarul European al PNL, Adina Vălean, la adresa PNRR propus de România, arată clar 

incapacitatea guvernului actual de a atrage acei bani europeni pe care ni-i prezintă ca pe Sfântul Graal.  
Să fim bine înțeleși, toate investițiile pe care le-au anunțat demagogic, toate promisiunile visate cu ochii deschiși de Cîțu 

și ai lui se bazează exact pe aceste fonduri despre care chiar colegii lor de partid din Parlamentul European spun că  nu-s în 
stare să-i atragă. Cu alte cuvinte, vânzarea pielii ursului din pădure redevine logica oficială de acțiune a unui guvern care 
vorbește, vorbește, vorbește... Și cam atât...  

Ieșirile la televizor ale lui Iohannis și Cîțu au avut darul de a amăgi românii cu promisiuni deșarte. Ni s-a vorbit despre o 
Fată Morgana cu cosițe aurii fără de care nu ne mai putem dezvolta și fără de care nici nu mai știm cum ne cheamă. Nu a fost 
decât apă de ploaie, vorbe-n vânt! 

 Evenimentele din ultima perioadă demonstrează că întregul castel de nisip cu care se laudă Iohannis & Co este pe 
punctul de a se prăbuși. Puterea negociază proiectele și destinația acestor bani doar în funcție de interesele politice și financiare 
ale PNL, USR și UDMR.  

De ce s-a ajuns la acest lucru? Actuala coaliție de guvernare refuză să supună dezbaterii Parlamentului planul PNRR. Se 
tem, bineînțeles, că această himeră se va prăbuși, iar promisiunile populiste îi vor lovi ca un bumerang.  

Aceasta este realitatea, aceasta este "buna guvernare" a lui Iohannis, a lui Barna, a lui Cioloș... O păcăleală în masă, o 
cacialma jenantă cu proiecte fanteziste pe care europenii nu le mai văd cu ochi buni. 

Ulciorul nu merge de multe ori la apă, spune o veche și înțeleaptă vorbă românească. Mai repede sau mai târziu, Europa 
va sancționa lipsa de seriozitate, neprofesionalismul și joaca de-a dezvoltarea. Vă cer, în numele românilor, să încetați a ne mai 
face de rușine! 

Deputat 
Marius Eugen Ostaficiuc 

*** 
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România este împărțită în două: guvernanții Dreptei și găștile lor și restul românilor, care trebuie 

să suporte toate consecințele prostiei și nepăsării celor care îi conduc 
Stimate colege/Stimați colegi,  
Într-un an și jumătate de guvernare a Coaliției Austerității Naționale, PNL+USR-PLUS+UDMR, țara noastră a fost 

divizată între: guvernanții și camarila lor, cărora li se permite orice și au toate drepturile, și restul cetățenilor, care trebuie să 
suporte toate consecințele incapacității și lisei de interes, prin care sănătatea și viața le este pusă în pericol. 

Pentru românii de rând și familiile acestora totul merge rău, de la vaccinare, până la educație, de la pierderea locurilor 
de muncă până la scăderea veniturilor și a nivelului de trai. 

România nu este capabilă să administreze vaccinurile primite de la Uniunea Europeană. În timp ce Cîțu nu contenește să 
se laude cu reușitele din procesul de vaccinare, sute de mii de români pierd șansa de a se vaccina la timp și mulți dintre ei 
ajung pe paturile de la ATI sau mor din cauza noului coronavirus. Guvernul a organizat vaccinarea atât de incoerent încât nu a 
reușit să folosească decât 2,1 milioane vaccinuri din cele 3 milioane de doze primite.  

În centrele din România s-au injectat doar jumătate din cantitatea de vaccin Moderna ce ne-a fost distribuită și doar o 
treime din dozele de la Astra Zeneca. Am ajuns să fim pe locul 15 în Uniunea Europeană, ca procent din populația adultă care 
a primit cel puțin o doză de vaccin, conform Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. 

Guvernul Cîțu nu a fost în stare nici măcar să trimită o propunere, la cererea Uniunii Europene, prin care să implice țara 
noastră în procesul de producție și de distribuire a vaccinurilor, pentru a scădea nota de plată pe o achită românii pentru 
achiziționarea acestora. Statele membre au fost invitate să identifice și să comunice dacă au posibilitatea să organizeze centre 
pentru procesul de producție sau de împachetare, iar România nu a trimis nici un răspuns. 

Românii riscă noi restricții datorită incapacității guvernului de a gestiona pandemia. În loc să ia măsuri coerente pentru a 
împiedica răspândirea virusului, să testeze în număr cât mai mare și facă cât mai accesibil procesul de vaccinare, guvernanți 
continuă să se certe între ei. Nu le pasă nici de viețile pierdute, nici de educația compromisă a copiilor, nici de locurile de 
muncă pierdute, nici de sutele de afaceri închise. 

În același timp, Coaliția Austerității Naționale a declanșat dezmățul pe zona bugetară. În timp ce le cer românilor să 
strângă cureaua, să accepte reducerea veniturilor și înghețarea pensiilor și a salariilor, în timp ce vor să taie sporurile medicilor 
și ale profesorilor aflați în prima linie a luptei cu pandemia, Iohannis, PNL, USR-PLUS și UDMR inventează posturi și 
atribuie sinecuri clientelei politice. Pentru a satisface nevoile politrucilor și ale clientelei, guvernul îi împovărează pe români și 
creează posturi noi, de conducere, în aparatul de stat, pe care le împarte strict în baza algoritmului politic al coaliției.  

Aproape toate instituțiile statului, de la TVR la CNAS, de la radioul public până la ultima societate comercială, sunt 
transformate și conduse după chipul și asemănarea acestei coaliții de profitori. 

Vă mulțumesc.  
Deputat 

Daniela Oteșanu 
*** 

 
România a intrat în al treilea val al pandemiei cu un ministru al sănătății care 

nu știe nimic, nu semnează nimic și nu răspunde de nimic! 
 

Stimați membrii ai Parlamentului României,  
Valul trei al pandemie găsește România la fel de nepregătită ca acum un an. Nici măcar nu se știe câte paturi funcționale 

sunt la secțiile de terapie intensivă.  
După un an de pandemie, Guvernul a rămas la fel de arogant și de ineficient ca în prima zi. Criza de la ATI, lipsa 

tratamentului pentru bolnavii cronici, lipsa unor medicamente esențiale sunt doar câteva dintre problemele care, nici după un 
an de zile, nu și-au găsit rezolvarea sau măcar o îmbunătățire. 

PSD a propus mai multe soluții de acțiune, pe care cei de la Guvernare le-au respins inițial cu multă aroganță, iar 
ulterior au preluat o parte dintre ele, timp în care mulți români au avut de suferit. La un an de la începutul pandemiei ne punem 
în mod legitim întrebarea câți români ar fi evitat infectarea sau decesul, câte firme ar fi evitat falimentul și câți elevi ar fi avut 
parte de o educație corespunzătoare, dacă aroganții de la guvernare ar fi ținut cont de la început de soluțiile propuse de PSD. 

Guvernul Cîțu continuă să fie luat prin surprindere după un an de pandemie. Este inadmisibil cât de puțin este pregătită 
România să facă față valului trei. Din nou nu sunt suficiente paturi ATI, spitalele sunt arhipline, personalul medical extenuat. 
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Din nou românii sunt de vină pentru extinderea rapidă a contaminării. Din nou se va institui carantină extinsă, ceea ce va 
agrava criza actuală. Iar românii sunt, și vor continua să fie obligați să facă zeci, sute de kilometri, pentru a se vaccina. 

PSD califică drept criminală nepăsarea cu care actuala guvernare a ignorat toate semnele care arătau clar recrudescența 
pandemiei. 

Acum, după un an de eforturi uriașe, de cheltuieli de miliarde de euro pentru dotări, premierul Cîțu anunță, de-a dreptul 
șocant, că numărul paturilor ATI e mai mic, chiar a scăzut de la începutul anului, și a cerut ministerului Sănătății să vină cu 
soluții pentru a-l crește la 1600. 

Realitatea crâncenă arată cum guvernările de dreapta ale lui Iohannis n-au făcut nimic pentru a combate eficient 
pandemia. N-au testat masiv la timp, n-au făcut corect și complet anchetele epidemiologice, n-au  

comunicat niciodată uman și convingător cu populația, au luat decizii doar în funcție de interesul politic și nu în 
beneficiul sănătății publice.  

Domnul Vlad Voiculescu, cunoscut drept ,,ministru nu știu, nu semnez, nu răspund”, este dovada vie a imposturii și a 
oportunismului care definește guvernul Cîțu. Voiculescu spune întruna că nu știe, că nu semnează și că nu răspunde în detaliu, 
dar este principalul vinovat pentru faptul că medicii din centrele de vaccinare nu sunt plătiți, pentru rețeaua paralelă de 
vaccinare, pentru scandalul datelor secrete și pentru criza paturilor de la ATI.  

Fuga de răspundere a ministrului Sănătății, lipsa de performanță, refuzul de a-și asuma măsuri și explicații necesare și 
scandalul declarațiilor dintre el și premierul Cîțu vulnerabilizează sistemul de sănătate din România exact în momentul în care 
era mai multă nevoie de competență, de spirit organizatoric și de asumare a deciziilor. Fiecare zi cu Vlad Voiculescu ministru 
al Sănătății va adânci criza și va amplifica problemele. Pur și simplu acest domn nu mai are resurse nici de legitimitate și nici 
de încredere pentru a continua. PSD cere încă odată demiterea sa, până nu e prea târziu și pagubele prea mari. 

Guvernul nu plătește personalul medical din centrele de vaccinare, iar ministrul Sănătății tace vinovat! De fapt România 
are doar cu numele un ministru al sănătății. USR-istul Vlad Voiculescu doar dă din gură, de asumat responsabilitatea, de 
implicat ori de făcut, nu face nimic și fuge de orice temă sau subiect important care vizează sănătatea românilor. Neplata 
medicilor, a asistenților și registratorilor medicali implicați în campania de vaccinare reprezintă o înfiorătoare inconștiență a 
actualei guvernări. E ca și când în cea mai importantă bătălie a nației, armata e lăsată fără gloanțe! 

Încă din ianuarie, când a fost emisă Ordonanța 3/2021, Cîțu și Voiculescu, cu un cinism fără egal, stabiliseră ca 
personalul medical delegat ori detașat din spitalele de stat să nu fie plătit deloc pentru munca din centrele de vaccinare. În 
schimb erau plătiți cei din centrele de vaccinare din sistemul privat. 

Odată în plus se dovedește cât de justificată a fost moțiunea PSD împotriva lui Voiculescu și solicitarea de înlocuire a sa 
din funcția de ministru al sănătății. 

Stimați membri ai Coaliției Austerității Naționale, treziți-vă până nu e prea târziu! 
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Dan Constantin Șlincu 

*** 
Pasul Mestecăniș nu poate deveni groapa de gunoi a Bucovinei! 

 

Închiderea definitivă a depozitului de deșeuri din Pasul Mestecăniș și reamenajarea zonei va fi una dintre prioritățile 
mandatului meu de deputat.  

Localnicii și activiștii de mediu sunt epuizați de când luptă împotriva deschiderii gropii de gunoi în vârful muntelui, atât 
pentru că să umpli de gunoi o zonă montană atât de frumoasă este strigător la cer, dar și pentru că le este frică pentru sănătatea 
lor, din cauza deșeurilor ce vor fi depozitate aici.  

Am adresat ministrului mediului o serie de întrebări referitoare la implicarea ministerului în verificarea proiectului pe 
aspectele ce țin de protecția mediului înconjurător și a sănătății populației. I-am solicitat ministrului să verifice cum a fost 
realizat acest proiect și să monitorizeze procedurile pentru eliberarea autorizației de mediu. 

Groapa de gunoi este o bătaie de joc la adresa comunității locale, a turiștilor, a mediului și o risipă de 7 milioane de euro 
bani europeni. Cui pasă? 

Groapa de gunoi este ilegală, într-o sentință definitivă a magistraților clujeni. Cine va plăti? 
Groapa de gunoi de la Pojorâta este un subiect scandalos, blamat și aberant. Cu siguranță, acesta este cel mai revoltător 

proiect pe bani europeni realizat în România. Cine își asumă răspunderea? 
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Sunt foarte multe întrebări fără răspunsuri pe acest subiect. Le voi prelua pe cele mai multe dintre ele de la toți cei care 
doresc evitarea acestui dezastru ecologic și distrugerea naturii și voi ridica toate problemele din acest proiect din Parlamentul 
României. Voi face auzită vocea tuturor celor care apără natura, care își apără sănătatea și comunitatea locală.  

În asentimentul populației din zonă, voi face tot ce depinde de mine pentru închiderea gropii de gunoi de la Pojorâta și 
readucerea terenului la starea inițială. Pasul Mestecăniș trebuie să rămână poarta de intrare a turiștilor spre mănăstirile și 
frumusețile Bucovinei. 

Deputat 
Gheorghe Șoldan 

*** 
 

Obiectul declarației: Asistăm neputincioși la falimentarea industriei românești 
 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă! 
Stimaţi colegi,  
Încă de la începutul acestei sesiuni parlamentare, cu prilejul fiecărei ședințe a Comisiei pentru Industrii, am atras atenția 

asupra situației dezastruoase în care se află firmele exportatoare românești, implicit cele din industria textilă, pe fondul 
austerității.  

Mi-am permis să-mi spun punctul de vedere ca urmare a celor 37 de ani de experiență în industria ușoară și a mai bine 
de 25 de ani ca antreprenor și exportator de produse textile, perioadă în care am acumulat suficientă experiență încât să pot 
previziona catastrofa ce va urma în această industrie dacă nu vor fi luate măsuri urgente. 

Pe mine mă recomandă experiența și seriozitatea în această breaslă, însă, mă întreb și vă întreb și pe dv stimați colegi, 
ce-l recomandă pe dl Năsui să ocupe funcția de ministru al Economiei? Și mai mult, ce-l recomandă pe dânsul să facă 
declarații la adresa mea, fără nicio bază justificativă?  

Să folosești atacul la persoană, chiar și sub forma unei declarații politice, consider că este sub demnitatea oricărui 
politician, cu atât mai mult al unui membru al Guvernului. De fapt, cred că intenția domniei sale a fost ca, folosindu-se de 
imaginea mea, să-i amenințe pe toți beneficiarii programelor de promovare la export. Acest gen de intimidări nu funcționează 
în cazul meu și sunt convinsă că nici în cazul antreprenorilor din industriile exportatoare din România. Prin prestația 
dumnealui din Senat a demonstrat că nu-l interesează imaginea României, soarta locurilor de muncă a mii de oameni, 
atitudinea sa fiind una de total dispreț față de cei cărora le pasă de soarta acestei țări. Cu toate acestea, vreau să vin în sprijinul 
pornirilor polițienești ale dlui Năsui – amintesc aici contul de administrator de pe platforma de granturi – și îi transmit că cele 
două firme menționate de dumnealui nu au mai participat la niciun târg internațional din anul 2017.  

Mai mult, în perioada în care au făcut-o, firmele respective au generat statului român un aport valutar de 500 de euro la 
1 euro investit pentru promovarea producției și a brandurilor românești. Îmi pare rău domnule Năsui, dar trebuie să știți că 
firmele exportatoare nu sunt abonate la bani publici, sumele de care vorbiți fiind, de fapt, o investiție a statului român în 
organizarea de pavilioane naționale necesare promovării imaginii țării noastre. 

Menționez  faptul că, aceste sume sunt încasate de organizatorii acestor evenimente, aleși de minister în baza sistemului 
public de achiziții, și nu de participanții selectați. 

Într-o altă ordine de idei, nu pot să nu remarc politicile divergente din interiorul USR-PLUS cu privire la industria 
textilă care, așa cum am mai zis, este una exportatoare. 

Pe de-o parte o găsim pe dna deputat Oana Ozmen de la USR-PLUS, care susține industria textilă, prilej cu care o felicit 
și o susțin atâta vreme cât vor exista rezultate pozitive, iar pe de altă parte este dl ministru Năsui, care pune piedici și taie 
bugetele destinate acestei industrii și exportatorilor. Care este până la urmă direcția corectă în USR-PLUS? 

Nu pot să nu remarc aici faptul că, așa-zisele inițiative ale USR-PLUS pe linia promovării industriei textile, au venit la 
doar o săptămână după ce PSD a purtat discuții directe cu reprezentanții acestei industrii pentru a identifica soluții reale la 
problemele cu care aceștia se confruntă. 

Stimați colegi, dincolo de aceste șicane politice stă un adevăr crunt! Industria textilă din România, ca și alte industrii din 
zona de export, se află în pragul falimentului. Avem un ministru care poartă o pălărie prea mare pentru el și care, din lipsă de 
preocupare, face pe detectivul și avem un Guvern pus pe tăieri, care încă dă vina pe PSD, deși din noiembrie 2019 se află la 
cârma acestei țări.        Deputat 

Vă mulțumesc!               Elena Stoica 
*** 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 8 - 2021  
Săptămâna 22 – 26 martie 2021  

 

 

36 
 

Dialogul social în România  în vremea Guvernării  mimării și formalismului 
Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
„Pentru asigurarea climatului de stabilitate şi pace socială, prin lege sunt reglementate modalităţile de consultări şi 

dialog permanent între partenerii sociali.”- articolul 211 din Codul Muncii. 
Rând pe rând, Guvernarea austerității și formalismului transformă toate drepturile garantate prin lege în exerciții 

exclusive de imagine și de mimare a unor obligații de care sunt direct răspunzători.  
Practic, în toată această perioadă, au reușit să creeze două Românii. Una a lor, fantasmagorică, în care totul este minunat. 

Economia merge strună, oamenii sunt fericiți și li se asigură toate condițiile de care au nevoie. Cealaltă, a noastră, reală, în care 
problemele curg în continuu, iar soluțiile lipsesc cu desăvârșire. Și, cumva, în această lume distopică creată de actuala 
Guvernare, își are locul ei binemeritat, pe post de condiment, și austeritatea pentru că, nu-i așa, prea multă fericire strică!O 
austeritate pe care ei, evident, nu o vor, dar e necesară. Pentru binele românilor. Pe modelul „noi nu vrem, dar este pentru 
binele vostru!”. 

Zi de zi, apar proiecte de acte normative pentru care dialogul social nu reprezintă doar o utilitate, ci și o obligație. De 
luni de zile, România trebuia să pregătească Planul Național de Redresare și Reziliență în care dialogul social era mai mult 
decât necesar. 

În schimb, autoritățile au ales să mimeze consultările publice și să trateze dialogul social drept o cantitate neglijabilă. 
Un simplu act bifat doar de dragul imaginii și îndeplinirii unor formalități în urma căruia urmează, de fiecare dată, lauda de 
sine pentru cea mai transparentă guvernare posibilă.  

Printre multele sale realizări, toate consemnate în cartea cea mai neagră a istoriei României și în manualul de distrugere 
a unei țări, Guvernarea „ne facem că facem” a reușit și performanța de a transforma dialogul social într-un dialog al muților și 
surzilor, anulându-l complet. 

Mai precis, pentru a păstra aparențele, se organizează ceremonios consultări și dezbateri în care, evident, accentul se 
pune pe opinia reprezentanților sociali. Se fac anunțuri, se fac live-uri pe Facebook, se pregătesc discursuri și declarații 
pompoase din care ar trebui să reiasă grija și atenția autorităților pentru importanța și rolul dialogului social....În fapt, dialogul 
social se rezumă la monologurile autorităților. Pentru mai mult, nu este vreme. Iar dacă, cumva, printr-un mare noroc, vreun 
reprezentant social reușește să-și spună opinia, răspunsul este invariabil același: „Vă mulțumim. O să analizăm.” 

După care, se lasă tăcerea. S-a bifat consultarea. S-au bifat și participarea, și transparența.  
Formalitățile au fost îndeplinite cu brio. „Ați avut șansa să vorbiți și ar trebui să fiți recunoscători.  Mai departe, noi 

facem tot ce știm și ce vrem!”. 
Curată democrație și respectare a drepturilor, nu-i așa, doamnelor și domnilor? 
Numai că ceea ce această Guvernare uită sau vrea să uite este că, în organismul din care România este parte, Uniunea 

Europeană, dialogul social nu este doar un principiu, ci o regulă sine qua-non, tratată și cultivată cu sfințenie. 
În statele democrate europene, cele în care guvernarea și legile nu se mimează și nu sunt formale, cei care guvernează 

nu au impresia că sunt atotșiutori, iar interesul lor nu este acela de a anula dialogul social, ci, dimpotrivă, de a-l folosi la 
maximum pentru ca, din el, să reiasă cele mai adecvate, benefice și utile măsuri pentru toate categoriile de populație. 

Cu ocazia elaborării PNRR, s-a văzut ce înseamnă pentru actuala Guvernare rolul și importanța dialogului social. Și se 
vede în continuare când, din nou, chipurile, actualul draft se află în consultare publică. O consultare de care Forul Legislativ al 
țării este privat și, prin el, o mare parte a procesului de dialog social. 

Sunt tare curios cum justifică Guvernul Comisiei Europene desconsiderarea față de dialogul social și față de Parlament. 
Care sunt scuzele de această dată și care sunt dovezile? 

Stimați guvernanți, 
Anunțurile pompoase, monologurile și live-urile pe rețelele de socializare sunt departe de a reprezenta dialog social! 
Înțeleg că aveți tot interesul de a bloca orice formă reală de dialog social, așa cum aveți tot interesul de a vă subordona 

Parlamentul și de a-l transforma într-o marionetă a propriilor interese. 
Însă, nu uitați! Omiteți două instituții cheie ale democrației și statului de drept, iar atunci când stați față-n față cu 

partenerii noștri europeni, manipulările și neadevărurile dumneavoastră nu au nicio influență și nicio explicație plauzibilă! 
Nu de alta, dar, mai apoi, veți veni să ne anunțați că, din nou, ați ratat alte șanse pentru România pentru care, evident, 

veți găsi alte scuze. Orice în afara greșelilor pe care le faceți din autosuficiență, aroganță și desconsiderarea unor principii 
fundamentale! 

Doamnelor și domnilor de la guvernare, 
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Înțeleg că mimarea și formalismul sunt singurele lucruri pe care le știți și pe care le puteți face. Dar aveți pretenția de a 
conduce și reprezenta un stat european! În aceste condiții, aveți două posibilități: respectați real și dovedit principiile 
democratice și de drept, sau plecați.  

Un stat nu se conduce formal. Un stat nu prosperă doar pentru că dumneavoastră, incapabili de a face ceva concret, doar 
mimați. 

Nu credeți?! Poate organizați cu adevărat de data aceasta o sesiune de dialog social. Nici nu aveți idee câte puteți învăța 
și afla despre adevărata viață și adevăratele nevoi din România de care sunteți complet străini! 

 

Deputat 
Vasilică Toma 

*** 
 

Primarul validat Clotilde Armand privatizează Centrul de Servicii Medicale Caraiman 
în folosul unui coleg de partid?! 

Doamnelor și domnilor parlamentari, 
După ce a desființat serviciile medicale gratuite oferite de către Centrul "Caraiman", transformând această unitate de 

servicii sociale într-un fel de clinică privată, cu plată, primarul validat al Sectorului 1, Clotilde Armand, pare că vrea să facă un 
pas mai departe, adică să "privatizeze" centrul dotat pe banii bugetului local.  

Astfel, pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, primărița din Banu Manta propune, la punctul 2 al 
Ordinii de Zi Suplimentare, un Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriatde dezvoltare locală între 
Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația Colegiul Pacienților în cadrul proiectului "Consolidarea capacității Asociației 
Colegiul Pacienților de a se implica în elaborarea și promovarea unei strategii de optimizare a serviciilor de asistență medico-
sanitară acordate de către unitățile medico-sanitare publice din București".  

Proiectul privind consolidarea capacității de a se implica în elaborarea de strategii urmează a fi depus pentru finanțare 
de către Asociația Colegiul Pacienților în cadrul Cererii de proiecte POCA/660/2/1(CP14/2021 pentru regiunile București - 
Ilfov).  Acordul de colaborare între Primăria Sectorului 1 și Colegiul Pacienților ar urma să se încheie pe o durată de 18 luni.  

Un proiect de generalități și deziderate, fără componente cuantificabile. 
Lectura proiectului de acord pe care primarul validat Clotilde Armand ar urma să fie împuternicită să îl semneze cu 

Colegiul Pacienților dezvăluie o suită de platitudini, lipsind cu desăvârșire obiectivele cuantificabile calitativ sau cantitativ.  
Astfel, obiectivul general al colaborării dintre Primăria Sectorului 1 și Colegiul Pacienților constă în "elaborarea unei 

strategii de eficientizare a activității unității medico-sanitare prin optimizarea procedurilor și a fluxurilor de lucru, prin 
creșterea gradului de transparentizare și dezvoltarea unor instrumente de monitorizare și evaluare independentă a 
implementării strategiei propuse, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor socio-medicale acordate pacienților ".  

Nicăieri, în cadrul "Acordului de parteneriat" între Primăria Sectorului 1 și Colegiul Pacienților, nu se vorbește despre 
acțiuni sau despre obiective concrete, cuantificabile calitativ ori cantitativ, în ceea ce privește îmbunătățirea activității 
Centrului "Caraiman" .  

Va prelua "MedLife" Centrul "Caraiman"?  
Proiectul de pe ordinea de zi suplimentară a ședinței Consiliului Local al Sectorului 1 din 23 martie, pare a fi făcut 

pentru a duce către preluarea Centrului Caraiman de către un prestator  privat de servicii medicale, respectiv de către cea mai 
mare rețea de clinici medicale private.  

Concret, ”colaborarea” Centrului Caraiman cu Asociația "Colegiul Pacienților”, al cărei președinte este Cristian Sas, 
pare să ofere pe tavă centrul multifuncțional de servicii sociale, dotat pe cheltuiala cetățenilor Sectorului 1, celei mai mari 
rețele de clinici medicale din România "MedLife".   

Care este legătura între Clotilde Armand, un ONG, Colegiul Pacienților, și mastodontul serviciilor medicale private? 
Legătura este tocmai domnul Cristian Sas, membru USR filiala  Sector 1, candidat USR-PLUS la alegerile parlamentare 

de anul trecut.  
Aceiași persoană care a fost  CEO și acționar, împreună cu soția sa, Carmen Sas, la clinicile "Anima", în 2017, când 

această rețea de servicii medicale a fost cumpărată de către "MedLife". 
În momentul cumpărării rețelei de servicii medicale ”Anima”, de către "MedLife" , doamna Carmen Sas deținea 2,90% 

din acțiuni, iar domnul Criastian Sas 4,52 % din acțiuni. De altfel, Cristian Sas declara, pentru ziarul Financiar, în calitate de 
CEO ,,Anima”, următoarele: ,,Suntem foarte interesați să cumpărăm clinici mici pentru extindere”. 
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În acest moment, grupul de interese al USR Sector 1 a trecut la un alt nivel, se pare că nu mai doresc cumpărarea 
clinicilor, ci doresc preluarea gratuită a clinicilor și centrelor medicale de servicii sociale, dotate cu aparatură ultraperformată 
din bani publici, cum este Complexul de Servicii Medicale Sociale Caraiman.  

Unde este corectitudinea, trasparența și legalitatea pe care USR a clamat-o până a ajuns la putere?  
Vă multumesc! 

Deputat 
Daniel Tudorache 

*** 
 

Nu putem avea un sistem de Justiţie eficient, dacă demolăm instituţii în loc să le întărim 
 

Stimaţi colegi,  
Trăim zile triste toţi cei care credem că procurorii şi judecătorii din această ţară trebuie lăsaţi să îşi desfăşoare activitatea 

independent şi fără nicio formă de presiune.  
Guvernul useristo-penelist îşi desăvârşeşte „Marele Plan de Reformă” a Justiţiei din România – desfiinţarea Secţiei 

Speciale privind Investigarea Infracţiunilor din Justiţie. Atât! Asta este tot ceea ce actuala guvernare poate face pentru Justiţie 
sau, mai corect, împotriva Justiţiei. Aceasta este „Marea reformă”.  

Planurile Guvernului nu vizează nici decongestionarea instanțelor şi parchetelor, nu vizează nici alocarea de resurse 
către aceste structuri din Justiţie pentru ca oamenii să nu moară pe culoarele tribunalelor cu dreptatea în mâna aşteptând o 
decizie, nu vizează nici măcar îmbunătăţirea activităţii SIIJ, lucru care ar fi putut fi acceptabil. Nu!  

Marea reforma USR-PNL se reduce la desființarea SIIJ – adică, la o intervenție brutală de ordin politic asupra unei 
instituții a sistemului de Justiție. 

Ignorând avizul CSM, ignorând opiniile multor magistraţi, manipulând cu privire la solicitările făcute de instituţiile 
europene – care au cerut în esenţă operaţionalizarea şi eficientizarea SIIJ, nu desfiinţarea acesteia - actuala guvernare îşi duce 
planul mai departe. 

Da, actuala guvernare – care este formată din acele partide care în ultimii ani s-au bătut cu pumnul în piept că sunt mari 
apărătoare ale statului de drept şi independenţei Justiţiei. Apărarea statului de drept şi a independenţei Justiţiei a murit în 
momentul în care prima măsură propusă de acest Guvern, pentru un domeniu atât de important, este demolarea unei instituţii. 

Ce se poate alege de o ţară în care instituţiile sunt demolate în funcţie de cine câştigă alegerile? Vă las să răspundeţi 
singuri.  

Eu, personal, voi continua să lupt ca Justiţia din România să fie una independentă.  
Nu îmi va fi frică să spun lucrurilor pe nume, atunci când se vor săvârşi abuzuri, de orice natură ar fi acestea şi 

împotriva oricui. Pentru că sunt un om care crede în dreptate! 
Avem nevoie de o Justiţie care să poată acţiona împotriva fenomenului corupţiei peste tot acolo unde acesta se 

manifestă, dar care să ofere încredere şi oamenilor simpli. Nu putem avea însă aşa ceva dacă nu acţionăm pentru a întări 
instituţiile, în loc să le desfiinţăm.  

A venit timpul să înţelegem că Justiţia nu se reduce doar la marile dosare de corupţie şi la discuţii sterile între 
politicieni.  

Justiţie înseamnă ca fiecare român să aibă încrederea că atunci când va deschide un proces civil sau când va face o 
sesizare către un Parchet i se va face dreptate. Un Guvern, un ministru al Justiţiei, de aceste lucruri ar trebui să se ocupe: de 
construcţia unui cadru în care Justiţia să funcţioneze pentru toţi.  

Dar este mult mai simplu, nu-i aşa (?), să demolezi o instituţie şi să consideri că ţi-ai făcut treaba. 
Vă mulţumesc. 

Deputat 
Laura Vicol 

*** 
 

 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 8 - 2021  
Săptămâna 22 – 26 martie 2021  

 

 

39 
 

Gestionarea pandemiei, un eșec al actualei guvernări 
Stimați colegi, stimate colege, 
Este inadmisibil ca, după un an de la începutul pandemiei, guvernarea Cîțu să fie, din nou, luată prin surprindere. La 

începutul pandemiei, actuala guvernare anunța că avem 2.653 de paturi disponibile la ATI. După un an de zile, același guvern 
anunță că avem 1.600 de paturi disponibile, prin urmare cu aproape 1.000 de locuri mai puțin. 

Așadar, după un an de eforturi uriașe, după ce s-au cheltuit miliarde de euro pentru dotări în spitale, premierul Cîțu 
anunță, senin, că numărul paturilor ATI este mai mic decât la începutul pandemiei. Iată o evidență care nu poate fi acceptată, 
fie și din partea unui Guvern a cărui incompetență nu se manifestă doar în domeniul sănătății. 

Din nou, auzim justificări care nu au nicio legătură decât cu lipsa capacității unor oameni cu putere de decizie de a 
gestiona o situație dată. Auzim și suntem stupefiați că nu sunt suficiente paturi la ATI, că spitalele sunt arhipline, că spitalele 
modulare Covid sunt nefuncționale și plouă în ele. Iar în toată această perioadă în care guvernanții se ceartă între ei, încercând 
să-și scuze incompetența, personalul medical este extenuat și frustrat de pe urma prea multor pierderi de vieți omenești.  

Auzim, din nou, că românii sunt de vină pentru extinderea rapidă a contaminării, care chipurile va necesita instituirea 
unei carantine extinse chiar cu prețul agravării actualei crize economice. Din nou, firmele vor trebui să-și închidă afacerile, mii 
de români vor rămâne fără loc de muncă, din nou toate măsurile vor fi luate fără discernământ. Toate acestea se vor întâmpla 
în timp ce românii vor fi, în continuare, nevoiți să facă zeci de kilometri pentru a se vaccina, plimbați fiind între diferite centre 
de vaccinare. Au murit peste 21.600 de oameni de COVID și alte zeci de mii de boli care n-au mai putut fi tratate în spitalele 
închise pe motiv de pandemie. Câte dintre aceste vieți ar fi putut fi salvate dacă un guvern coerent și responsabil ar fi condus 
România în această perioadă? 

Stimați guvernanți, nu mai încercați să dați vina pe funcționarii din ministere pentru incompetența unor miniștri. În timp 
ce dumneavoastră vă plătiți polițe, mai noi sau mai vechi, în interiorul coaliției, românii o duc din ce în ce mai greu, iar situația 
economică este din ce în ce mai gravă. 

Vă sfătuiesc ca, măcar în al doisprezecelea ceas, să lăsați deoparte interesele politice și de grup și să începeți să faceți 
ceva bun și pentru români. Vă îndemn să fiți responsabili și să vă respectați jurământul depus la învestirea în funcție!  

Vă mulțumesc!              
Deputat 

Weber Mihai 
*** 

 
 Întrebări 

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

Probleme generale pentru managementul din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 
Stimate domnule ministru,   
Vă scriu în legătură cu o serie de probleme generale ale ministerului pe care îl conduceți, care mi-au fost semnalate de 

către agricultori ai județului Arad, dar care vizează întreaga comunitate de fermieri și agricultori din România. Țara noastră are 
potențialul de a hrăni o bună parte din Europa cu ceea ce producem, iar agricultorii români nu vor decât sprijin și suport din 
partea Guvernului României, astfel încât munca lor să fie mai ușoară și să poată fi îmbunătățită cu ajutorul autorităților.  

Cu speranța că înțelegem amândoi importanța dezvoltării acestui sector al țării noastre, vă rog să îmi răspundeți la 
următoarele întrebări:   

1. Cum vede Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale oportunitatea de a înființa abatoare mobile, atât de necesare în spațiul 
rural? Aveți o strategie gândită în acest sens?  

2. Ce planuri aveți de a îmbunătăți măsurile pentru agricultorii din zona montană, care sunt în continuare defavorizați?  
3. Având în vedere că fermierii așteaptă un răspuns punctual din partea autorităților, se va mai acorda ajutorul de minimis pentru 

culturile fermierilor?   
4. Care este calendarul de depunere al proiectelor cu finanțare europeană pentru anul 2021 și unde poate fi consultat de întreaga 

populație ?  
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5. Criteriile de selecție pentru proiecte pentru ,,soiuri autohtone” au o problemă majoră: solicitanții nu pot dovedi cu un 
document pajiștile permanente care sunt înființate de sute de ani, probabil deodată cu satul românesc. Aveți în vedere ca aceste 
pajiști să fie considerate din oficiu românești? Când credeți că s-ar putea realiza această măsură?  

6. Procedurile pentru proiecte au prea multă birocrație (de exemplu pentru cedenți la submăsura 6.1 Instalarea tinerilor fermieri 
se solicită Copie Registru Agricol, Adeverință de la medicul veterinar și Documente APIA, în timp ce expertul AFIR are acces 
la baza de date APIA și RNE și poate vizualiza dacă cetățeanul are animale și teren netransferate către solicitant). Când credeți 
că ați putea rezolva această măsură?  

7. Unii agricultori români sunt speriați de faptul că solicitați și semnătură electronică, întrucât o mare parte dintre aceștia nu au 
decât 8 clase. Când intenționați ca aceasta să nu mai fie obligatorie?  

Solicit răspuns în scris.  
Vă mulțumesc !         Deputat  
Cu deosebită considerație,                Adrian Alda 

*** 
 

Adresată domnului  Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  
 

Există în programele de acțiune ale Ministerului proiecte privind combaterea efectelornegative determinate  
de poluarea surselor de apă, distrugerea unor lucrări de apărare sau ignorarea zonelor de protecție.  

Care sunt alocațiile bugetare avute în vedere la verificarea, remedierea și redarea  
funcționalității obiectivelor hidrotehnice? 

Stimate domnule ministru,  
22 Martie marchează la nivel global Ziua Mondială a Apei. Tema pentru 2021 a Zilei Mondiale a Apei  lansată de ONU 

este “Locul apei în societățile noastre și cum să o protejăm”. Aceasta reprezintă o adaptare a dimensiunilor principale ale 
Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.  

Fiind o temă de interes major pentru noi, am consultat pagina web a Ministerului. Nu am găsit decât enunțul unor titluri 
precum: Managementul Riscului la Inundații;  Amenajarea Bazinelor Hidrografice; Managementul Resurselor de  

Apă. Fără detalieri, fără proiecte sau etapizări.  
În consecință vă adresez următoarea întrebare:  
Există în programele de acțiune ale Ministerului proiecte privind combaterea efectelor negative determinate de poluarea 

surselor de apă, distrugerea unor lucrări de apărare sau ignorarea zonelor de protecție. Care sunt alocațiile bugetare avute în 
vedere la verificarea, remedierea și redarea functionalității obiectivelor hidrotehnice?  

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,                Deputat 

Constantin Bîrcă 
*** 

Adresată domnului Claudiu Iulius Gavril Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
 

Măsuri pentru salvarea economiei românești 
Domnule ministru,  
Având în vedere măsurile pe care le-ați întreprins în calitate de ministru, care au avut un impact extrem de negativ 

asupra dezvoltării economice a țării, în condițiile în care rata șomajului este în creștere, turismul este în colaps, antreprenorii 
români se luptă să supraviețuiască și așteaptă în continuare ajutorul Guvernului, vă adresez următoarele întrebări:  

1. Ce se întâmplă cu sprijinul financiar de 500 milioane lei promis celor din HoReCa? Când vor primi banii promişi şi de ce au 
fost alocaţi în bugetul pe 2021 doar 200 de milioane de lei din cei 500 milioane promişi anul trecut?  

2. Când aveți de gând să deblocați programele și schemele de investiții mult aşteptate de antreprenorii români: Programul Start-
Up Nation, Programul Start- Tech-Innovation,  

Schema de promovare a exporturilor româneşti, Schema 3 Granturi pentru Investiţii?   
3. Ce măsuri aveți în vedere pentru revitalizarea turismului românesc, care efectiv a fost pus pe butuci odată cu eliminarea 

vocherelor de vacanţă?  
Vă solicit răspunsul în scris.              Deputat 
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Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale. 
 

Cazurile soluţionate de autorităţile din județul Giurgiu primite de la Telefonul Copilului. 
 
Stimată doamnă ministru,            
 Linia gratuită Telefonul Copilului funcţionează de 25 de ani în sprijinul protecţiei drepturilor copiilor din România. 

Asociaţia Telefonul Copilului a fost înfiinţată în anul 2006, după finalizarea funcţionării serviciului 0800 8 200 200, timp de 
cinci ani, în cadrul programelor Phare finanţate de Uniunea Europeană, fiind promovat prin intermediul campaniilor „Casa de 
Copii nu e acasă” şi „Drepturile copilului sunt lege”.  

Povestea de succes a activităţii Asociaţiei şi a numărului gratuit pentru copii se datorează în totalitate apelanţilor, care 
au contactat în număr mare serviciul Telefonul Copilului.   

Bilanţul activităţii acestei asociaţii arată că la numărul Telefonului Copilului au fost înregistrate până acum milioane de 
apeluri.   

Vă întreb cu respect:  
1. În ce mod se implică MMPS în colaborarea cu Asociaţia Telefonul Copilului pentru salvarea copiilor aflaţi în 

suferinţă?  
2. Câte dintre cazurile înregistrate de Asociaţia Telefonul Copilului şi predate către autorităţi au fost soluţionate în 

favoarea copiilor, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Giurgiu?  
3. Care sunt principalele drepturi ale copiilor încălcate în prezent în România, şi punctual în judeţul Giurgiu?  

Solicit răspuns scris.  
Deputat 

Cristina-Elena Dinu 
*** 

 

Adresată domnului Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății 
 

Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă instalată la Spitalul Județean Mavromati, din municipiul Botoșani 
 

Stimate domnule ministru,  
Stimate domnule Secretar de Stat,  
În baza Art. 112 din Constituția României privind obligația membrilor guvernului de a răspunde la întrebările formulate 

de deputați și senatori și în conformitate cu art. 194-201 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă adresez întrebările de mai 
jos cu privire la situația unității mobile de terapie intensivă de la Botoșani.  Potrivit informațiilor relatate prin intermediul 
mass-media, situația unității mobile de terapie intensivă de la Botoșani se prezintă astfel:  

• 22 octombrie 2020 – pe fondul creșterii numărului cazurilor severe de pacienți COVID, prefectul județului Botoșani 
anunța că va fi instalată o unitate mobilă de terapie intensivă.  

• 11 noiembrie 2020 – unitatea mobilă de terapie intensivă a ajuns în municipiul Botoșani,   
• 3 decembrie 2020 – Unitatea mobilă de terapie intensivă a devenit operațională și a funcționat timp de o săptămână la 

capacitate maximă.  
• 8 decembrie 2020 - Unitatea mobilă de terapie intensivă a primit avizul de funcționare din partea DSP Botoșani.  
• 11 decembrie 2020 – activitatea unității mobile este suspendată din cauza infiltrațiilor de apă din tavan în zona 

instalațiilor electrice. Pacienții sunt mutați în spital.  
• 10 ianuarie 2021 – unitatea este din nou „închisă temporar”, iar pe 14 ianuarie ajunge la Botoșani o echipă din Turcia 

pentru a realiza reparațiile necesare. După efectuarea unor intervenții această echipă dă asigurări că unitatea poate fi 
redeschisă, dar acest lucru nu se întâmplă din cauza unor verificări care ar mai fi trebuit realizate.   

• 23 februarie 2021 – în contextul unui control de la Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne se consemnează că unitatea mobilă nu avea niciun pacient internat.  
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• 16 martie 2021 – Șeful Direcției de Sănătate Publică Botoșani, Monica Adăscăliței, anunță că va încerca 
operaționalizarea urgentă a unității mobile de terapie intensivă, întrucât toate paturile ATI disponibile la nivelul județului 
Botoșani au fost ocupate, situația fiind critică și în restul țării.  

• 18 martie 2021 – Municipiul Botoșani intră în scenariul roșu, cu o rată de infectare de 3,04 la mie. Toate locurile de 
ATI din Spitalul Județean Mavromati sunt ocupate. Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă este inutilizabilă din același motiv: 
plouă prin acoperișul unității.   

• 19 martie 2021 – Directorul Direcției de Sănătate Publică Iași, Vasile Cepoi, anunță că unitatea mobilă de terapie 
intensivă de la Botoșani va fi mutată la Iași, urmând să fie montată în curtea Spitalului de Boli Infecțioase.  

• 23 martie 2021 – Prefectul județului Botoșani declară public că “Singura problemă care a apărut este că ea, când a 
ajuns în județul Botoșani, era cu numere provizorii. Se așteaptă înmatricularea remorcii pe Ministerul Afacerilor Interne 
ulterior emiterii ordinului de transport și relocarea ei la Iași.” 

Referitor la această situație vă adresez următoarele întrebări:  
1. Câți pacienți au beneficiat de serviciile unității mobile de terapie intensivă de la Botoșani? Câți dintre aceștia sunt din 

județul Botoșani?  
2. Cât a costat achiziția unității mobile de terapie intensivă de la Botoșani?  
3. Cât au costat intervențiile echipei din Turcia pentru remedierea problemelor de la unitatea mobilă de terapie intensivă 

de la Botoșani?   
4. Cine este responsabil pentru asigurarea funcționării acestei unități mobile de terapie intensivă și care au fost 

sancțiunile aplicate până acum de instituția pe care o conduceți pentru modul defectuos în care a funcționat această unitate? În 
cele 4 luni de la momentul instalării sale, unitatea a funcționat mai puțin de 1 lună! Cine este responsabil pentru acest lucru?  

5. Cum cuantificați eficiența prezenței la Botoșani a unității mobile de terapie intensivă, luând în considerare timpul 
efectiv în care aceasta a funcționat?  

6. Care este motivul pentru care DSP Botoșani nu a emis avizul de funcționare mai devreme, deși prefectul de Botoșani 
anunța la data de 11 noiembrie 2020 că operaționalizarea unității mobile  de terapie intensivă va avea loc în câteva zile?  

7. Care este motivul pentru care DSP Botoșani a avizat funcționarea a doar 9 paturi din cele 12 disponibile la nivelul 
unității mobile?  

8. Cine a luat decizia mutării acestei unități mobile de la Botoșani la Iași, la doar două zile după ce șeful DSP Botoșani 
anunța că există o nevoie stringentă de operaționalizare a acestei unități pe fondul epuizării locurilor libere de la ATI 
Botoșani?  

9. Care au fost motivele acestei decizii de mutare a unității mobile, în urma căreia pacienții  
10. COVID în stare gravă din județul Botoșani vor trebui să se deplaseze la Iași pentru a fi internați în unitatea mobilă 

mutată?  
11. Cine a luat decizia mutării acestei unități mobile de la Botoșani la Iași, în contextul în care unitatea mobilă de terapie 

intensivă nu poate fi folosită din cauza problemelor structurale la tavan.  
12. Considerați că dacă unitatea mobilă de terapie intensivă va fi transferată la Iași, aceasta va fi reparată și va fi 

utilizată? În cât timp va fi operaționalizată pentru a deservi județului Iași?   
13. Deși de fiecare dată când plouă apa se infiltrează în tavanul unității mobile de terapie intensivă, singura problemă 

identificată de autoritățile din Botoșani este aceea că remorca nu este înmatriculată. De ce unitatea mobilă nu a fost 
înregistrată/înmatriculată până la această dată?  

Vă mulțumesc.  
Solicit răspuns în scris, în termenul legal de 15 zile sau de maxim 30 de zile, în cazul unei motivații justificate înaintate 

Biroului permanent al Camerei Deputaților.  
Cu deosebită stimă,              Deputat  

Alexandra Huțu 
*** 
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Adresată domnului Attila-Zoltan Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  
 

Alocarea fondurilor din Programul Național de Dezvoltare Locală la nivelul județului Botoșani 
 
Stimate domnule ministru,  
În baza Art. 112 din Constituția României privind obligația membrilor guvernului de a răspunde la întrebările formulate 

de deputați și senatori și în conformitate cu art. 194201 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă adresez întrebările de mai 
jos.  

1. Care sunt sumele Alocate prin PNDL la nivelul județului Botoșani în anii 2017, 2018, 2019, 2020 și 2021?  
2. Care au fost sumele cheltuite (decontate) din PNDL la nivelul județului Botoșani în anii 2017, 2018, 2019 și 2020?  
3. Care este lista proiectelor finanțate prin PNDL la nivelul județului Botoșani, începând din 2017 și până în prezent?  

Vă mulțumesc.  
Solicit răspuns în scris, în termenul legal de 15 zile sau de maxim 30 de zile, în cazul unei motivații justificate înaintate 

Biroului permanent al Camerei Deputaților.  
Cu deosebită stimă,               Deputat 

Alexandra Huțu 
*** 

 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii    
 

Revenire la întrebarea 111A/01.02.2021 referitoare la situația 
drumurilor naționale de pe raza Județului Brăila 

Stimate domnule ministru,  
În întrebarea 111A/2021 am solicitat să îmi comunicați și:  
- Cum colaborează CNAIR și CFR în vederea reabilitării celor trei traversări peste calea ferată pe DN2B, având în 

vedere starea acestora?   
Referitor la această solicitare nu am primit răspuns. Solicit răspuns scris.  
Cu deosebit respect,             

Deputat 
Mircea Florin 

*** 
 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode,  ministrul Afacerilor Interne 
 

Hotărârea de Guvern nr. 1037/2018 
Stimate domnule ministru,  
Având în vedere faptul că în data de 28.12.2018 Guvernul României a adoptat hotărârea privind darea în administrarea 

MAI – Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dunărea” Brăila a unui imobil în vederea realizării unei stații SMURD în 
comuna Tichilești, vă rog să îmi comunicați care au fost etapele deja realizate până în prezent și care este graficul de realizare 
și sumele alocate pentru acest obiectiv de interes pentru întreaga zonă.  

Solicit răspuns scris.  
Cu deosebit respect,              Deputat   

Mircea Florin 
*** 
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Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministeul Afacerilor Interne 
 

De ce ați întârziat achizițiile pentru materialele necesare tipăririi cărților de identitate 
prin care îi lăsați pe cetățenii din toate județele fără acces la instituții publice și private? 

 
Stimate domnule ministru,   
În urma avalanșei de petiții și memorii pe care le-am primit la cabinetul parlamentar în legătură cu lipsa materiei prime 

pe care se imprimă cărțile de identitate, care a generat creșterea timpului de așteptare pentru eliberarea actelor la mai mult de o 
lună, vă rog sămi transmiteți data la care veți intra în normalitate și veți tipări toate aceste documente în timpul legal de 5 zile.  

Din cauza Ministerului pe care îl reprezentați, achizițiile au fost întârziate, la nivel central, iar direcțiile de evidență a 
populației din toată țara sunt nevoite să tipărească doar o parte dintre documentele pentru care au fost depuse cereri.  

Este inadmisibil ca zeci de mii de persoane din toate județele să fie lipsite de un drept fundamental, acela de acces liber 
la servicii publice și private fie de natură economică, fie de natură medicală, socială sau de alt tip.  

Vă solicit să-mi comunicați de ce nu ați prevăzut această situație și de ce nu ați luat măsuri din timp pentru a nu 
batjocori de câteva luni zeci de mii de români pe care îi puneți pe drumuri inutil și pe care îi privați de dreptul constituțional de 
a utiliza serviciile de care au nevoie în viața de zi cu zi?  

Având în vedere această situație a întârzierii achizițiilor, de ce care sunteți direct responsabil atât dumneavoastră în 
calitate de conducător al Ministerului Afacerilor Interne, cât și subalternii dumneavoastră sau colegii miniștrii din PNL, care 
au fost anterior în fruntea acestei instituții, de ce nu ați luat măsura eliberării unor adeverințe provizorii care să țină loc cărții 
de identitate până la eliberarea unui nou act, așa cum se întâmplă în cazul permiselor de conducere?  

Domnule ministru, vă solicit să-mi răspundeți în ce dată ați aflat de întârzierea achizițiilor pentru materialele plastice 
necesare tipăririi cărților de identitate și de ce nu ați anunțat public această situație pentru ca oamenii să nu aibă de suferit 
acum pierderi financiare sau de altă natură pentru că Ministerul Afacerilor Interne nu e în stare să-și facă treaba pentru care 
este plătit din buzunarul fiecărui român?  

Domnule ministru, dacă nu vă mustrează conștiința acum, în ceasul al doisprezecelea, când oamenii deja au avut 
probleme din cauza haosului generat de lipsa de interes a Ministerului Sănătății, poate aveți un pic de demnitate și elaborați un 
act normativ de prelungire a actelor de identitate expirate până rezolvați problema.   

Se pare că atunci când partidul pe care îl reprezentați are interese electorale, cum a fost în cazul celor două rânduri de 
alegeri, locale și parlamentare, se putea vota cu actul de identitate expirat, iar acum, când nu mai sunt alegeri, dar oamenii au 
nevoie de buletine valide, nu se mai poate. Să vă fie rușine pentru această abordare duplicitară, părtinitoare și lipsită de orice 
etică morală și legală. Vă asigur, că oricum românii, așa cum nu v-au votat la ultimele alegeri, așa nu vă vor vota nici de acum 
înainte, dar cu toate acestea, nu aveți niciun drept să îi pedepsiți pentru că așa vă ordonează partidul pe care îl reprezentați. 
Solicit răspuns în scris.  

Cu deosebită stimă,        Deputat 
Daniela Oteșanu 

*** 
 

Adresată domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministrul Sănătății 
 

Ministerul Sănătății a achiziționat teste Covid-19, non-invazive, pe bază de salivă? 
 

Stimate domnule ministru,   
Potrivit declarațiilor din spațiul public ale ministrului Educației, domnul Sorin-Mihai Cîmpeanu, din data de 8 februarie 

a.c., în școlile din Român„ia s-au efectuat doar 19.000 de teste antigen dintr-un total de 1.850.000.   
Motivele pentru care în școli s-au efectuat doar 1,02% din testele puse la dispoziție de către Ministerul Sănătății țin 

exclusiv de lipsa cabinetelor medicale și a personalului medical în toate unitățile de învățământ, dar și de refuzul părinților de 
a-și expune copiii la efectuarea de teste antigen invazive - nazofaringiene și orofaringiene.   

Pentru prelevarea exsudatului nazofaringian se introduce tamponul în narină până la nazofaringe. Pentru prelevarea 
exsudatului faringian se introduce tamponul în cavitatea bucală până la amigdale și la peretele posterior al faringelui. Prin 
urmare, ambele teste presupun acțiuni invazive, care nu pot fi efectuate decât de personal medical specializat, iar mulți părinți 
decid să nu își expună copiii la astfel de activități.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 8 - 2021  
Săptămâna 22 – 26 martie 2021  

 

 

45 
 

Pentru a menține școlile deschise și pentru a asigura un proces de testare în masă, alte state europene au achiziționat 
teste non-invazive antigen pe bază de salivă, teste ce pot fi efectuate de către părinți acasă sau la școală. Prelevarea mostrei nu 
presupune o acțiune invazivă și nu necesită utilizarea niciunui instrument de tip tampon pentru prelevarea probei.   

De exemplu, Guvernul francez realizează circa 300.000 de teste antigen non-invazive (cu probă de salivă) pentru elevi și 
profesori. Ministrul educației din Austria a pus la dispoziția elevilor și cadrelor didactice 5 milioane de teste antigen non-
invazive, gratuite, pentru a se efectua în fiecare zi de luni a  

Prin urmare, domnule ministru, având în vedere rata de testare în școli și soluțiile alternative pe care alte state europene 
le-au adoptat pentru a menține susținut ritmul testării populației, vă rog să îmi răspundeți dacă Ministerul Sănătății a 
achiziționat teste antigen non-invazive pe bază de salivă și dacă da, când și câte astfel de teste vor fi puse la dispoziția 
unităților de învățământ? 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris.   
Cu considerație,                Deputat 

Ana-Loredana Predescu 
*** 

 
Adresată domnului Barna Tánczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Referitor la măsurile luate de minister cu privire la realizarea Depozitului de deșeuri 
din Pasul Mestecăniș, jud. Suceava, de la începerea proiectul până în prezent 

 
Stimate domnule ministru,  
Vă aduc în atenție un subiect de mare interes pentru suceveni, care de la ceea ce trebuia să fie o soluție pentru 

depozitarea deșeurilor a devenit o problemă locală majoră, și aici mă refer la groapa de gunoi din Pasul Mestecăniș. Vorbim 
despre o investiție de peste 27 de milioane de lei, fonduri europene, într-un proiect contestat de la bun început de comunitatea 
locală și aflat încă în procese în justiție.  

Groapa de gunoi de la Pojorâta a fost construită în vârf de munte, pe o suprafața de 4,4 hectare, într-o zonă declarată de 
Guvernul României stațiune turistică de interes local. De asemenea, groapa  de gunoi este situată pe traseul pasului montan ce 
leagă stațiunile Vatra Dornei și Câmpulung Moldovenesc, stațiuni turistice importante din județul Suceava. Acest proiect uriaș 
este considerat de locuitorii zonei drept o ”bombă cu ceas”, o investiție monstruoasă. În același timp, există această preocupare 
a oamenilor din zonă că depozitul ecologic, așa cum este intitulat generic, va deveni o groapă de gunoi care va polua mediul 
montan iremediabil, cu riscuri serioase pentru sănătatea localnicilor și a turiștilor.   

În interesul locuitorilor din zonă și preocupat de mediul înconjurător din județul Suceava, vă rog să urmăriți îndeaproape 
evoluția proiectului amplasării gropii de gunoi în Pasul Mestecăniș și să îmi răspundeți la următoarele întrebări de interes 
public:  

• Când și câte verificări a dispus Ministerul Mediului până acum cu privire la implicațiile asupra mediului prin 
deschiderea depozitului de deșeuri din Pasul Mestecăniș?  

• Care sunt rezultatele verificărilor ministerului și ce măsuri ați dispus?  

• În ce stadiu se află procedura de emitere a autorizației de mediu în acest proiect?  

• În ce măsură este respectată legislația de mediu prin amplasarea gropii de gunoi pe un traseu tranzitat de milioane de 
turiști anual?  

• Care sunt riscurile pentru mediu, dar și pentru sănătatea localnicilor, dacă această groapă de gunoi va fi folosită?   

• Care este poziția ministerului vizavi de realizarea acestui proiect, în contextul divergențelor din comunitatea locală, 
interesul turistic, pe de o parte, și încăpățânarea autorităților locale și județene de a deschide groapa de gunoi?  

Vă solicit un răspuns în scris. Vă mulțumesc!  
Cu deosebită considerație,           Deputat  

Gheorghe Șoldan 
*** 
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Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
 

Situația la zi referitoare la cumulul pensie-salariu în sistemul public 
 

Stimată doamnă ministru, 
În contextul dezbaterilor publice privind posibilitatea angajaților din sistemul public de a cumula veniturile astfel 

realizate cu pensia din sistemul public de pensii, dar și a faptului că Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat un 
Proiect de Lege prin care se urmărește eliminarea acestui drept, consider că, înainte de toate, trebuie să deținem toate datele 
necesare pentru ca decizia Parlamentului României să fie una argumentată și în concordanță cu așteptările cetățenilor. 

Este foarte important, așadar, să fie prezentate public cifrele exacte care au fundamentat luarea unei astfel de decizii la 
nivel guvernamental. Pe această cale, vă solicit, doamnă ministru, să răspundeți punctual la următoarele întrebări: 

- Care este numărul exact și procentul angajaților din sistemul sanitar și din sistemul de învățământ care cumulează  
venituri salariale cu o pensie obținută în sistemul public de pensii?  

- Care este cuantumul salariilor acordate acestor două categorii de personal care cumulează pensia cu salariul? 
- Totodată, vă rog să prezentați aceste date, defalcat, și în privința angajaților Guvernului, ministerelor, precum și din 

cadrul regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale la care capitalul social este 
deținut integral sau majoritar de stat.  

- De asemenea, vă rog să prezentanți aceste date, tot defalcat, și în privința următoarelor instituții: Curtea Constituțională 
a României, Curtea de Conturi, Instituția Avocatului Poporului și Consiliul Legislativ.  

Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc! 
Deputat 

Diana Tușa 
*** 

Adresată doamnei ministru Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale  
 

Cumulul pensiei cu salariul pentru personalul didactic titular 
 
Doamnă ministru, urmărim cu toții, cu maximă atenție, modul în care doriți să ”reformați” Legea pensiilor și întregul 

sistem de muncă din România. Apreciem faptul că doriți să ”oferiți” poporului șansa de a munci până la 70 de ani, însă voi 
face referire la o categorie specială, respectiv la cei care sunt angajați în sistemul de învățământ în urma unui concurs de 
titularizare și care și-au obținut gradele didactice în specializarea pe care o predau.  

Intenția de a trece la plata cu ora pentru profesorii care cumulează salariul cu pensia, -propunere pe care ați vehiculat-o 
ca soluție în proiectul de lege-, are din nou lacune. Ne referim la profesorii care nu au împlinit vârsta de 65 de ani, iar în cazul 
lor, postul pe care sunt titularizați și pe care și-au obținit toate gradele didactice urmează să fie scos la concurs. În  acest sens 
vă întreb, doamnă ministru:   

1. Realizați faptul că această solutie avantajează doar profesorii suplinitori si profesorii pensionari cu vârsta de peste 65 
ani?  

2. Dacă veți adopta soluția plății cu ora, fără a face o distinctie între profesorii pensionari cu vârsta de peste 65 de ani, 
respectiv între profesorii suplinitori și titulari, sunteți conștientă că introduceți noi discriminări, confiscând dreptul 
fundamental la muncă, până la vârsta standard de pensionare, a profesorilor pensionați care sunt titulari în învățământ și nu au 
împlinit încă 65 de ani?  

Solicit răspuns scris și oral.   
Cu respect,              Deputat 

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

Finanțările pentru mediul rural și PNDR. 
Stimate domnule ministru,  
Având în vedere necesitatea informării din timp a mediului privat din România, respectiv a circumscripției pe care o 

reprezint, cu scopul de a identifica oportunitățile investiționale și agricole în anul 2021, vă adresez următoarele întrebări:  
1. Se vor mai finanța submăsurile 6.2 și 6.4, măsuri tranzitorii pentru pensiuni turistice și agroturistice, campinguri, etc., 

prin Planul Național de Devoltare Rurală din anul curent?    
2. Care este motivația pentru menținerea acestor submăsuri, respectiv eliminarea acestora, după caz?  
3. Ce alte măsuri congruente cu strategia UE privind turismul verde, respectiv realitatea pandemică în care trăim, 

intenționați să implementați în anul 2021?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris.  
Cu aleasă considerație,              Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
     domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

De ce blocați accesul la educație pentru elevii din Botoșani și din toată țara care învață în altă localitate decât cea de 
domiciliu, prin eliminarea transportului gratuit? 

 
Stimate domnule ministru,   
Având în vedere proiectul de Ordonanță de Urgență ce prevede modificarea Legii Educației în așa fel încât dreptul 

elevilor la transport județean gratuit să fie eliminat, fapt care va condamna sute de mii de elevii din România la abandon 
școlar, ce soluții veți adopta pentru a nu bloca accesul la educație al tinerilor din fiecare județ al țării?  

Transportul județean, a avut mereu probleme în ultima perioadă, afectând în mod direct elevii și cifra ratei abandonului 
școlar, obligațiile autorităților locale fiind ignorate cu o lipsă de asumare evidentă.   

La nivelul județelor nu au fost încheiate contracte așa cum prevede Legea serviciilor transport public local 92/2007 și în 
conformitate cu Regulamentul european 1370/2007, acest lucru generând la nivel național, ca zeci de mii de elevi navetiști să-
și achiziționeze din buzunarul propriu abonamente de călătorie, deși ar fi trebuit să beneficieze de acestea în mod gratuit.   

Cu toate că Legea nr.226/2020 de completare și modificare a Legii educației, adoptată în toamna anului trecut prevedea 
gratuitatea la toate tipurile de transport pentru elevi, pe tot parcursul anului calendaristic, la nivel central, Guvernul pe care îl 
reprezentați nu a prevăzut banii necesari în bugetul de stat, fapt ce a urmărit tergiversarea respectării acestui act normativ.  

În aceste momente, Ministerul Transportului și Infrastructurii și Ministerul Educației, cele două autorități cu rol de 
reglementare în  transportul elevilor arată intenția clară de a lăsa elevii deoparte și de a-i condamna pe cei din mediile 
dezavantaje la abandon școlar, prin emiterea unei ordonanțe care să modifice prevederile legale care acordă  gratuitatea.   

Din păcate constat că scopul guvernului în aceste momente este de a pune interesele transporturilor pe primul loc, uitând 
de elevii aflați în nevoie și care au nevoie de măsuri clare pentru a avea acces la educație.  

În acest sens, vă dau exemplul județului Botoșani pe care îl reprezint în Parlamentul României, mai exact a Liceului 
Tehnologic „Alexandru Vlahuță” din comuna Șendriceni, care în prezent asigură școlarizarea  la liceu și la învățământul 
profesional pentru un număr de peste 1100 de elevi, care locuiesc în comunele învecinate și în municipiul Dorohoi și care nu 
își permit să plătească peste 400 lei/lună naveta zilnică de acasă la școală și înapoi. Această  unitate de învățământ  deserveşte  
populaţia  şcolară din comunele  

Şendriceni, Hilişeu Horia, Lozna, Dersca, Pomârla, Suharău, Smârdan, Cristineşti dar şi din municipiul Dorohoi şi 
zonele învecinate, din care recrutează aproximativ 95% dintre elevi.  

Domnule ministru, această unitate oferă instruire prin liceu tehnologic și școală profesională în domenii definite ca 
priorități de dezvoltare pentru județul Botoșani și pentru toată țara și anume: agricultură, mecanică, industria alimentară, 
alimentație publică, turism, construcții și lucrări publice, prelucrarea lemnului. În același timp, școala asigură elevilor şi 
persoanelor din zonă cursuri  în  vederea  obţinerii  permisului  de  conducere  fiind  autorizată  în  acest sens. Pentru  2020-
2021  unitatea  are  aprobate  un număr  de 117 norme  din  care 76 personal didactic, 8 didactic auxiliar și 33 nedidactic. 
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Elevii pregătiţi în cadrul şcolii au participat la numeroase faze ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare, la competiţii sportive 
obţinând din 1990 până în prezent peste 200 de premii şi menţiuni. Relaţiile de parteneriat ale şcolii sunt bine ancorate în 
comunitate. De mai mulți ani, școala  a  intrat  în  posesia  a  56  hectare  de  teren  şi  a  dezvoltat activităţi de exploatare a 
acestuia, organizând ferme de producţie asociate actului didactic. Există preocupări permanente pentru dezvoltarea bazei 
didactice. Şcoala  participă  la  definirea  noilor  trasee  de  profesionalizare  în concordanţă  cu  direcţiile  de  dezvoltare şi  
reformă  a  învăţământului  profesional şi tehnic. Şcoala a  fost implicată în derularea mai multor proiecte cu cofinanţare 
comunitară.  

De ce vreți printr-o modificare decisă politic din pix de la București și prin nepăsarea Guvernului să distrugeți destinele 
acestor tineri și să îngropați definitiv învățământul profesional și tehnic din județul Botoșani și din toată țara?  

Solicit răspuns în scris, în termenul legal de 15 zile sau de maxim 30 de zile, în cazul unei motivații justificate înaintate 
Biroului Permanent al Camerei Deputaților.  

Cu stimă,         Deputat 
Dan-Constantin Șlincu 

*** 
Adresată domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministrul Sănătății 
 

Numirea consilierilor onorifici, atribuțiile și răspunderea acestora 
Domnule ministru,  
Conform prevederilor articolului 15 din Hotărârea Guvernului nr. 144 din 23 februarie  
2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial nr. 139 din data de 2 

martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, „Pentru realizarea obiectivelor ministerului sau pentru elaborarea unor 
proiecte specifice, ministrul sănătății, prin ordin, poate numi consilieri onorifici și poate constitui, pe perioade determinate, 
consilii de experți sau colective de lucru formate din specialiști.”  

Din prevederile Legii nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă  
pentru elaborarea actelor normative, republicată, reiese, conform articolului 11 că ordinele de ministru se publică în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, excepție făcând actele normative care au caracter individual. În cazul consilierilor 
onorifici ai prim-ministrului, de exemplu, numirea acestora prin decizie a fost publicată în Monitorul Oficial, deci numirile 
consilierilor onorifici nu se înscriu în categoria actelor normative cu caracter individual.  

Pe pagina de internet www.ms.ro sunt menționați 17 consilieri onorifici în cadrul Cabinetului ministrului sănătății, care, 
conform afirmațiilor pe care le-ați făcut în spațiul public, au acces la conturi și parole din diverse sisteme electronice, precum 
registrul național pentru vaccinare, și cărora, așa cum susțineți, le-ați conferit atribuții.  

Având în vedere cele de mai sus, vă întreb: 
• Care sunt ordinele de ministru prin care au fost numiți consilierii onorifici din cabinetul pe care îl conduceți?  
• Care sunt atribuțiile pe care le-ați conferit consilierilor onorifici și care este expertiza pe care o deține fiecare dintre 

aceștia în domeniul în care a primit atribuții?  
• Deoarece au atribuții în cadrul ministerului și acces la date, informații, conturi, parole, cum sunt trași la răspundere 

consilierii onorifici și în baza cărui act normativ? 
Solicit răspuns în scris.  
Cu respect,             Deputat  

Laurențiu Țepeluș 
*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Situația vaccinării cadrelor medicale și testării elevilor 
Stimate domnule ministru,  
Valul al treilea al pandemiei de coronavirus a lovit deja România cu o forță fără precedent, de la o zi la alta avem 

recorduri negative la numărul de persoane decedate, la numărul de cazuri grave care necesită îngrijiri speciale la secțiile de 
ATI și avem din ce în ce mai mulți români care mor pe holurile spitalelor așteptând eliberarea unui pat.   

Tot mai multe localități au intrat deja în șcenariul roșu, școlile se închid rând pe rând chiar dacă nu există un șcenariu 
care să fie respectat în mod unitar iar numărul copiilor care ajung să se infecteze cu noul coronavirus a început să crească.   
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Din acest punct de vedere vă solicit să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  
1. Câte cadre medicale au fost vaccinate până la această dată? 
2. Câte teste rapide au fost alocate pentru testarea copiilor și profesorilor? 
3. Câți copii au fost testați până în prezent? 
4. Câți copii au primit tablete pentru susținerea școlii on-line? 
5. Care este situația abandonului școlar la nivelul anului 2020? Câți copii au renunțat la școală din cauza lipsurilor 

materiale și din cauza ineficienței Guvernului PNL de a acorda șanse egale, potrivit Constituției, la accesul la educație? 
6. De ce în Timișoara sau alte localități școlile sunt închise pe perioada carantinării UAT-urilor iar în București nu? 
7. Ce măsuri ați dispus pentru combaterea răspândirii coronavirusului în școli? 

Solicit răspuns scris și oral.  
Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 

al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților.   
Deputat 

Tuhuț Radu-Marcel 
*** 

Adresată domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministrul Sănătății 
 

Situația spitalelor din județul Alba 
Stimate domnule ministru,  
Valul al treilea al pandemiei de coronavirus a lovit deja România cu o forță fără pcedent, de la o zi la alta avem 

recorduri negative la numărul de persoane decedate, la numărul de cazuri grave care necesită îngrijiri speciale la secțiile de 
ATI și avem din ce în ce mai mulți români care mor pe holurile spitalelor așteptând eliberarea unui pat pentru a i se acorda 
îngrijirea cuvenită.  

Guvernul din care faceți parte a jonglat timp de un an de zile cu datele despre infrastructura spitalicească necesară 
pentru a face față pandemiei. În urmă cu un an de zile ați anunțat nu mai puțin de 6.000 de paturi de terapie intensivă, ulterior, 
în timpul celui deal doilea val, numărul acestora a scăzut la mai puțin de 2.000 iar acum nu avem nici măcar 1.500 de paturi 
funcționale, deși unitatea mobilă de la Lețcani încă este inoperabilă, paturile sunt goale și sigilate în timp ce românii mor 
zilnic. În acest context, vă rog să îmi răspundeţi la următaorele întrebări: 

1. Ce măsuri ați întreprins pentru modernizarea secțiilor ATI, a rețelelor de energie electrică pentru a preveni noi 
incendii? 

2. Câte paturi  de  ATI  sunt  disponibile  în  acest  moment  la  nivelul județului Alba?Dar la nivel național? 
3. Veți extinde verificările din secţiile de ATI la nivel naţional având în vedere derapajele înregistrate la nivelul 

Spitalului Județean Sibiu, semnalate în presa națională?  
4. De ce ați avizat Memorandumul cu subiectul “Stabilirea principiilor care vor sta la baza reanalizării și elaborării 

cadrului legal privind salarizarea personalului plătit din funcții publice”, când știți cât de mult vor scădea salariile medicilor și 
care este riscul de a genera un nou exod al medicilor peste hotare, acum când avem mai mare nevoie de fiecare medic și 
asistent în parte.    

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 
al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților.    

Deputat 
Tuhuț Radu-Marcel 

*** 
 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Extinderea rețelei de gaze naturale în Munții Apuseni 
Stimate domnule ministru,  
În cadrul dezbaterilor privind Legea bugetului pentru anul 2021, am depus spre adoptare amendamentul „Dezvoltarea 

rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în 
operare, precum și de integritate a activității de transport, distribuție și consum final, în arealul munților Apuseni, județul 
Alba”, estimat la o valoare de aproximativ 360,000,000 milioane de lei.   
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Acest proiect de investiții este vital pentru zona munților Apuseni, dezvoltarea rețelei de gaze naturale reprezentând un 
punct primordial în dezvoltarea unităților de cazare și relansarea turismului în zona, fapt ce va genera mii de locuri de muncă, 
scăderea șomajului mai ales în rândul tinerilor, îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru sute de elevi și nu în ultimul rând 
îmbunătățirea condițiilor din spitalele din zonă.   

Domnule ministru, trebuie să înțelegeți că acest proiect pentru extinderea rețelei de gaze naturale a fost votat atât în 
cadrul unui sondaj realizat la începutul acestui an la nivelul județului Alba cât și în luna martie la nivelul orașului Câmpeni, ca 
fiind cel mai important și mai necesar proiect care să vină atât în sprijinul zonei de munte cât și a mediului rural în ansamblu.   

Deși majoritatea localităților din județul Alba sunt conduse vremelnic de primari PNL, județul acesta reprezentând ani la 
rândul fieful liderilor partidului pe care îl reprezentați, nici un parlamentar PNL din Alba nu a susținut acest amendament 
condamnând încă o dată județul la austeritate și subdezvoltare, așa cum au făcut timp de cel puțin 20 de ani. Suntem în 
mileniul în care tehnologia ne permite să ajungem pe alte planete din sistemul solar dar copiii din munții Apuseni încă se 
încălzesc în case folosind sobe cu lemne. Așa ceva este inacceptabil, este inuman și trebuiesc luate măsuri de urgență !  

Din acest punct de vedere, vă solicit să îmi răspundeți în regim de urgență la următoarele întrebări: 
1. Când va începe exploatarea gazelor din Marea Neagră?   
2. Ce beneficii vor avea cetățenii de pe urma exploatării acestui zăcământ?  
3. Există proiecte pentru extinderea rețelei de gaze naturale la nivel național? 
4. În cât timp veți putea racorda fiecare cămin la rețeauna națională de gaze? 
5. Cum va influența începerea exploatării gazelor din Marea Neagră prețul acestora pentru consumatorii casnici? 

În speranța că extinderea rețelei naționale de gaze naturale se va realiza la nivelul fiecărei comune din România până la 
epuizarea zăcămintelor din Marea Neagră, vă solicit să luați act de toate aspectele menționate și să prezentați public un plan 
național pentru racordarea tuturor gospodăriilor din România.   

Solicit răspuns scris și oral.   
Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 

al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților.    
Deputat 

Tuhuț Radu-Marcel 
*** 

Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Rata de absorbție a fondurilor europene în România 
Domnule ministru,  
În 19 ianuarie 2021 a fost publicată pe site-ul Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene rata absorbției fondurilor 

europene în România la 30 decembrie 2020 ca fiind 50 % sub media U E. Cifrele publicate sunt îngrijorătoare având în vedere 
că suntem la final de ciclu financiar și ar trebui să fim cu motoarele turate pentru a începe implementarea proiectelor din 
exercițiul financiar 2021-2027.  

Așadar, pentru programele operaționale din exercitiul financiar 2014-2020 pentru care MIPE are rol de autoritate de 
management, vă rog să îmi prezentați, în scris următoarele informații, pentru perioada de referință 2016 - prezent: 

1. privind structura sistemului de management:   
a) Număr total personal cu detaliere pe număr angajați AM și număr de angajați la fiecare OI delegat la nivelul 

fiecărui Program Operațional   
b) Număr funcții de conducere la AM și pentru fiecare OI delegat la nivelul fiecărui Program Operațional  
c)  Nivel salarizare AM și la fiecare OI delegat pe tip de funcție existentă (consilier superior, principal, asistent, 

consilier 1A, personal externalizat) la nivelul fiecărui Program Operațional  
d) Alocările totale pe program și pe fiecare instituție/OI în parte pentru fiecare Program Operațional  
e) Funcții în responsabilitatea exclusivă a AM, funcții delegate parțial și OI-urile responsabile, funcții delegate în 

întregime și OI-urile responsabile la nivelul fiecărui Program Operațional  
2. privind activitate la nivelul fiecărui Program Operațional:  
a) Număr proiecte evaluate la nivelul AM și/sau OI   
b) Număr Contracte și sumele contractate la nivelul AM și/sau OI  
c) Număr dosare de achizițiii verificate din care număr achiziții directe la nivelul AM și/sau OI  
d) Număr Acte Adiționale/Notificări verificate la nivelul AM și/sau OI  
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e) Număr Rapoarte tehnice verificate la nivelul AM și/sau OI  
f) Număr și valoare CP/CPL/CR verificate la nivelul AM și/sau OI  
g) Număr vizite la fața locului realizate la nivelul AM și/sau OI  
h) Timp mediu pentru introducerea si autorizarea cererilor în sistemul MySmis  
i) Programele operaționale care folosesc sistemul informatic MySMIS 2014-2020  
j) Tipuri de raportări disponibile în sistemul MySmis   
De asemenea, vă rog să prezentați :  
3. Suma aferentă asistenței tehnice pe total MIPE pentru exercițiul financiar 2014-2020,  
4. Analiza de nevoi realizată la nivelul sistemului și a fiecărei instituții/AM/OI în parte, pentru utilizarea 

Asistenței tehnice,  
5. Numărul de proiecte depuse și sumele solicitate de fiecare instituție în parte din Asistența tehnică,  
6. Numărul de proiecte aprobate și sumele aprobate pentru fiecare instituție în parte din Asistența tehnică,  
7. Categorii de cheltuieli acceptate pentru fiecare instituție din Asistența tehnică.  
Aș vrea să îmi spuneți, de asemenea, dacă există la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene o strategie 

de formare a potențialilor beneficiari și cum ajutați, de la nivelul ministerului acești potențiali beneficiari ?   
Cum intenționați să simplificați mecanismele de implementare ? 
Având în vedere cele precizate, vă rog să-mi răspundeți în scris, la fiecare întrebare, în termenul prevăzut de lege.  

 
Deputat 

Florin Piper-Savu 
*** 

 
 Interpelări 

 
Adresată: domnului Claudiu Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
De la: Mirela Adomnicăi, deputat 
Obiectul interpelării: Cereri aprobate, respinse și plătite pentru Măsura 2 – Capital de lucru  

 
Domnule ministru Claudiu Nasui,  
Vă dau perfectă dreptate, transparența NU e negociabilă, motiv pentru care vă solicit în mod oficial, în baza legii 

544/2001, să îmi comunicați numerele RUE aferente tuturor cererilor aprobate, respinse și plătite pentru Măsura 2 – Capital de 
lucru.    

Nu urmăresc obținerea de informații confidențiale sau secrete, așa cum sunt ele definite in art. 12 din legea 544, și vă 
amintesc faptul că, în conformitate cu art. 13 din aceeași lege, "Informațiile care favorizează, sau ascund încălcarea legii de 
către o autoritate sau o instituție publică, nu pot fi incluse în categoria informațiilor clasificate și constituie informații de 
interes public”, vreau să arătăm românilor că într-adevăr se respectă ordinea depunerii, ordinea evaluării și că nu sunt 
favorizate firme pe alte criterii decât cele corecte.  

Aveți posibilitatea de a îmi arăta că motto-ul “Transparența nu e negociabilă” înseamnă ceva mai mult decât vorbe 
goale. Domnule ministru, mai doresc o informație de la dumneavoastră, referitoare la programul Start-up Nation, spuneți-mi 
de ce obligați beneficiarii să intre în perioada de monitorizare de la momentul încasării sumelor de la oficiile teritoriale și nu 
de la momentul depunerii cererilor de rambursare/plată, în condițiile în care decalajul dintre acestea este în anumite cazuri mai 
mare de 8 luni. 8 luni unde beneficiarii pe timp de pandemie au fost obligați să își îndeplinească toate obligațiile contractuale 
referitoare la menținerea locurilor de muncă, grevând astfel activitatea lor economică, iar ministerul închide ochii în fața 
acestor lucruri, luând în calcul momentul în care sunt virați banii către beneficiar și nu momentul în care acesta intră efectiv în 
implementare, adică la momentul cererii de rambursare/plată.  

*** 
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Adresată: domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
De la: Emil Florin Albotă, deputat 
Obiectul interpelării: Stadiul Programului Național de Redresare și Reziliență 

 
Stimate domnule ministru,  
Guvernul României și-a asumat public, prin Programul Național de Redresare și Reziliență, dezvoltarea României, prin 

atragerea de fonduri europene.  
Mecanismul de redresare și reziliență, așa cum este prezentat, oferă atat sprijin pentru investiții și reforme esențiale, în 

vederea redresării sustenabile, cât și sprijin într-o componentă economică și socială.  
În spațiul public, îndeosebi în zona Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, au fost lansate principalele intenții 

de acțiune prin PNRR.   
Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați următoarele:  

1. Care au fost criteriile de includere a propunerilor venite de la entități de interes public, în cadrul proiectelor propuse la 
finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență?  

2. Dacă există un acord general, și când urmează să fie semnat unul defalcat, pe seama proiectelor propuse de către entitatea 
finanțatoare de la nivel european?  

3. De ce nu au fost organizate dezbateri/întâlniri, la nivelul consiliilor județene, cu reprezentanți ai ministerului pe care 
dumneavoastra il conduceti, la care să participe primarii din județul respectiv, pentru aprofundarea modalităților de accesare a 
fondurilor prin PNRR?  

Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris!  
Cu deosebită considerație și respect,                

*** 
 

Adresată: domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
De la: Ciprian-Constantin Șerban, deputat 
Obiectul interpelării: Numiri subprefecți Meraru Ioan și Zaharia Florin – Instituția Prefectului – Județul Neamț cu încălcarea 
prevederilor legale 

 
Domnule ministru,  
În conformitate cu art. 112 din Constituția României, ‘’Guvernul și fiecare dintre membri săi au obligația să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De asemenea, potrivit art. 170, aliniatul (1), din Regulamentul 
Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 
zile.  

Prin O.U.G. nr. 4 din 27.01.2021 ați modificat Codul Administrativ, statuând ca funcţiile de prefect şi de subprefect să 
fie funcţii de demnitate publică în structura organizatorică și funcțională a instituției prefectului, pentru a vă putea numi 
exclusiv politic reprezentanții Guvernului în teritoriu.  

Pentru o corectă informare și analiză a situației de la Neamț, doresc să-mi răspundeți punctual la următoarele întrebări:  
1. În ședința de guvern din data de 03.03.2021, ați înaintat propunerea pentru numirea în funcția de subprefect al 

județului Neamț în persoana domnului Meraru Ioan, situație în care a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 258/2021.   
Cu această ocazie, ați respectat îndeplinirea tuturor condițiilor legale de numire, inclusiv obligația completării acestuia a 

declarației referitoare la regimul incompatibilităților, regim prevăzut de art. 274 din O.U.G. nr.57/2019privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare? Dacă da, vă solicit să precizaţi data şi numărul de înregistrare a 
acestei declaraţii.  

2. În ședința de guvern din data de 03.03.2021, ați înaintat propunerea dumneavoastră pentru numirea în funcția 
subprefect al județului Neamț în persoana domnului Zaharia Florin, situație în care a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 
259/2021.   

Cu această ocazie, ați respectat îndeplinirea tuturor condițiilor legale de numire, inclusiv obligația completării acestuia a 
declarației referitoare la regimul incompatibilităților, regim prevăzut de art. 274 din O.U.G. nr.57/2019privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare? Dacă da, vă solicit să precizaţi data şi numărul de înregistrare a 
acestei declaraţii.  

Vă mulțumesc!  
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Vă solicit răspuns în scris.  
Cu stimă,         *** 
 

Adresată: domnului Florin Cîțu, prim-ministru al României  
De la: Ileana-Cristina Dumitrache, deputat 
Obiectul interpelării: Răspunsurile Executivului la întrebări și interpelări 

 
Domnule prim-ministru,  
Din ianuarie 2020 și până în ianuarie 2021, la Camera Deputaților și la Senat s-au depus 2980 de întrebări și interpelări 

adresate către premierul României și către diverse ministere.   
Deși regulamentele Parlamentului  reglementează întrebările, interpelările și răspunsurile care trebuie să sosească în 15 

zile, peste 23% din întrebările deputaților și peste 21% din cele ale senatorilor au fost ignorate. Restul au avut întârzieri în 
răspuns între o săptămână și șase luni.  

O bună parte dintre aceste întrebări și interpelări, forme esențiale ale controlului parlamentar asupra executivului au fost 
despre problemele sistemului sanitar puternic afectat de criza covid-19 și al pandemiei. Fie că au fost despre spitale, medici, 
pacienți, achiziții, testări sau campania de vaccinare parlamentarii au transmis întrebări concrete despre aceste subiecte. 
Problemele din acest sector de activitate au fost transpuse pentru că sănătatea a fost și este unul dintre domeniile de politici 
publice de mare interes în această perioadă. Dar și pentru că mulți parlamentari au primit semnale de la cetățenii din 
circumscripția lor și au făcut ce este necesar conform prerogativelor.  

Vă aduc la cunoștință că la cele mai multe interpelări și întrebări replicile primite sunt incomplete, nu răspund în mod 
coerent și la obiect față de problemele sesizate sau nu fac altceva decât să tergiverseze soluționarea lor.  

Vă reamintesc că dialogul executiv-legislativ este un indicator al unei relații funcționale și democratice între puterile 
statului și trebuie gestionat cu multă seriozitate și simț de răspundere.  

Față de cele de mai sus vă rog să îmi precizați ce măsuri aveți în vedere pentru îmbunătățirea controlului parlamentar și 
remedierea deficiențelor la nivel de comunicare între cele două instituții.  

Vă mulțumesc.  
Solicit răspuns scris  

*** 
 

Adresată: domnului Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor 
De la: Ion-Cătălin Grecu, deputat 
Obiectul interpelării: Încadrarea fiscală a parcurilor fotovoltaice 

 
Unitatea Administrativ Teritorială comuna Grojdibodu, județul Olt, solicită clarificarea următoarelor aspecte:  

1. Dacă pentru un parc fotovoltaic  pus în funcțiune în anul 2013  pe raza U.A.T. Grojdibodu și pentru care  s-a depus  
declarație fiscală raportat la autorizația de construire, procesul-verbal la terminarea lucrărilor și valoarea rezultată  din devizul 
general(C+M) și s-a aplicat  regimul fiscal  prevăzut de art.455  din Codul  fiscal fiind încadrat la categoria clădiri în perioada 
2013-2016, ulterior, se poate modifica acest regim fiscal și parcul fotovoltaic poate fi încadrat  în  Grupa I „construcții” sau 
Grupa a II-a „instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații” din  Hotărârea de Guvern nr.2139/2004.  
2. Dacă există această posibilitate  vă rugăm să ne indicați temeiul legal.  
3. Dacă  parcurile fotovoltaice, din punct de vedere fiscal,  nu se încadrează  în categoria clădirilor  și nici în categoria 
construcțiilor, ce regim fiscal  le este acestora aplicabil și dacă acesta  trebuie aplicat în mod unitar  pentru toate componentele 
parcului fotovoltaic.  

Clarificarea solicitată este absolut necesară și  este generată de următoarele:  
a) lacunele legislative  în ceea ce privește  regimul fiscal  al parcurilor  fotovoltaice  care nu beneficiază prin dispozițiile Codului 

fiscal  de o reglementare  specifică , clară, precisă și unitară , în condițiile în care  nu se precizează dacă acestea se încadrează 
în Titlul  IX , capitolul II- 

Impozit de clădiri  sau Titlul X-Impozit de construcții;  
b) art.101 din Ordinul nr.700/2014  al Președintelui Agenției Naționale  de Cadastru si Publicitate Imobiliară în conformitate cu 

care:„înscrierea  în evidențele de cadastru și carte funciară  a unei construcții  reprezentând  un sistem  de panouri fotovoltaice, 
se face în baza documentației  cadastrale, a autorizației de construire și a procesului-verbal  de recepție  la terminarea 
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lucrărilor. Pe planul de amplasament  și delimitare  se reprezintă  conturul exterior al zonei pe care sunt amplasate panourile , 
iar în fișierul .cpxml la construcțiiIntroducere /editare clădiri-Mențiuni, se face  mențiunea„sistem cu n panouri fotovoltaice”  

c) faptul că  impozitul pe clădiri prevăzut de art. 455 Cod fiscal  reprezintă venit la bugetul local,  în timp ce impozitul pe 
construcții prevăzut de art.497-498 Cod fiscal  are un alt cuantum și reprezintă venit la bugetul de stat;  

d) necesitatea  previzionării surselor de venit ale bugetului local  al U.A.T. Grojdibodu ;  
e) eliminarea riscurilor  ca în urma  controalelor Curții de Conturi  să se stabilească abateri de natură economico-financiară  în 

urma încadrării în una din cele două categorii.  
Faţă de cele relatate, vă rog, domnule Ministru, să-mi specificați ce măsuri trebuie luate în vederea încadrării parcurilor 

fotovoltaice în prevederile fiscale în vigoare.  
Solicit răspuns în scris. 

*** 
 
Adresată: domnului Claudiu Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
De la: Natalia-Elena Intotero, deputat 
Obiectul interpelării: Industria HoReCa în contextul pandemiei cu COVID-19 

 
Stimate domnule ministru,  Având în vedere că industria HoReCa a fost una dintre cele mai afectate ca urmare a 

pandemiei cu COVID -19 prin restricțiile impuse la nivel național de către autoritățile centrale și locale, vă adresez 
următoarele întrebări:  

1. Cum susține Ministerul Eonomiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) revenirea industriei HoReCa în anul 2021, după 
un an de la instalarea epidemiei cu COVID -19?   

2. Există un buget național alocat în acest sens?  
3. Există, sau se lucrează în aceste zile la o strategie națională în vederea susținerii antreprenorilor locali, și naționali pentru 

dezvoltarea de afaceri noi în domeniul HoReCa?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris, și oral. 

*** 
 

Adresată: domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru al României 
       doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 

De la: Natalia-Elena Intotero, deputat 
Obiectul interpelării: Măsuri de reîntoarcere acasă a diasporei și de reinserție socioprofesională 

 
Stimate domnule prim-ministru,  
Stimată doamnă ministru,  
În acest moment potrivit Strategiei Naționale pentru Românii de Pretutindeni pentru perioada 2017 - 2020 în străinătate 

numărul românilor de pretutindeni este estimat la aproape 10 milioane, în acest număr fiind incluși atât români care trăiesc în 
comunitățile istorice, cât și pe cei care trăiesc în diaspora.   

 Întrucât România esta țara din Uniunea Europeană care exportă de ani de zile forță de muncă masivă, vă adresez 
următoarele întrebări:  

1. Care sunt măsurile efective ale Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) în anul 2021 pentru a diminua numărul acelora 
care aleg să muncească în străinătate?  

2. În acest moment la nivelul MMPS există, sau se lucrează la o strategie de reinserție socio-profesională a celor care își doresc 
să se (re)stabilească în România și să muncească?  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris, și oral.  
Cu aleasă considerație,  

*** 
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Adresată: domnului Claudiu Năsui, ministrul Economiei 
De la: Popa Radu Mihai, deputat 
Obiectul interpelării: Combinatul de Oțeluri Speciale din Târgoviște 

 
Domnule ministru,   
Județul Dâmbovița are două probleme extrem de presante: modernizarea DN 71 și situația COS Târgoviste. Ambele 

reprezintă magistrale economice care pot salva dezvoltarea economică a unuia dintre cele mai mari județe din România. În 
calitate de deputat de Dâmbovița, vă cer să nu tratați ușor situația COS pentru că situația economică a Combinatului este destul 
de complexă iar situația angajaților de acolo este disperată.  

După cum știti, Adunarea creditorilor Combinatului de Oțeluri Speciale (COS) Târgoviște, aflat de aproape 8 ani în 
insolvență, singurul producător de oțel-beton cu ciclu complet din România, fusese convocată în ședință marți, 19 ianuarie, 
pentru a aproba modificarea planului de reorganizare a companiei, modificare care prevede darea în plată a activelor 
industriale funcționale către stat în contul datoriilor bugetare, însă în cele din urmă ședința a fost amânată.   

"Se amână ședința Adunării Creditorilor până la data obținerii avizului Ministerului Economiei [pentru] trecerea 
activului funcțional industrial "Producere oțeluri de construcții" în proprietatea statului român, prin ministerul de resort, în 
contul stingerii integrale a creanțelor bugetare, în conformitate cu prevederile OUG nr. 200/18.11.2020 pentru modificarea 
OUG nr. 60/2019, aprobată prin Legea nr. 222/2019", a transmis pe 19 ianuarie administratorul judiciar al COS Târgoviște.   

OUG nr. 200/2020 prevede că cererile adresate Fiscului ale companiilor care doresc să dea în plată către stat active 
funcționale industriale în schimbul ștergerii datoriilor bugetare trebuie însoțite și de un aviz favorabil al ministerului de resort, 
care în cazul de față este Ministerul Economiei.  

În prealabil, potrivit actului normativ, Ministerul Economiei și ANAF trebuie să facă o analiză care să aibă în vedere 
"uzul public sau privat al activului funcțional, asigurarea exploatării acestuia în regim de continuitate și permanență, obiective 
de ordin economic, financiar, social și de mediu urmărite de ministerul de resort privind exploatarea eficace a activului, 
interesul general sau particular care corespunde scopului utilizării activului funcțional, condițiile speciale legate de protejarea 
secretului de stat, regimul special al unor bunuri din componența activului funcțional".   

Scopul analizei este ca ministerul să decidă ce va face cu activul industrial preluat. Variantele din Ordonanță sunt 
aducerea acestuia ca aport la capitalul unei companii de stat sau concesionarea acțiunilor.   

Având în vedere cele de mai sus, vă propun să analizați trei măsuri urgente : 1)restricționarea importurilor de oțel-beton 
pentru protejarea activității combinatului.   

 În 2019, o astfel de măsură a fost luată la nivelul Uniunii Europene, prin impunerea de cote de import a căror depășire 
atrage aplicarea unei taxe de 25% din cifra de afaceri.  Cotele au fost instituite după ce administrația Trump de la Washington 
a impuse tarife la o serie de produse siderurgice de import, ceea ce a făcut ca mulți producători non-UE să își reorienteze 
exporturile dinspre SUA spre Europa, efectând vânzările combinatelor din spațiul comunitar. Însă administratorii COS 
Târgoviște afirmă că măsurile luate de Bruxelles nu au avut nici un efect pozitiv în România, ba chiar dimpotrivă.  

"Începând cu anul 2019, după intrarea în vigoare a măsurilor de salvgardare împotriva importurilor, pe lângă că acestea 
nu au avut un efect de reducere, România a devenit una din țările cu cea mai mare expunere la importul de produse din oțel 
provenite din țările non-UE, mai ales dinspre statele care îi sunt și vecine teritorial: Turcia, Ucraina, Moldova. Aceste țări din 
afara UE au costuri mult mai scăzute de producție datorită prețurilor mici la energie electrică, gaze, alte materii prime și cu 
forța de muncă practicate în respectivele țări, costuri ce nu pot fi atinse de către producătorii interni, astfel că produsele 
importate sunt semnificativ mai ieftine în comparație cu cele fabricate în România. Țara noastră este asaltată lunar cu 
aproximativ 6.000 de tone în plus față de nivelul importului înainte de iulie 2018.   

2) Înăsprirea semnificativă a obligațiilor de certificare pentru conformitate a produselor din oțel importate din România, 
procedură care, în prezent, durează cel mult 2 luni și costă maxim 2.000 de euro.   

Deoarece România este inclusă într-o zonă seismică cu risc crescut, este justificată elaborarea și aprobarea la nivel 
legislativ a noilor norme și reglementări în domeniul construcțiilor industriale și civile, care ar trebui să includă următoarele 
prevederi: 1) Anularea și interzicerea utilizării oțelului-beton în construcții conform standardului STAS 438, deoarece 
produsele fabricate conform acestui standard nu corespund cerințelor reale calitative cerute de piața construcțiilor. 2) Singurul 
standard pentru oțel-beton ar trebui să fie numai EN-B500B/C. 3) Interzicerea certificării și a utilizării oțelului-beton fabricat 
conform altor standarde, în special cele de piața non-UE. 4) Pachetul documentelor de însoțire a mărfii obligatoriu ar trebui să 
includă și un certificate de conformitate, pentru vămuire.   
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3) E important, de asemenea, ca doar producătorii să poată cere certificate de conformitate, nu și intermediarii, testarea ciclică la 
6 luni a mostrelor înaintate spre certificare, obligativitatea auditării tehnice a fabricilor, cu vizite la fața locului, și introducerea 
unui marcaj unic pentru produsele din oțel certificate pentru conformitate în România.   

În raport de Memoriul Justificativ al administratorul COS Târgoviște pentru darea în plată vă supun atenției câteva cifre:  
Activul funcțional industrial "Producere oțel de construcții" al COS Târgoviște a fost evaluat la 301,83 milioane lei.   
Din această sumă se vor scădea obligațiile de mediu, estimate la aproape 28 milioane lei, precum și TVA datorată de 

57,3 sau 32,4 milioane lei (în funcție de statutul entității care va fi desemnată de Ministerul Economiei să preia activul, 
neimpozabilă sau impozabilă). Astfel, darea în plată se va face la suma de 216,55 sau 241,42 milioane lei (44,4 sau 49,5 
milioane euro, la cursul de schimb din prezent). COS Târgoviște are datorii la ANAF de puțin peste 200 milioane lei, care vor 
fi acoperite deci integral din acești bani.  

"Din excedentul de valoare se va putea acoperi și creanța datorată AJOFM – fond de garantare, în sumă de 1.243.510 lei 
și dacă este cazul TVA aferent operațiunii, precum și datoriile către alți creditori din categoria creanțelor bugetare, respectiv 
creanța AAAS în cuantum de 957.233 lei și în special bugetul local (în total circa 5,475 milioane lei, creanță înscrisă în tabelul 
de creanțe și curentă), în baza relațiilor funcționale dintre bugetul central și bugetele locale", se menționează în memoriul 
justificativ privind darea în plată întocmit de administratorul special al combinatului și de cel judiciar.  

După finalizarea operațiunii de dare în plată, combinatul este gata de repornirea producției, costurile de repornire fiind 
de 283.000 euro și reprezentând materii prime și materiale pentru prima lună de activitate. De asemenea, va trebui elaborat și 
semnat un nou contract colectiv de muncă la nivelul unității. Necesarul de personal este estimat la 1.230 de angajați. În total, 
bugetul lunar de producție este estimat la 68,45 milioane lei, din care peste jumătate înseamnă materie primă (fier vechi). 
Cheltuielile salariale și sociale lunare sunt estimate la 7,09 milioane lei. Documentul estimează, în aceste condiții, un profit 
operațional EBITDA de 1,338 milioane lei pe lună, la vânzări lunare de peste 70 milioane lei.  

Conducerea COS Târgoviște precizează că, pentru atingerea obiectivelor financiare propuse, este nevoie de luarea mai 
multor măsuri, printre care majorarea salariilor angajaților, în special ale celor implicați direct în procesele de producție. 
Pentru crearea unui nucleu permanent al salariaților direct productivi este necesar ca salariul mediu la societate, pentru 
directproductivi, să fie peste nivelul mediu pe economie.   

Față de cele prezentate în interpelare, vă rog să-mi comunicați răspunsul Dvs în scris.  
 

*** 
Adresată: domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației 
De la: Cristina Dumitrache, deputat 
Obiectul interpelării: Sistemul de educație din România 

 
Domnule ministru, 
În ultimul an, România alături de toate celelalte state a fost lovită, din plin, de pandemia COVID-19. Efectele acestei 

pandemii s-au făcut simțite în toate domeniile, dar și la nivelul societății. Subiectul pe care doresc să îl aduc în discuție vizează 
domeniul dumneavoastră de competență: educația. 

Din punctul meu de vedere, domeniul cel mai afectat de această pandemie este tocmai educația. Din simplul motiv că 
impactul este pe termen lung, fiind afectate generații întregi de elevi. În acest context, consider că este de datoria noastră, a 
clasei politice, să acordăm o mai mare atenție sistemului de educație. Și nu numai atenție, ci și resurse, viziune, cadru legislativ 
coerent. 

Ce am învățat din această pandemie? Am constatat faptul că, în fața adversității (criza sanitară), sistemul de educație din 
România a fost paralizat. Și, din păcate pentru noi toți, a rămas paralizat. Nu și-a găsit resursele proprii de a depăși momentul 
și de a-și asigura continuarea funcționalității sistemice.  

Am mai învățat faptul că legea actuală a sistemului de educație nu (mai) corespunde contextului actual. De ce? Pentru 
că, ani de-a rândul, legea a fost peticită cu câte un amendament, fiind ignorat „întregul”. 

Am mai învățat faptul că digitalizarea este un vis. Manualele, în anumite locuri, au un corespondent digital, însă 
metodica predării nu a pătruns în era „digitală”. Realitatea ne-a demonstrat faptul că încercarea cadrelor didactice de a se 
adapta, a fost un eșec. Iar pentru acest eșec responsabilă este tot legea educației care a rămas în trecut. 

Cred că, cel important aspect pe care l-am învățat, este faptul că sistemul de educație din România este orice mai puțin 
un sistem rezilient. Iar în fața acestei realități, aparent, nota de plată o suportă copiii. Aparent! Pentru că în realitate, nota de 
plată este suportată de România. 
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Atunci când vorbim despre România și educație, trebuie să uităm de PSD, PNL, USRPLUS, AUR, UMDR și să avem în 
minte faptul că dacă, într-adevăr, ne dorim o Românie educată, atunci trebuie să investim în educație. Și, nu mă refer la 
aspectele economice, financiare. 

Mă refer la tratarea educației ca pe un domeniu prioritar al siguranței naționale. Un domeniu asupra căruia, întreaga 
clasă politică de azi să își pună în comun resursele strategice (specialiști, abilități, expertiză, viziune doctrinară etc.) și să 
genereze o lege a educației pentru o Românie a viitorului. Să genereze o lege a educației prin care România să prospere. Altfel, 
înseamnă că noi – clasa politică – am ratat șansa de a face ceva pentru România. 

În concluzie, în fața acestei provocări cu care ne confruntăm, sunteți dispus, domnule ministru, să ne implicăm pentru o 
Românie educată? Sunteți dispus ca, împreună cu întreaga clasă politică și alături de autoritățile statului (de la Administrația 
Prezidențială și până la Academia Română, de la Biserica Ortodoxă Română și până la cultele legal recunoscute aflate pe 
teritoriul României, de la specialiștii din domeniul științelor inginerești și IT și până la cei din domeniul științelor 
psihopedagogice) să generăm o lege educației modernă și care să răspundă provocărilor? 

Solicit răspuns scris. 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații politice 

 
Reglementarea criptomonedelor este o necesitate a zilelor noastre 

 
 Domnule președinte de ședință, 
 Stimați colegi, 
Apariția și dezvoltarea criptomonedelor este un fenomen extraordinar, pe care probabil îl vom înțelege complet abia 

peste mai mulți ani. Totodată, inovația pe care a adus-o pe piețele de capital această nouă „valută” poate face și mult rău, nu 
doar bine. Combaterea spălării banilor şifinanţării terorismului este o prioritate pentru Uniunea Europeană, dar mai ales pentru 
România. În această problemă, Parlamentul României va transpune directivele europene 2015/849 şi 2018/843, care o 
completează pe prima, elementul de noutate pentru legislația noastră fiind reglementarea tranzacțiilor cu criptomonede.  

Cred că nevoia unui act normativ în sfera criptomonedelor rezidă din volumul enorm al tranzacțiilor operate minut de 
minut, care au depășit într-o perioadă valoarea de 1 trilion de dolari. În acest context, a apărut obligaţia de a autoriza şi de a 
înregistra furnizori de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare (adică au o valoare fictivă) şi a furnizorilor 
de portofele digitale. Însă, din nefericire, această inovativă și facilă metodă de tranzacționare a fost și este folosită în scopuri 
dăunătoare societății deschise și liberale, precum spălarea banilor, dar, mai mult decât atât, recentele atacuri teroriste au scos la 
lumină noi tendinţe emergente, în special în ceea ce priveşte modul în care grupurile teroriste 
îşifinanţeazăşiîşidesfăşoarăoperaţiunile. De aceea, cred că este important ca România să ţină pasul cu noile tendinţe de 
reglementare. În acest sens, consider că este important să asigurăm o transparenţă mai mare a tranzacţiilor financiare, a 
entităţilor corporative şi a altor entităţi juridice, precum şi a fiduciilorşi a monedelor virtuale.  

Doamnelor și domnilor deputați, 
În prezent, avem numeroase servicii de tehnologie care au devenit din ce în ce mai populare ca sisteme financiare 

alternative şi care au rămas totuşi în afara domeniului de aplicare a dreptului, atât la nivel european, cât şinaţional. Aceste 
tranzacţii beneficiau până acum de exceptări de la cerinţele legale. Furnizorii implicaţi în servicii de schimb între monedele 
virtuale şi monedele fiduciare, precum şi furnizorii de portofele digitale nu au nicio obligaţie stabilită de Uniune să identifice 
activităţile suspecte. Prin urmare, grupurile specializate în spălarea banilor pot transfera fonduri către sistemul financiar al 
Uniunii sau în cadrul reţelelor de monede virtuale prin disimularea transferurilor sau prin faptul că beneficiază de un anumit 
grad de anonimat pe platformele respective. De aceea este nevoie ca autorităţile competente să poată monitoriza utilizarea 
monedelor virtuale într-un cadru legislativ transparent și eficient. 

Vă mulțumesc!        Deputat  
Bogdan Huțucă 

*** 
 

Nu trebuie să ne batem joc de luptătorii anticomuniști! 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Acum aproximativ două săptămâni comemoram „Ziua deţinuţilor politici anticomunişti din perioada 1944-1989".Din 

păcate, în preajma acestei comemorări, am aflat despre demiterea domnului Octav Bjoza din funcţia de subsecretar de stat la 
Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 
1945 – 1989.  

Cred că trebuie subliniat faptul că domnul Octavian Bjoza NU semnifică doar numele președintelui foștilor deținuți 
politici, ci reprezintă unul dintre ultimii eroi în viață ai neamului românesc.Acesta este un adevărat “Memorial al durerii” în 
carne și oase. La finele anului I, după ultimul examen, pe 25 iunie 1958, a fost exmatriculat şi arestat de Securitatea din Iaşi, 
judecat de către Tribunalul Militar Braşov la data de 10 octombrie 1958 şi condamnat la 15 ani muncă silnică, la 10 ani de 
degradare civică şi confiscarea totală a averii, prin sentinţa nr. 672/10.10.1958, pentru ″delictul crimă″ de uneltire împotriva 
ordinii sociale.  
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Pedepsele fiind exagerat de mari, în comparaţie cu faptele comise, la 09 februarie 1962, prin decizia nr. 34 a 
Tribunalului Suprem al Republicii Populare Române (RPR) – Colegiul Militar admite recursul declarat de Procurorul General 
al RPR, casează sentinţa de mai sus şi îl condamnă la 4 ani de temniţă grea.  

Domnul Bjoza a trecut, astfel, prin închisorile: Codlea, Gherla, Galaţi, Brăila, Văcăreştişi Jilava, prin lagărele de muncă 
din Balta Brăilei de la Strâmba, Stoieneştişi Salcia, precum şi cele din Delta Dunării - ca Bacul „4” şi Periprava – Secţia 
Grindu, de unde a fost eliberat la 23 iunie 1962. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Acest om, căruia regimul comunist nu i-a îndoit nici coloana vertebrală, nici convingerile, după ani grei de suferință și 

degradare fizică și socială, chiar nu merită să fie aruncat la coșul de gunoi al istoriei!  
Știu din câteva discuții cu domnul Bjoza că nu era tocmai confortabil cu postul ocupat, mai ales după ce partea de 

revoluționari a rămas fără șef, dar dumnealui nu-și putea abandona puținii colegi care mai trăiesc, după suferința îngrozitoare 
din temnițele comuniste! 

Având în vedere astfel de întâmplări reprobabile, pare că suntem blestemați să nu ne prețuim adevăratele valori morale, 
poate cel mult după ce nu le mai avem. În cazul domnului Bjoza, pentru toate comentariile urâte și denigratoare ale unora care 
nu-și cunosc și nici nu-și prețuiesc cum se cuvine istoria și pe cei cu adevărat oprimați de regimul comunist, sper ca aceștia să-
și ceară, totuși, iertare! Eu, oricum, nu pot să nu-i cer iertare domnului Bjoza, pentru tot ce a pătimit! 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Florin Claudiu Roman 
*** 

 

Despre Ziua Mondială a Apei 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
De „Ziua Mondială a Apei" gândiți-vă la un aspect: un copil moare la fiecare 21 de secunde, pe întreg mapamondul, din 

cauza consumului de apă contaminată. Se estimează că până în anul 2030, deficitul de apă va determina până la 700 de 
milioane de persoane să se deplaseze către zone mai favorabile, pentru a-și asigura accesul la apă potabilă, potrivit UN Water, 
organismul de coordonare a problemelor legate de apă al Organizației Națiunilor Unite. În aceste vremuri, în care mulți sunt 
influențați de fake-news-uri și de discursuri bombastice, problemele cu adevărat grave, care trenează de ani de zile, sunt 
aproape uitate. Cu toate că apa acoperă 70% din suprafața pământului, doar o mică parte din aceasta este apă dulce. Apa 
potabilă disponibilă este distribuită inegal pe glob - peste 30% din resurse sunt localizate în Asia, pe locurile următoare 
situându-se America de Sud și de Nord. Însă, din cauza faptului că multe surse de apă dulce sunt poluate sau disputate, 
miliarde de oameni încă nu au acces la apă curată în fiecare zi. 

Astfel, se estimează că în prezent aproximativ 4,5 miliarde de persoane încă nu dispun de servicii de salubritate 
gestionate în siguranță, în special în zonele rurale. Pentru fiecare produs fabricat pe care îl folosiți este nevoie de apă. Pentru a 
produce o singură coală de hârtie sunt necesari 10 litri de apă, iar pentru fabricarea a 500 grame de plastic este nevoie de 91 de 
litri de apă.  

Doamnelor și domnilor deputați,  
Se estimează că cererea de apă globală pentru procesul de fabricaţie din industrie va crește până în 2050 cu 400%, ceea 

ce reprezintă foarte mult comparativ cu alte sectoare economice. Pentru un om, cantitatea de apă recomandată pentru a fi 
consumată într-o zi este de 50 litri (consum propriu-zis, prepararea mâncării etc). Însă în timp ce un american consumă de 5 ori 
mai multă apă decât un european (500 litri vs. 100 litri), în Gambia, locuitorii se mulțumesc doar cu 4.5 litri pe zi. 
OrganizaţiaNaţiunilor Unite (ONU) a decretat, în 2010, că accesul la apă potabilă este un drept uman. Însă cu toate acestea, 
multe dintre guvernele lumii sau administrațiile locale trec cu vederea acest drept fundamental al omului, îmbolnăvind mai 
mulți oameni pe zi decât a făcut-o COVID 19 de la începutul pandemiei! 

Să luăm în considerare faptul că aproximativ 1,8 miliarde de oameni din întreaga lume folosesc constant o sursă de apă 
potabilă contaminată. Din cauza accesului deficitar la apă potabilă de calitate şi lipsa serviciilor de reciclare a apei uzate 
menajere, se înregistrează aprox. 780.000 de decese, cauza principală fiind dizenteria şi holera. Lipsa apei curate cauzează mai 
multe victime anual decât conflictele armate, cutremure şi epidemii, la un loc! În anul 2015, aproximativ 844 de milioane de 
persoane nu aveau acces la servicii de apă potabilă şidoar 39% din populaţia mondială dispunea de servicii de reciclare a apei 
uzate sigure. Iar cererea de apă potabilă se estimează că va crește până în 2050 cu aprox. 20%-30%. 
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La final, este de reținut un singur lucru: fără mâncare, putem rezista chiar și trei săptămâni...fără apă, corpul uman 
rezistă doar trei zile! Și cu toate acestea, noi ignorăm total și ne batem joc zilnic de această resursă prețioasă a pământului! 

Vă mulțumesc!                 
Deputat 

Bogdan-Alexandru Bola 
*** 

 

Palatul Reginei Maria din Mamaia reprezintă un simbol important pentru istoria noastră! 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Pentru istoria noastră recentă, Regina Maria este un simbol al luptei, patriotismului și empatiei, o persoană care nu a 

ezitat să contribuie direct la efortul de război în acei fatidici ani 1916-1918, chiar 1919. Regina a îngrijit tinerii ostași răniți în 
lupte și i-a hrănit pe cei înfometați și vulnerabili. Inima Reginei a vrut să rămână cu noi, doar vicisitudinile istoriei au făcut ca, 
din păcate, această dorință să nu fie îndeplinită - se pare că am fost neglijenți cu ceea ce ne-a lăsat una dintre cele mai 
puternice personalități ale istoriei românești.  

În acest sens, deși Balcicul nu se mai regăsește pe teritoriul țării noastre, încă avem, totuși, un loc drag Reginei Maria, și 
anume Palatul din stațiunea Mamaia, care, asemenea Cazinoului aflat în reabilitare în ceasul al doisprezecelea, și acesta 
reprezintă o altă dovadă a nepăsării fostelor autorități. Pe zi ce trece, reședința de vară a Reginei Maria din Mamaia se 
transformă într-o ruină. De aceea, cred că este nevoie de o acțiune rapidă, la nivel ministerial, pentru a fi limitată degradarea în 
care se află acest simbol. Este cel mai bun exemplu care arată că a existat, în ultimii 20 de ani, un dezinteres complet din 
partea PSD față de monumentele istorice din municipiul Constanța și din județ. Dacă pentru Cazinoul Constanța s-a găsit, după 
un lung ping-pong politic local și instituțional, o soluție - chiar si după 10 ani -, castelul Reginei Maria nu are acest timp la 
dispoziție.  

Doamnelor și domnilor deputați,  
Am văzut inițiativa domnului Remus Negoi, de a dezbate acest subiect, însă, țin să îl informez că, pe această temă, am 

adresat deja o întrebare ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, dl. Claudiu Năsui, referitoare la măsurile care 
urmează să fie luate în ceea ce privește protejarea Palatului Regal din Mamaia, care se află în patrimoniul companiei Mamaia 
S.A., la existența fondurilor pentru reabilitare sau dacă ia în calcul să fie transferat către Ministrul Culturii, în vederea 
consolidării acestuia.  

Mă bucură faptul că, din calitatea de membru al Comisiei pentru Cultură din Senat, inițiați demersuri pe care vă asigur 
că le voi sprijini în vederea protejării patrimoniului cultural local, însă, în același timp, vreau să vă spun că locuitorii 
Constanței așteaptă soluții pragmatice de la PNL și USR și mai puțin șezători politice la care să ne dăm cu părerea. 

Avem la îndemână Programul Național de Redresare și Reziliență, precum și alte forme de finanțare care pot soluționa 
această problemă mult mai repede, în loc să stăm la dezbateri care nu vor conduce la soluții pragmatice. Soluția rapidă a 
reabilitării Palatului Reginei Maria se poate găsi la nivelul Ministerului Economiei și al Culturii. De la cei aflați la guvernare 
oamenii așteaptă soluții concrete și rapide, iar Palatul Reginei Maria nu poate aștepta dezbaterile noastre în care ne dăm cu 
părerea. 

Haideți să ducem intențiile pe care le aveți în zona în care se pot lua decizii direct, pentru că deciziile rapide pot 
însemna salvarea Palatului Reginei Maria. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Marian Crușoveanu 

*** 
 

Ziua Internațională a Pădurilor 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
La 21 decembrie 2012, în cea de-a 61-a ședință plenară, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat 

Rezoluția 67/200, prin care ziua de 21 martie a fost declarată „Ziua Internațională a Pădurilor”, cu scopul de a celebra și a 
crește gradul de conștientizare a importanței tuturor tipurilor de păduri și a copacilor din afara lor. Această zi are rolul de a ne 
face conștienți de beneficiile pe care ni le oferă zi de zi pădurea, dar, mai ales, de datoria pe care o avem față de 
binecuvântările oferite de aceasta. În 2021 tema propusă de Organizația Naţiunilor Unite - „Restaurarea pădurii„ - este 
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convergentă eforturilor noastre de a creşte semnificativ suprafaţa împădurită a ţării începând cu acest an, după cum și ONU 
recomandă să fie organizate activități legate de toate tipurile de păduri și copaci în afara pădurilor, precum ar fi campaniile de 
plantare a copacilor.  

Pădurile găzduiesc aproximativ 80% din biodiversitatea terestră din lume. Acestea sunt formate din peste 60.000 de 
specii de copaci. Peste un miliard de oameni depind direct de păduri pentru hrană, adăpost, energie şi venituri. Diversitatea 
genetică ajută pădurile să facă faţă schimbărilor climatice şi altor ameninţări. Biodiversitatea se află sub ameninţare gravă din 
cauza defrişărilor, a degradării pădurilor şi a schimbărilor climatice. Gestionarea durabilă a pădurilor şi refacerea acestora la 
nevoie este esenţială pentru oameni, biodiversitate şi climă.  

Doamnelor și domnilor deputați,  
În contextul schimbărilor climatice, pădurile joacă un rol important, nu doar pentru captarea dioxidului de carbon, ci şi 

prin producţia de biomasă şi prin potenţialul pe care îl au în domeniul energiilor regenerabile. Pădurile au o importanţă 
deosebită şi din punct de vedere social şi cultural, sunt atractive pentru populaţia urbană, permit desfăşurarea de activităţi 
recreative sau benefice pentru sănătate şi reprezintă un patrimoniu cultural important. Conform Planului de acţiune al UE 
pentru păduri, ele reprezintă un domeniu important pentru Uniunea Europeană, suprafaţa acestora acoperă 37,8% din teritoriul 
european şi asigură existenţa a 3,4 milioane de persoane (silvicultura şi industriile bazate pe resurse forestiere). În plus, UE 
este al doilea producător de lemn rotund industrial după Statele Unite ale Americii şi produce aproximativ 80% din pluta 
disponibilă la nivel mondial. 

Prin Planul Naţional de Rezilienţăşi Redresare, vom aloca, în perioada 2021-2026, resurse consistente pentru 
creştereasuprafeţei împădurite a ţării, cu prioritate în zonele vizate de deşertificare. Din acelaşi plan naţional, urmează să fie 
alocate fonduri pentru proiecte de reconstrucţie ecologică a ecosistemelor forestiere existente, dar degradate. Totodată, ne 
dorim ameliorarea practicilor de exploatare forestieră prin investiţii în tehnologii prietenoase cu mediul, dar şi prin mijloace 
digitale de supraveghere şi control a activităţilor ilegale din păduri, în special a tăierilor ilegale de arbori. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Vetuța Stănescu 
*** 

 

Parteneriatul româno – francez contribuie la dezvoltarea României 
 
Să ne amintim că prietenia dintre România și Franța datează de 2 secole, iar după decembrie 1989, aceasta a înregistrat 

un progres considerabil. Să ne amintim de sprijinul activ al Franței în ceea ce privește integrarea României atât în Uniunea 
Europeană, cât și în Alianța Nord-Atlantică.  

Săptămâna aceasta am avut plăcerea de a mă întâlni, alături de alți colegi, cu reprezentanții Camerei de Comerț și 
Industrie a Franței în România. Filiala din România are peste 600 de membri, care au stabilit că își doresc să susțină eforturile 
de modernizare României în diverse domenii, precum telemedicina, digitalizarea administrației publice, implementarea 
politicilor Green Deal și simplificarea legislației care are în vedere investițiile și achizițiile publice.  

Un mediu economic stabil oferă cadrul prielnic pentru noi investiții și locuri de muncă. În continuare, trebuie să ne 
asigurăm că punem în aplicare toți pașii necesari pentru a garanta dezvoltarea țării. Cei aproape 30 miliarde de euro de care 
România va beneficia prin PNRR constituie o ocazie majoră pentru modernizarea domeniilor de bază, o oportunitate care va 
permite să creștem calitatea vieții cetățenilor, să creăm o societate și o economie reziliență, astfel încât să fim pregătiți pentru 
viitoarele posibile crize de orice natură. 

În primul trimestru al anului 2020, criza de sănătate Covid-19 și lansarea măsurilor de izolare au încetinit destul de mult 
fluxurile comerciale, atât în Franța, cât și în România. Totuși, în cadrul Uniunii Europene și pe plan bilateral, cele două țări au 
mize comune esențiale și provocări cărora trebuie să le facă față împreună. Trebuie marcat faptul că Franța, astăzi, este cel de-
al 6-lea partener comercial al țării noastre și a 3-a destinație pentru exporturile românești, iar companiile franceze beneficiază 
de un mediu favorabil în toate sectoarele importante, comerț en-gros și cu amănuntul, transport, bănci, agricultură, industrii.1 

Începând cu ianuarie 2022, Franța va prelua Președinția Consiliului Uniunii Europene, astfel încât vor avea loc diverse 
evenimente, care vor include și România. În această vară va fi organizat “Forumul economic franco-român: Poveștile care 
schimbă jocul”, care aduce în vedere acțiuni de o importanță deosebită, ca valorizarea potențialului local și regional, 

                                      
1 http://www.imm.gov.ro/ro/2020/07/06/oportunitati-de-investitii-si-comert-bilateral-intre-romania-si-franta/ 
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dezvoltarea unor noi oportunități de afaceri, promovarea expertizei franceze, dar și importanța parteneriatului solid dintre 
România și Franța.2 

Prin urmare, cred în durabilitatea și rezistența relației dintre România și Franța și sunt sigur că viitoarele acțiuni de 
redresare economică vor include și parteneriatul româno-francez. Economia nu este ca o mașină, nu îi pui combustibil și ai 
plecat la drum. Economia implică o relație de încredere foarte strânsă, în cazul de față, atât din partea investitorilor francezi, 
cât și din partea României care trebuie să rămână un partener de încredere și serios. 

Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

Bugetul României pe agricultură în perioada de tranziție 2021-2022 
 

Stimate domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Prin această declarația politică doresc să  clarific câteva aspecte ce țin de situația actuală și de măsurile concrete luate în 

această perioadă pentru agricultura românească și pentru fermieri. Atât în mandatul meu de secretar de stat al Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cât și acum, în calitate de deputat și membru al Comisiei de Agricultură din Camera 
Deputaților, am fost și sunt permanent conectat la vocea fermierilor. Mai mult, prin activitatea desfășurată trebuie să oferim un 
real răspuns nevoilor de dezvoltare a agriculturii românești și a spațiului rural: consolidarea mediului asociativ, asocierea 
producătorilor mici pentru a deveni competitivi, susținerea capacităților de depozitare şi procesare, a zonelor cu constrângeri 
naturale, consolidarea fermelor de familie, promovarea dezvoltării şi a gestionării eficiente a resurselor naturale, sprijinirea 
reală a produselor agroalimentare românești, abordarea problematicilor de mediu. În acest domeniu, ca și în multe altele din 
România, este evident că avem multe necesități și mereu există lucruri care pot fi îmbunătățite.  

Pentru România, fondurile europene reprezintă în continuare unul dintre cele mai importante instrumente utilizate 
pentru reducerea disparităților regionale, precum și pentru promovarea progresului economic la nivel regional și local, 
consolidarea competitivității și creșterea ocupării forței de muncă, obiective de referință la nivelul Uniunii Europene. 

Reforma Politicii Agricole Comune pentru perioada post 2020 reprezintă o temă de interes prioritar pentru România, în 
calitate de stat membru cu interese majore în agricultură și industria alimentară.  

Politica Agricolă Comună (PAC) este una dintre cele mai eficiente politici europene, care funcționează ca un catalizator, 
oferind rezultate în domenii legate și de alte politici. Această politică finanțează acțiuni care asigură deopotrivă atingerea 
obiectivelor legate de mediu, în domeniul climei, dezvoltare rurală, economie, siguranță alimentară, sănătate, cercetare și 
inovare, energiei, completând, totodată, și investițiile prevăzute în cadrul altor fonduri UE.  

În ceea ce privește bugetul alocat României (PAC 2021-2027) - suma totală alocată este: 21,5 miliarde EUR, din care: 
13,6 miliarde EUR este destinată plăților directe; 363,5 milioane EUR alocate măsurilor de piață - intervenții sectoriale;  6,9 
miliarde EUR alocate pentru dezvoltare rurală, plus 703,2 mil EUR - facilitatea „NextGeneration”. 

În acest moment există un amplu proces de reformă la nivel european în ce privește Politica Agricolă Comună, iar 
propunerea Comisiei are în vedere ținte mai ambițioase pentru mediu și climă, o nouă arhitectură verde (cu alocări inclusiv din 
Pilonul I), și se va propune un nou model de performanță după care vor fi evaluate statele membre. 

Aceste aspecte amintite au generat discuții între Statele Membre și în cadrul grupurilor de lucru din Consiliul UE și la 
nivel de trialog între Comisia Europeană, Consiliu și Parlamentul European, reforma nefiind finală. Ca soluție, Comisia a 
adoptat Regulamentul de tranziție care presupune suplimentarea bugetului pentru anii 2021-2022 cu fonduri provenite din 
instrumentul NextGeneration EU, instrumentul de redresare al Uniunii Europene (EURI) ca urmare a crizei provocate de 
pandemia de COVID-19. Așadar, acest regulament pentru tranziția PAC prevede extinderea aplicabilității cadrului legal 
existent pentru dezvoltare rurală, în anii 2021 -2022 și suplimentarea bugetului PNDR cu resurse aferente anilor 2021 și 2022, 
practic în limbaj comun – măsuri vechi cu bani noi.  

Ca reguli generale, ratele de cofinanțare rămân neschimbate, pentru EURI contribuția UE fiind de 100%, iar pentru 
FEADR, ca și până acum, cu contribuție de la bugetul național. 

Un alt aspect important prezentat îl reprezintă obligativitatea menținerii, și în perioada de tranziție, a aceluiași procent 
din bugetul total alocat României pentru perioada 2014-2020 pentru măsurile de mediu și climă, respectiv 36% 

                                      
2 https://newsweek.ro/economie/companiile-cu-capital-francez-tot-mai-interesate-sa-investeasca-in-romania 
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Pentru cei doi ani de tranziție, cumulat România are la dispoziție un buget de 2,84  mld euro (UE) din care 2,15 mld. 
FEADR și 692,1 mil euro EURI, la care se adaugă cofinanțarea națională astfel încât alocarea publică totală va fi de 3,26 mld. 
euro. Nu zic că această sumă este suficientă pentru nevoile de dezvoltare ale agriculturii României, sigur că puteau fi mai mulți 
bani, dar este datoria noastră să ne asigurăm că această sumă va fi folosită pentru a sprijini real nevoile fermierilor, a spațiului 
rural din țara noastră. Aceste fonduri trebuie să fie distribuite în conformitate cu exigențele actualei perioade de programare, 
urmând ca din anul 2023 elaborarea PNS să ia în calcul obiectivele și țintele urmărite prin reforma PAC în regulamentul 
pentru planurile strategice (strategiile Pactul verde European, De la Fermă la Consumator, Biodiversitate etc.). 

O să trec în revistă, pe scurt, sumele de care vor beneficia fermierii în perioada următoare: 
Pe Submăsura 4.1 "Investiții în exploatații agricole" 760 mil. euro este alocare publică (CFM) pentru componentele:  
- achiziții simple si echipamente de irigații in ferma: 125,00 mil. euro 
- vegetal (condiționare, procesare in ferma și marketing): 55,00 mil. euro 
- zootehnic (condiționare, procesare in ferma și marketing): 55,00 mil. euro 
- tineri fermieri (achiziție utilaje - vegetal si zootehnic): 75,00 mil. euro 
- zootehnie (producție primara, condiționare și marketing)  - NAȚIONAL: 240,00 mil. euro 
- zootehnie (producție primara, condiționare și marketing)  - MONTAN: 60 mil. euro 
- legume (inclusiv in spatii protejate) si cartofi (producție primara, condiționare și marketing): 100,00 mil. euro 
- legume, cartofi (condiționare, procesare și marketing): 50,00 mil. euro 
Un aspect important pentru perioada de tranziție este reprezentat de componenta separată dedicată tinerilor fermieri,  

atât cei sprijiniți anterior prin PNDR (submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri) cât și cei care sunt sprijiniți 
de către statul român prin politici naționale și tinerii care s-au instalat cu mai puțin de 5 ani înainte de solicitarea sprijinului, 
care le va da posibilitatea de a accesa SM 4.1 în vederea îmbunătățirii și consolidării exploatațiilor.    

În plus s-au adăugat o serie de condiții de eligibilitate generate de practica implementării în raport cu limitările legate de 
termenele de implementare şi plată în vederea reducerii riscurilor de pierdere a fondurilor aferente perioadei de tranziție și a 
unui management eficient al programării și utilizării fondurilor. 

Introducerea de noi criterii de selecție şi eliminarea altora a avut în vedere punerea unui accent mai mare pe maturitatea 
solicitantului, a sustenabilității proiectului, dar și a asigurării principiului de echitate în accesarea fondurilor. 

Revenind la alocări, pentru Submăsura 4.1a "Investiții în exploatații pomicole" alocarea publică este de 122,70 mil. euro 
(CFM). 

Submăsura 4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul  produselor agricole": beneficiază de o alocare 
publică(CFM) de 140,00 mil. euro, iar noutatea constă într-o alocare distinctă pentru investițiile noi în sectorul procesării 
soia/plantelor proteice pentru a acoperi nevoia de proteine pentru hrana animalelor, în timp ce submăsura 4.2a "Sprijin pentru 
investiții în procesarea și marketingul  produselor din sectorul pomicol " are o alocare publică (CFM) de 10 mil. euro. 

Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole” -  componenta drumuri 
agricole beneficiază de  100,66 mil. euro alocare publică (CFM). 

Una dintre cele mai accesate și așteptate măsuri - 6.1 "Instalarea tineri fermieri" va beneficia de 100,00 mil. euro fonduri 
EURI. Pentru promovarea agriculturii ecologice și a operațiunilor de condiționare – procesare în vederea eficientizării 
activității, în contextul acestei perioade de tranziție către un PAC cu ambiții de mediu crescute s-au introdus valori mai mari 
pentru acei tineri care își propun să se instaleze într-o exploatație care promovează agricultura ecologică sau își propun 
operațiuni de prelucrare la scara mică a propriilor produse.  

Submăsura 6.2  "Sprijin pentru înființarea de activități neagricole" va avea o alocare de 50,00 mil. euro fonduri EURI, 
submăsura 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" o alocare de 87,00 mil. euro fonduri EURI, iar submăsura 6.4 
"Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole" va beneficia de 100,00 mil. euro fonduri EURI. 

Pentru “Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol", submăsura 9.1, alocarea publică (CFM) va fi de  5,00 
mil. euro. 

Măsura 10 „Agromediu și climă” va avea o alocare publică (CFM) 142,00 mil. euro și 146,76 mil. euro fonduri EURI, 
iar Măsura 11 „Agricultură ecologică”: 129,63 mil. euro o alocare publică (CFM) și 102,65 mil. euro fonduri EURI, iar 
Măsura 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice” va avea o alocare 
publică (CFM) 660,12 mil. euro. 

Pentru măsura 14 „Bunăstarea animalelor” alocarea publică (CFM) este de 273,60 mil. euro. 
Pentru submăsura 16.4 "Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare": va 

avea 40,00 mil. euro fonduri EURI. 
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Submăsura 16.4a "Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare" pomicol va 
beneficia de 10,00 mil. euro fonduri EURI, iar submăsura 17.1 "Prime pentru asigurarea culturilor a animalelor si a plantelor" 
are 20,00 mil. euro alocare publică (CFM). 

În ceea ce privește măsura 19.1 „Sprijin pregătitor pentru dezvoltarea Strategiilor de Dezvoltare Locala (viitoare)”, 
aceasta va beneficia de  5,00 mil. euro fonduri EURI, Măsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei 
de dezvoltare locală" va avea alocată suma de 100 mil. euro alocare publică (CFM), iar Măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli 
de funcționare și animare GAL-uri ” va beneficia de 23,00 mil. euro fonduri EURI. 

Trebuie să ne asigurăm că se vor întreprinde toate demersurile necesare pentru o cât mai bună absorbție a fondurilor 
europene alocate pentru dezvoltarea rurală astfel încât satul românesc și agricultura să se modernizeze. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Florian-Emil Dumitru 
*** 

 

PNRR e şansa noastră să construim România la care am visat cu toţii! 
 

Stimate colege / Stimaţi colegi, 
Anul acesta este unul plin de provocări cauzate de pandemia de coronavirus. Doar că aceste provocări sunt şi mai mari 

când vine vorba despre închiderea proiectelor din cadrul programelor operaţionale pentru perioada 2014-2020, în contextul 
pandemiei Covid 19 şi finalizarea negocierilor privind programele operationale si a Acordului de Parteneriat pentru perioada 
2021 - 2027 în acelaşi context. Dincolo de noul cadru financiar multianual 2021 - 2027, marea provocare o reprezintă Planul 
Naţional de Redresare şiRezilienţă, prin care României îi sunt alocate 29,2 miliarde de euro pentru reconsolidarea economiei. 

Guvernul condus de PNL a lansat în dezbatere publică PNRR, programul național care reprezintă prioritățile României 
astăzi: alocăm resurse importante pentru infrastructura rutieră, rețeaua de gaze, spitale noi, măsuri sociale. PNRR este al doilea 
test al coaliției de guvernare, după adoptarea bugetului de stat, test trecut cu succes, care arată clar că este o coaliție unită și 
puternică. Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR) este cel mai mare instrument financiar creat de Uniunea Europeană 
în afara cadrului financiar multianual. Oferă sprijin financiar statelor membre pentru o revenire economică rapidă.  

În urma negocierilor de succes purtate anul trecut de președintele Klaus Iohannis, România este unul dintre cei mai mari 
beneficiari ai acestui Mecanism, cu o alocare consistentă de granturi și împrumuturi. Acești bani vor finanța obiective de 
investiții și reforme amânate 30 de ani, care vor duce la creșterea calității vieții românilor. Reforma costă, iar România are o 
șansă istorică astăzi la finanțare consistentă a acestui proces profund pe care Guvernul condus de PNL și-l asumă.  

PNRR înseamnă cele mai mari investiţii făcute în România de după 1990 în şcoli, spitale, autostrăzi şiprotecţia 
mediului. Pe lângă investiţii, vorbim de reforme structurale absolut necesare pentru dezvoltarea sustenabilă a României. Cu 
ajutorul banilor din PNRR vom demara un proces major de digitalizare a statului care va schimba total modul de interacţiune 
cu cetăţeanulşi va crea o cetăţenie digitală. 

PNRR e şansa noastră să construim România la care am visat cu toţiişi pe care acum avem oportunitatea de a o realiza. 
Avem această responsabilitate uriaşăfaţă de copiii noştri, faţă de viitorul țării noastre şi sper să înţeleagă acest lucru toţi 
oamenii politici, indiferent de partidul în care se află, de ideologia în care cred, pentru că acum este momentul să fim solidari 
în jurul dezvoltării României şi a oportunităţilor oferite prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă. 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

George Stângă 
*** 

Autostrada Moldovei nu se poate opri la Pașcani cum a vrut PSD, ci la Siret. 
Guvernul are obligația de a corecta greșelile din trecut, nu să le continue 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Prin eforturile Președintelui Klaus Iohannis și ale Guvernului PNL, România a obținut accesul la resurse financiare fără 

precedent în istorie, în valoare de peste 80 de miliarde de euro pentru a se moderniza și a construi infrastructură. Mult 
așteptatele autostrăzi, care să lege provinciile istorice ale țării, au acum asigurate resursele financiare necesare pentru a se 
realiza.  
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Din păcate, această situație financiară deosebit de bună se suprapune pe proiecte de infrastructură făcute în bătaie de joc, 
moștenite din timpul guvernărilor PSD. Vorbim despre proiecte de slabă calitate sau chiar greșite, care, din păcate, nici astăzi 
nu au fost corectate și care, dacă vor fi duse mai departe în mod greșit, îi vor nemulțumi și mai mult pe oameni. Spre exemplu, 
aflăm că Autostrada Moldovei, care trebuie să lege Nord-Estul țării de Capitală, se oprește brusc la Pașcani, pentru că acolo a 
considerat PSD normal să traseze frontiera pentru infrastructura modernă. Nu știu cui i-a trecut prin cap o asemenea 
năstrușnicie, însă știu precis că Moldova nu se oprește nici la Roman, nici la Pașcani, nici la Suceava, ci acolo unde este 
frontiera de stat a țării, la Siret! Vă spun sincer că m-am întristat să constat că nici astăzi Guvernul nu a corectat această eroare 
majoră a proiectului Autostrăzii Moldovei, ci tolerează o soluție greșită din timpul PSD.  

Stimați colegi, 
Știu că tot cea ce a promis PSD în domeniul infrastructurii a făcut în bătaie de joc față de banii publici și față de oameni. 

Dar, mai știu și că PSD nu mai este la guvernare de peste 1 an de zile și unele lucruri nu s-au îndreptat nici astăzi. Actualul 
Guvern nu mai poate da vina la infinit pe greșelile PSD! Are toate instrumentele să corecteze erorile trecutului. Cei care mă 
cunosc știu bine că am fost cel mai puternic critic al incompetenței guvernelor PSD și mai știu și că nu mă voi abține de la a 
critica inclusiv Guvernul pe care îl susțin, dacă acesta deviază de la obiectivele pe care ni le-am asumat. Oamenii așteaptă 
enorm de la noi, după ani întregi de dezamăgiri din partea PSD.  

Stimați colegi, 
Am promis în fața oamenilor că vom realiza o adevărată revoluție în infrastructura din Moldova, cu fonduri europene și 

cu fonduri naționale! Trebuie să ne ținem de cuvânt! Am promis că vom corecta proiectele PSD și că Autostrada Moldovei va 
deveni realitate cât mai curând, nu peste decenii. Trebuie să ne respectăm promisiunea în integralitate, nu pe jumătate.  

Actualul Guvern are obligația istorică să mute ”granița” Moldovei, de la Pașcani, acolo unde a stabilit-o PSD, la Siret, 
acolo unde este firesc. Solicit insistent Guvernului să nu ducă mai departe erorile fostelor guverne, ci să le corecteze. Să 
demareze imediat procedurile pentru revizuirea proiectului Autostrăzii Moldovei, astfel încât autostrada A7 să meargă până la 
Siret. Să includă acest proiect de care se leagă toate speranțele Moldovei între finanțările prioritare prin PNRR și  fondurile 
structurale, astfel încât să nu pierdem aceste oportunități de finanțare. Vă garantez că voi monitoriza personal modul în care 
Guvernul se va achita de angajamentele făcute în fața oamenilor.  

Vă mulțumesc, 
Deputat 

Ioan Balan 
*** 

 

PNRR reprezintă cel mai bun test pentru capacitatea administrației publice 
din România și pentru clasa politică 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
În cursul săptămânii trecute, Guvernul României a pus în dezbatere publică principalele axe de finanțare pe care se va 

baza Planul Național de Redresare și Reziliență. Sunt în joc finanțări de aproximativ 30 de miliarde de euro, bani care trebuie 
utilizați rapid și eficient pentru modernizarea marilor sisteme publice din țara noastră.  

Așadar, avem la dispoziție 5 miliarde euro pentru modernizarea transportului feroviar, 4,5 miliarde euro pentru 
construirea de autostrăzi, 4 miliarde de euro pentru combaterea secetei și pentru irigații, 4 miliarde de euro pentru 
infrastructura școlară, pentru dotări moderne și laboratoare, școli verzi, eficiente energetic, pentru susținerea învățământului 
dual, 3 miliarde de euro pentru îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate, 2,2 miliarde de euro pentru reabilitarea termică a 
blocurilor și consolidarea clădirilor la cutremur, 1,3 miliarde de euro pentru diversificarea și multiplicarea surselor de energie 
regenerabilă 1,5 miliarde de euro pentru împădurirea masivă și aproape 1 miliard de euro pentru informatizarea instituțiilor 
publice și digitalizare.  

Stimați colegi, 
Cele 30 de miliarde de euro disponibile trebuie fructificate până la ultimul cent. Atunci când am spus că Planul Național 

de Redresare și Reziliență este cel mai important test din ultimii 30 de ani pentru administrația românească, am avut în vedere 
faptul că aceste fonduri nu vin doar dacă le cerem sau ni le dorim, ci vin în temeiul unor proiecte mature, bine structurate, cu 
efecte economice și sociale pozitive, care pot fi măsurabile. Să nu uităm că 70% din granturi trebuie să fie angajate până la 
finalul anului 2022 și că termenul limită pentru accesarea diferenței de 30% din granturi este 31 decembrie 2023. Mai mult 
decât atât, plățile pentru proiectele care vor fi incluse în programele naționale de redresare și reziliență trebuie făcute până cel 
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târziu în decembrie 2026. Așadar, începând cu luna aprilie a acestui an, administrația publică centrală, administrația publică 
locală, companiile românești și organizațiile non-guvernamentale trebuie să își concentreze și coordoneze eforturile pentru a 
elabora și implementa proiecte care să aducă mult așteptata dezvoltare economică și socială în țara noastră. Orice zi care trece 
fără eforturi susținute în utilizarea acestor fonduri este o zi pierdută! 

Stimați colegi, 
Am făcut o scurtă incursiune în istoria noastră recentă și am observat că, atunci când în joc au fost teme majore pentru 

România, partidele politice au lăsat de-o parte competiția politică și diversele animozități și au pus umărul, în mod consensual, 
pentru atingerea obiectivelor naționale. Din acest motiv, îmi este greu să înțeleg de ce liderii PSD obstrucționează cu rea-
credință implementarea cât mai rapidă a Planului Național de Redresare și Reziliență, tergiversând în Parlament ratificarea 
modificărilor necesare, pe care partenerii noștri europeni le așteaptă cât mai rapid. Sper că PSD să treacă și el acest test de 
responsabilitate și să pună obiectivele naționale mai presus de obiectivele politice mărunte.   

Vă mulțumesc, 
Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 

80 de ani de la moartea unui mare patriot: Nicolae Titulescu 
 
Personalitate de prestigiu a vieții politice din perioada interbelică, Nicolae Titulescu, de la moartea căruia s-au împlinit 

80 de ani pe 17 martie 1941, a fost un mare diplomat, care a slujit în mod remarcabil interesele României pe plan internațional. 
Din păcate, evenimentul nu a fost marcat așa cum s-ar fi cuvenit (după cum adesea se întâmplă să uităm prea repede istoria 
noastră și marii ei lideri), acesta fiind și unul dintre motivele pentru declarația mea politică de astăzi.  

Născut la Craiova în martie 1882, Nicolae Titulescu a urmat studii superioare de drept la Paris, devenind apoi profesor 
de drept civil la universitățile din Iași și București, cu merite care l-au recomandat Academiei Române precum și altor 
Academii din străinătate.  

A fost un remarcabil președinte al Academiei diplomatice internaționale de la Haga. De asemenea, a fost delegat 
permanent (1920-1936) al României la Liga Națiunilor de la Geneva, calitate în care a pledat cu harul său oratoric pentru 
condamnarea expansiunii unor state asupra altora și pentru o dinamică a păcii internaționale.  

În 1934 a redeschis relațiile diplomatice a URSS, rupte în 1918 după revenirea Basarabiei la țara mamă. Titulescu a 
încercat, dar fără să reușească, să semneze un tratat de neangajare cu URSS, pentru a obține o recunoaștere definitivă a 
frontierelor României la Nistru. Ca o paranteză, oportunitatea istorică a recuperare a teritoriilor pierdute din nord-estul țării a 
apărut după 1989, odată cu dezintegrarea URSS și desprinderea țărilor Baltice. Din păcate, momentul a fost ratat din punct de 
vedere politic și diplomatic de România, care nu a făcut la timp demersurile de contestare a tratatului economic Ribbentrop-
Molotov.  

Nicolae Titulescu s-a remarcat pe plan internațional prin multiple acțiuni diplomatice, dar trebuie menționat și rolul său 
pe planul politicii interne. Astfel, este ministru de Finanțe (1920-1921) în cabinetul lui Averescu. Este co-semnatar al 
Tratatului de la Trianon din 1920, alături de I.G. Cantacuzino, ce stabilea frontierele Ungariei de astăzi. Este delegat al țării la 
Conferința de pace la Paris (1920), ministru plenipotențiar la Londra (1923-1927), ministru de externe (1937-1938). 

Nicolae Titulescu s-a dovedit a fi un mare patriot și un vizionar. A prevăzut destabilizările echilibrului internațional, cu 
repercusiuni asupra țării sale, semnalând posibilitatea extinderii politicii revanșarde a Germaniei lui Hitler.  

În 1936, Carol al II-lea l-a înlăturat din Guvern, astfel că Titulescu a plecat în Elveția, apoi în Franța, unde a pledat în 
continuare pentru o politică lucidă și fermă a neagresiunii și pentru colaborarea statelor europene egale în drepturi. Se stinge 
din viață în martie 1941 la Cannes și e reînhumat în 1991 la Șcheii Brașovului. În memoria capitalei s-a păstrat prin numele 
unui bulevard, prin statui și prin Fundația care îi poartă numele, situată în casa lui din Șoseaua Kiseleff. Pe placa memorială a 
edificiului se află o inscripție a lui Nicolae Titulescu care-i definește credința în misiunea sa în viață: aceea de a lăsa în urma sa 
fapte împlinite în serviciul istoriei și neamului său.  

Moștenirea acestui mare român ne lasă o responsabilitate pe măsură. Iar noi avem datoria să facem tot ceea ce este 
posibil să o îndeplinim: „Nu se poate ca ceea ce a conceput mintea omenească, ca ceea ce a simţit inima românească, să nu 
poată înfăptui energia românească” - Nicolae Titulescu 

Deputat 
Sebastian Burduja 

*** 
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Declarație politică 

 
Stimați colegi, 
Condamnareasimbolică a regimului comunist din Parlament a fost necesară, dar nu suficientă. 
În aproape unanimitate, toții storicii din țară și străinătate care au studiat regimul comunist din România au ajuns la 

concluziacă politica de exterminism social (lichidareafizică, prin asasinat, deportare, întemnițare, muncă  forțată, a unor 
categorii sociale - burghezie, moșierime, țărani, intelectuali, studenți) ghidată de preceptul luptei de clasă a făcut între 500 000 
și două milioane de victime în țara noastră. 

De aceea, Muzeul Ororilor Comunismului este o prioritate a liberalilor și a Guvernului Cîțu! 
Crearea acestui Muzeu al Ororilor Comunismului în România va beneficia de amplitudinea guvernamentală necesară în 

următorii ani, realizarea safiind una dintre prioritățile mandatului meu, ca Reprezentant Special al Guvernului României pentru 
Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei și deputat în Parlamentul României. 

Deja s-au stabilit pașii următori pentru punerea în funcțiune, perspectivele de dezvoltare și urgențele instituţionale  ale 
acestui Muzeu. 

Viitorul muzeu va fi nu doar un spațiu memorial, ci va cuprinde și vadezvolta activități didactice, de cercetare, 
arhivistice, va fi un „hub” cultural și social, integrat în noile trenduri muzeale europene ale secolului XXI. 

Fac apel la Domniile Voastre să susțineți necondiționat realizarea Muzeului, indiferent de apartenența politică. 
În acest moment, se fac pași pentru identificarea proximului imobil care va găzdui sediul acestuia și expoziția 

permanentă, dar și atragerea unei finanțări care să acopere în următorii ani definitivarea proiectului. 
Muzeul Ororilor Comunismului reprezintă în esență teme sensibile din societate cu un public numeros, atent la 

valorizarea memoriei și a modului în care spațiul politic și decizional se implică, generează și, eventual, reușește să ofere 
societății în interior și în exteriorul său o recunoaștere corectă a tragediilor regimului comunist, a preliminariilor și a urmărilor 
sale. 

Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
 

Măsuri de reducere a ratei de infectare cu SARS CoV-2, care pot fi aplicate 
cu succes pentruprevenirea carantinării 

 

Stimate doamne deputate și stimați domni deputați, 
Carantina impusă timp de două săptămâni, în Timișoara si localitățile limitrofe, sau în alte localități din țară, nu a avut 

rezultatele dorite, ba din contră, rata de infectare a crescut, dând mari discrepanțe între mediul privat și cel de stat, având ca 
,,victime” colaterale, din nou, sectorul HoReCa și sistemul de învățământ dar mai ales suprasolicitarea secțiilor de Anestezie si 
Terapie Intensivă, din întreaga țară. 

Vă propun să ne gândim la o decizie guvernamentală responsabilă, luată cu discernământ și deschidere față de situația 
extrem de dificilă a domeniilor mai sus menționate, și astfel vă propun următoarele: 

Pentru domeniul HoReCa: 
• prezentarea unui certificat de vaccinare, 
• a unui rezultat negativ de testare PCR 
• dovada existentei anticorpilor post COVID-19 
• sau a unui test rapid (realizat cu 48 de ore înainte de a participa la un eveniment sau o masă a la carte), ori realizarea 

unui test rapid la intrarea în incintă 
Pentru populația din alte medii: 
• testarea personalul din învățământ cu test rapid antigen 
• testarea masivă a populației din zonele cu risc crescut de infectare prin punerea la dispoziție de teste rapide antigen, 

GRATUITE 
• continuarea vaccinării în cât mai multe centre din zonele cu risc. 
Într-adevăr, aceste măsuri, odată aplicate, pot garanta un acces selectiv al clienților, pe bază de date certe, și pot garanta 

o reluare firească a activităților în industria HoReCa, învățământ și a populației în general. 
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Soluția este ca vaccinarea să continue, măsurile menționate mai sus să fie implementate, și cu siguranță  ne vom 
îndrepta, cu pași repezi, pe un drum mai bun. Aplicarea unei verificări și selecții protective a publicului, în privința vaccinării 
sau testării epidemiologice, este acum o soluție viabilă, aflată la îndemână, o șansă reală pentru reluarea vieții normale și 
pentru repornirea economică. 

Efectele pandemiei din 2020, care se continuă în 2021, seamănă cu un cataclism economic prin consecințele deosebit de 
ample pe care le poate produce, culminând cu o contracție economică mai gravă decât cea din timpul crizei de acum zece ani. 
În fața acestei situații nu trebuie să avem ca unică ,,armă de apărare” doar respectarea măsurilor de distanțare socială, de 
igienă, vaccinarea sau, în ultimă fază, carantina, ci și o organizare administrativ-teritorială responsabilă, care să ia cele mai 
eficiente decizii, doar în folosul comunității. 

Vă mulțumesc,        Deputat 
Marilen Gabriel Pirtea 

*** 
 

Investind în tehnologia informațiilor, Guvernul vine în sprijinul persoanelor cu dizabilități 
 
Procesul de digitalizare al României continuă în ritm susținut, grație determinării Guvernului Florin Cîțu de a atinge în 

cel mai scurt timp acest obiectiv extrem de ambițios. Ultimul proiect lansat în acest sens de către Autoritatea pentru 
Digitalizarea României se referă la achiziționarea de instrumente de Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru 
persoanele cu dizabilități. 

Consider că este vital ca acest proiect să fie cât mai urgent implementat în România, deoarece se înscrie în prevederile 
Strategiei Comisiei Europene privind drepturile persoanelor cu handicap 2021-2030. Conform acesteia, persoanele cu 
dizabilități aflate în centre de îngrijire se confruntă cu dificultăți majore privind accesul la educație prin intermediul voilor 
tehnologii informatice, mai ales acum, în perioada de pandemie.  

Pentru a rezolva acest deficit, Comisia Europeană a  solicitat autorităților de la nivel central și local să implementeze 
proiecte concrete, prin intermediul cărora persoanele cu handicap vor putea învăța la distanță, astfel încât condițiile vieții lor să 
fie îmbunătățite. 

Realitatea românească arată că accesibilitatea precară la instrumentele de tehnologia informațiilor îngreunează chiar și 
activitățile de bază ale persoanelor cu dizabilități. Din cauza lipsei mijloacelor moderne de comunicații, persoanele cu 
deficiențe se confruntă cu rate mai ridicate de infectare și, totodată, suferă de izolare din cauza normelor de distanțare socială.  

Absența acestor mijloace moderne afectează nu doar persoanele care trăiesc în comunități, ci și cele care stau în 
propriile locuințe, fapt ce le îngrădește libertatea de mișcare, accesul la serviciile personale, precum și viața independentă.  

Îmbucurător este faptul că Autoritatea pentru Digitalizarea României a gestionat deja până acum solicitările pentru 
îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul educației, unde au fost depuse o serie de 
proiecte, inclusiv ale unităților de învățământ special, cu elevi cu dizabilități. 

Aplicarea „Strategiei privind drepturile persoanelor cu handicap 2021-2030” poate fi un succes și în România dacă 
Consiliile Județene care au în subordine centre de îngrijire rezidențiale vor depune proiecte pentru accesarea de fonduri externe 
nerambursabile, necesare achiziționării de echipamente electronice. 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
 

Coaliția de guvernare își respectă promisiunile 
Dragi colegi,  
La numai trei luni de la învestirea noului Guvern, perioadă în care au fost depuse eforturi constante pentru a găsi cele 

mai eficiente metode în vederea reformării sistemul românesc din temelii, vedem semne clare că PNL își respectă promisiunile 
făcute, iar îmbunătățirea nivelului de trai al românilor este prioritară pentru noi.  

Aparatul administrativ defectuos, care nu este la același nivel de modernizare impus de către normele tehnologice 
europene, nevoia de investiții în domenii-cheie, infrastructura drumurilor sunt doar câteva dintre problemele care trebuie 
adresate printr-o strategie integrată și eficientă pe care, de altfel, coaliția și-a propus să o aplice din prima zi de guvernare. 
Doar în ultima săptămână au fost semnalate progrese vizibile făcute pentru îndeplinirea acestui scop, progrese care ne oferă 
speranță, în special în contextul în care țara noastră se confruntă cu efectele pandemiei de Coronavirus.  
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În sedința de guvern care a avut loc săptămâna trecută, Guvernul a aprobat plafonul garanțiilor pentru acest an pentru 
programul „Noua Casă”, în valoare de 1,5 miliarde lei. Prin programul „Noua Casă”, care înlocuiește programul „Prima Casă”, 
pot fi cumpărate locuințe de până la 70.000 de euro cu un avans de 5% și de până la 140.000 de euro cu un avans de 
15%. Creditele pentru achiziția de locuințe mai vechi de 10 ani sunt garantate în proporție de 50% de către stat, în timp ce cele 
mai noi sunt garantate în proporție de 60%. Acestea sunt cifrele publicate oficial în Hotărârea de Guvern, care 
faciliteazãachiziţia unui imobil cu destinaţia de locuinţă, prin intermediul contractãrii de credite garantate de stat. Avem 
intenția de a facilita întemeierea familiilor și asistarea românilor care vor să se stabilească în prima locuință.  

În ceea ce privește misiunea de a digitaliza România, un program mai mult decât necesar, observăm că de la 1 ianuarie 
2021, „Ghiseul.ro” a înregistrat plăți de peste 240 de milioane de lei, mai mult de jumătate din întreaga sumă aferentă anului 
2020 a fost colectată în primele luni ale lui 2021, iar, în același interval de timp, au fost înregistrate peste 700.000 de tranzacții, 
practic 70% din totalul tranzacțiilor realizate în 2020. Răspunsul pozitiv al românilor la programele guvernamentale reprezintă 
confirmarea eficienței și a succesului acestora. Astfel, avem garanția că metodele aplicate ușurează traiul de zi cu zi. Ne dorim 
ca, într-un final și mai ales împreună, să scoatem Statul din „statul la coadă”.  

Nu în ultimul rând, la finalul săptămânii trecute, Guvernul a pus în dezbatere publică Planul Național de Redresare și 
Reziliență, mecanismul prin care putem duce aceste progrese înregistrate mai departe. Cele șase axe principale care ar 
beneficia de finanțare sunt sănătatea, competitivitatea, trasformarea digitală, coeziunea socială, tranziția verde, precum și 
politici pentru generațiile viitoare. România are nevoie de acest sprijin care să facă posibilă crearea de noi locuri de muncă, 
îndeplinirea normelor europene de mediu, dar și, cel mai important, construcția de spitale și susținerea sistemului de sănătate, 
atât de afectat în ultimul an.  

Munca noastră nu se oprește aici, suntem încrezători că efectele măsurilor de reformă vor deveni din ce în ce mai 
vizibile în societate și vom recăpăta încrederea românilor în conducere!  

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Valorile fundamentale nu se schimbă 
 

Săptămâna trecută s-a dezbătut intens decizia din Parlamentul European cu privire la ghidul lingvistic pe care trebuie să 
și-l însușească funcționarii europeni și care a născut controverse mari în toate statele UE. Pe bună dreptate. 

Sigur că eliminarea cuvintelor de mamă și tată din vocabularul unei categorii sociale este un lucru care trebuie să ne 
alarmeze pe toți. 

În primul rând pentru că e atacată instituția fundamentală a societății noastre și vorbim de un drept care nu poate fi 
anulat prin decizii și regulamente ale unor instituții publice.  

Consider că nu că pot fi puse în discuție valori care s-au născut și au supraviețuit de-a lungul istoriei și nu pentru că au 
fost votate și legiferate, ci pentru că fac parte din drepturile și virtuțile pe care le-am dobândit pe cale naturală și sigur că mulți 
dintre noi și pe cale spirituală.  

Nu putem renunța la valori fundamentale. 
Familia e pilonul de bază al societății noastre, în jurul ei am dezvoltat întreaga civilizație care ne-a adus unde suntem 

astăzi. Avem o democrație europeană care s-a născut și s-a dezvoltat în jurul valorilor ce țin de credință, familie, neam, iar 
societatea românească are la baza ei socială familia așa cum o știm dintotdeauna.  

Mama și tata sunt primele cuvinte pe care le dobândește orice copil și care îi dau copilului siguranța și liniștea de care 
are nevoie oriunde se află. 

A ne distanța de sensul și valoarea acestor cuvinte dragi e o foarte mare eroare și nu putem tolera niciun fel de 
agresiune față de nicio valoare de care ne-am atașat natural și care are efecte benefice întregii societăți, lucru incontestabil timp 
de secole. 

Comunicarea în cadrul familiei dar și în afara ei face parte din setul de valori care ne țin laolaltă și care dau coeziune 
întregii societăți. Mama și tata nu sunt doar niște cuvinte, ci o valoare care nu se poate schimba sau degrada în vreun fel 
indiferent de spațiu și timp.  

Orice copil are o mamă și un tată și educația pe care trebuie să o promovăm trebuie să fie în acest sens.  
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Mama și tata sunt exemplele cele mai apropiate pentru copil, iar dezvoltarea lui are la bază întregul set de reguli 
nescrise, valori și o bună comunicare care să exprime cât mai firesc relația din cadrul familiei, iar comunicarea mamă-copil și 
tată-copil este esențială pentru dezvoltarea noastră și fiecare dintre ele are un rol bine definit și specific totodată.  

Chiar și noi ca adulți  rămânem  atașați de cuvintele mamă și tată și de simbolistica puternică dată de ele.  
Avem obligația morală de a apăra toate aceste valori și credințe care ne-au unit timp de secole și care ne vor ține uniți și 

de acum înainte. Patria, familia, credința strămoșească, limba și tradițiile trebuie să rămână ca o piatră de hotar pentru toate 
generațiile de astăzi și care vor veni.  

Toate acestea afirmate, rezumă o stare de normalitate și de consensualitate pe care noi ca și reprezentanți ai Poporului 
trebuie să le afirmăm dar mai ales să garantăm. 

În acest sens familia formată dintr-un bărbat și o femeie care din iubire și-au unit destinele este o binecuvântare a iubirii 
lui Dumnezeu pentru întreaga umanitate, iar rodul iubirii sunt copiii. 

De aceea, noi cei care suntem părinți care ne-am născut dintr-o mamă și dintr-un tată avem obligația morală atât față de 
Dumnezeu, cât și în fața istoriei moșilor și strămoșilor noștri, precum și a marilor noștri înaintași să promovăm, să apărăm și să 
consolidăm instituția sacră a familiei, apărând familia și moralitatea neamului nostru românesc, așa să ne ajute Dumnezeu. 

 

Deputat 
Adrian-Felician Cozma 

*** 
 
 

 Întrebări 
 
Adresată domnului Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății  

 
Precizări referitoare la vaccinările împotriva Covid-19 și infectările cu Sars-Cov-2 

în urma vaccinării, în județul Hunedoara 
 
Stimate domnule ministru, 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este numărul și procentul raportat în privința celor care au efectuat prima doză 

de vaccin împotriva Covid-19, însă s-au infectat ulterior cu Sars-Cov-2 în județul Hunedoara, precum și câte vaccinuri vor fi 
distribuite județului menționat, în următoarea perioadă. Totodată, vă rog să-mi comunicați în cât timp credeți că va fi acoperit 
stocul necesar pentru imunizarea locuitorilor județului Hunedoara. 

Vă mulțumesc!         Deputat  
Vetuța Stănescu 

*** 
 

Adresată domnului Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății  
 

Precizări referitoarela numărul de paturi A.T.I. din județul Hunedoara 
 
Stimate domnule ministru, 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este,la momentul actual, numărul de paturi A.T.I. disponibile în județul 

Hunedoara, precum și ce măsuri aveți în vedere, în următoarea perioadă, pentru mărirea numărului de paturi A.T.I. în județul 
Hunedoara. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Vetuța Stănescu 
*** 
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Adresată domnului Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
 

Precizări referitoare la reluarea procedurilor pentru Măsura 3 
Stimate domnule ministru, 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este strategia ministerului pe care îl conduceți în vederea repunerii în practică 

a prevederilor din Măsura 3. Totodată, vă rog să-mi precizați, care vor fi criteriile de departajare între proiectele care se vor 
redepune, precum și care va fi nivelul de cofinanțare cerut pentru Măsura 3. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Vetuța Stănescu 

*** 
 

Adresată doamnei Secretar de Stat Luminița Popescu, Agenția Națională pentru Egalitate de Şanse 
 

Eforturile de prevenire şi combatere a violenţei domestice 
Stimată doamnă Secretar de Stat,  
La nivel global, perioada pandemică prelungită s-a dovedit a fi extrem de dificilă pentru un număr mare de persoane, 

femeile fiind categoria cea mai afectată și datorită creșterii incidenței cazurilor de violență domestică, într-un timp în care 
accesul la serviciile sociale și medicale, ce privesc probleme în afara spectrului SARS-CoV-2, a fost îngreunat. Astfel, cu 
preponderență în perioada de izolare a anului 2020, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse, (ANES), a anunțat o 
majorare cu 2,3% în numărul sesizărilor din partea femeilor agresate de partenerii de viață3.  

Având în vedere situația îngrijorătoare privind fenomenul de violență domestică, doresc să vă adresez următoarele 
întrebări: 

1. Care sunt măsurile pe care instituția aflată în conducerea dumneavoastră intenționează să le ia pentru a facilita 
coordonarea mecanismelor interinstituţionale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domesticeîn anul 2021, un an ce 
este în continuare marcat de efectele negative ale pandemiei? 

2. Luați în considerare posibilitatea de a organiza o campanie de conștientizare a populației care să se desfășoare în 
mediul online? 

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 
pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 

Cu stimă,        Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

Adresată domnului Inspector General Dan-Paul Iamandi, Inspectoratul General Pentru Situații de Urgență 
 

Crearea unei platforme de tracking a numărului paturilor pentru persoanele arse 
 

Stimate domnule inspector general,  
În urma răspunsului primit din partea domnului Ministru Ciprian-Sergiu Teleman, aflat la conducerea Ministerului 

Cercetării, Inovării și Digitalizării, acesta și-a exprimat disponibilitatea în legătură cu solicitarea privind intenția de a dezvolta 
o platformă online care să interconecteze bazele de date ale spitalelor la nivel național și care ar putea sprijini procesul de 
căutare al locurilor disponibile pentru persoanele arse.  

Astel, platforma ar permite afișarea în timp real a numărului de paturi libere, menționând caracterul esențial al 
colaborării cu instituțiile ale căror atribuții vizează direct domeniul menționat mai sus. 

Din aceste considerente, doresc să vă adresez următoarea întrebare: 

                                      
3https://www.dw.com/ro/acas%C4%83-e-un-loc-periculos-sau-despre-capcana-violen%C8%9Bei-domestice/a-55718891 
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Care ar fi disponibilitatea instituției pe care o coordonați față de elaborarea unui proiect pentru a accesa fonduri 
europene nerambursabile în vederea colaborării cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în scopul realizării unei 
platforme de tracking a paturilor din Unitățile de Arși din România? 

Anexez prezentei: Răspunsul Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării. 
Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 
Cu stimă,         Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 

Adresată domnului Ciprian-Sergiu Teleman,  ministrl Cercetării, Digitalizării și Inovării 
 

Transformarea cozilor în clickuri 
 

Pentru România, anul 2020 a adus rezultate favorabile în procesul de digitalizare. Prorectorul Universității Babeș-Bolyai 
din Cluj-Napoca, dl. Dan Lazăr, a afirmat motivele întârzierii digitalizării în România: lipsa de viziune de la nivelul 
administrației centrale și locale, legislația depășită, lipsa educației digitale, dar și faptul că nu există suficienți specialiști IT 
buni în sectorul public.4 

Sunt la curent cu reușitele ADR, precum noua legislație pentru semnătura electronică, platforma Ghișeul.ro sau 
platforma aici.gov.ro, care facilitează interacțiunea cetățenilor cu instituțiile statului. De asemenea, susțin noile proiecte ce au 
în vedere facturile electronice, ori aplicarea principiului „once-only”. Totuși, în continuare, o mare parte a populației, în 
special unele dintre persoanele mai în vârstă, aleg cozile la ghișee, în detrimentul platformelor implementate.  

Prin urmare, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Ați stabilit o strategie prin care serviciile digitalizate să fie pe viitor mai incluzive, să fie mai accesate de către 

persoanele în vârstă?  
2. Aveți în vedere începerea unor demersuri legislative, astfel încât legislația să impulsioneze digitalizarea 

întregii Românii? 
Solicit ca răspunsul să îmi fie comunicat doar prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.roşipnl@cdep.ro, cu 

confirmare de primire. 
Cu stimă,        Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 

Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Surse de finanțare pentru politicile din domeniul sănătății prin Fondul Social European Plus 2021-2027 
 
Stimate domnule ministru, 
În urma finalizării negocierilor privind politica de coeziune la nivelul Uniunii Europene, demarate în anul 2018, s-a 

stabilit regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+), instrumentul financiar propus de UE pentru a oferi sprijin 
categoriilor sociale afectate de efectele pandemiei de SARS-CoV-2, dar și pentru a investi încreșterea eficienței sectorului 
medical european. 

Din bugetul total de peste 80 miliarde de euro, UE dorește să acorde statelor membre resursele necesare în vederea 
restabilirii echilibrului economic și implicit, să creeze medii sociale ce favorizează incluziunea și sănătatea populației. În acest 
sens, sprijinul financiar din FSE+ ar putea finanța proiecte majore din domeniul medical al României, precum construirea de 
spitale, asigurarea serviciilor de asistență medicală primară și facilitarea accesului la astfel de servicii în mediul rural,  dar și 
creșterea eficienței în sectorul medical prin digitalizare și modificări de infrastructură spitalicească. 

Având în vedere cele menționate, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1.      Care a fost valoarea totală de fonduri absorbite de România din FSE în perioada de programare anterioară? 

                                      
42020 este anul în care statul a început să transforme cozile la ghişee în clickuri (mediafax.ro) 
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2.    Care sunt acțiunile prevăzute în cadrul Ministerului pe care îl coordonați pentru a accesa fondurile europene din 
cadrul FSE+ din exercițiul financiar 2021-2027? 

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 
pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 

Cu stimă,        Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Șansă de finanțare europeană pentru revitalizarea sistemului medical românesc 
 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere amploarea contextului epidemiologic generat de pandemia Covid19, dar și faptul că incidența bolilor 

cronice și infecțioase este în creștere, Uniunea Europeană a aprobat un buget fără precedent pentru programul-cadru Orizont 
Europa 2021-2027, fonduri ce de la data de 1 ianuarie 2021 stau la dispoziția statelor membre cu scopul de a sprijini procesul 
de  cercetare și inovare în domeniul sănătății. Astfel, bugetul actual al programului Orizont, în valoare de peste 80 de miliarde 
de euro, a fost gândit și pentru a ajuta sistemul de sănătate să depășească această criză medicală, oferindu-i resursele financiare 
pentru a se pregăti și imuniza împotriva viitoarelor provocări de o asemenea anvergură. 

Considerând faptul că la acest moment fondurile obținute prin programul Orizont 2020 reprezintă unul dintre pilonii 
principali de finanțare în cazul luptei anti SARS-CoV-2, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

1. Care a fost valoarea totală a proiectelor finanțate prin exercițiul financiar anterior în cadrul programului Orizont 
Europa în România? 

2. Care sunt măsurile pe care Ministerul pe care îl coordonați intenționează să le ia pentru a se asigura de faptul că 
România va avea acces rapid la această finanţare şi va beneficia de oportunităţile oferite de programul Orizont Europa 2021-
2027? 

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 
pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 

Cu stimă,        Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Noul program privind Mecanismul pentru Interconectarea Europei 
 

Recent, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord în legătură cu propunerea privind MIE, în valoare de 
33,7 miliarde EUR, ca parte a următorului buget pe perioada 2021-2027.5 

Programul privind Mecanismul pentru Interconectarea Europei susține investițiile în rețelele de infrastructuri din 
sectorul digital, energetic și al transporturilor. Conform comunicatului CE, acesta are drept scop să pună bazele abordării prin 
care sistemul de transport își poate realiza transformarea verde și digitală, devenind mai rezilient.6 

Pachetul financiar MIE în perioada 2014-2020 a fost de aproximativ 33,2 miliarde EURO pentru toate statele membre, 
România având alocată suma de aproximativ 1,234 miliarde EURO pentru investiții în infrastructura de transport.7 

Luând în considerare cele de mai sus, vă adresez următoarele întrebări: 
1. În perioada 2014-2020, ce proiecte au fost avizate favorabil de INEA8 pentru a fi finanțate din suma alocată? 
2. Care este stadiul proiectelor derulate în perioada 2014-2020?  
3. Având în vedere obiectivele europene enunțate mai sus, ce proiecte ați pregătit pentru perioada 2021-2027? 

                                      
5Mecanismul pentru interconectarea Europei (europa.eu) 
6 idem 
7MFE 2014-2020 - Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF) (fonduri-ue.ro) 
8 The InnovationandNetworks Executive Agency. 
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Solicit ca răspunsul să îmi fie comunicat doar prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.roşipnl@cdep.ro, cu 
confirmare de primire. 

Cu stimă,         Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

Adresată  domnului Bogdan Aurescu,  ministrul Afacerilor Externe 
 

Prin RescEU protejăm România 
 

Pentru a avea un răspuns eficace și atotcuprinzător la orice tip de dezastru, la nivelul UE s-a instituit rezerva RescEu ca 
nivel suplimentar de protecție. La începutul pandemiei, această rezervă a permis livrarea rapidă a echipamentelor medicale, 
precum ventilatoare sau măști de protecție, stocul fiind găzduit de 9 state membre, printre care și România. 

Potrivit Comisiei Europene, mecanismul este un succes, fiind distribuite în total peste 3,5 milioane de măști de protecție, 
ventilatoare și alte echipamente provenite din centrele de distribuție.9 Dvs. ați monitorizat atent acest proiect, inclusiv cu 
ocazia Forumul de la Salonic din mai 2020. 

Prin urmare, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. În perioada în care România a fost stat-gazdă pentru acest mecanism, ce fel de dificultăți au fost întâmpinate în 

procesul de distribuție a echipamentelor medicale? 
2. Considerați că România poate fi în continuare o țară-gazdă pentru acest mecanism de protecție civilă, întrucât poate fi 

activat la orice tip de amenințare naturală sau provocată de om?  
Solicit ca răspunsul să îmi fie comunicat doar prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.roşipnl@cdep.ro, cu 

confirmare de primire. 
Cu stimă,        Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Finalizarea A10 Sebeș – Turda 
 
Autostrada 10 Sebeș – Turda este de o importanță majoră, întrucât va face legătura dintre A1 și A3. 
Conform ultimelor informații apărute în presă, Autostrada 10 Sebeș – Turda ar fi trebuit să fie terminată în 2016, însă 

companiile responsabile pentru Sebeș – Turda Lot 2 au probleme financiare.10 
În ceea ce privește nodul rutier Sebeș care va face conexiunea între A10 și A1, constructorii mai au de montat și fixat 

ultimele grinzi pe deschiderea Alba Iulia – Sibiu, fiind asumat termenul de 30 iunie pentru finalizarea și deschiderea traficului 
rutier.11 

Întrucât A10 Sebeș – Turda a avut mai multe termene de finalizare amânate, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care este progresul actual înregistrat pe A10 Sebeș – Turda Lot 2? 
2. Considerați că lotul 2 și ceea ce a rămas din lotul 1 vor fi date în funcțiune până la sfârșitul anului 2021? 
3. Aveți siguranța că, până în 30 iunie 2021, nodul rutier Sebeș va fi finalizat? 

Solicit ca răspunsul să îmi fie comunicat doar prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.roşipnl@cdep.ro, cu 
confirmare de primire. 

Cu stimă,        Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

                                      
9https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en 
10 https://www.g4media.ro/video-asociatia-pro-infrastructura-concluzii-ingrijoratoare-pe-lotul-2-al-autostrazii-sebes-turda-perspectiva-ca-
pe-acest-lot-sa-se-poata-circula-pana-la-sfarstul-anului-2021-este-tot-mai-putin-prob.html 
11 https://ziarulunirea.ro/video-nodul-rutier-sebes-dintre-autostrada-a10-sebes-turda-si-a1-la-ora-ultimelor-grinzi-698276/ 
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Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Perspective în ceea ce privește Autostrada A3 – Transilvania 
 
Autostrada A3 este un proiect complex, care pe lângă faptul că va facilita deplasarea dintr-un punct în altul, va oferi 

siguranță participanților la trafic.  
Recent, CNAIR a adus la cunoștință într-un comunicat rezilierea contractului cu Antreprenorul Asocierea SC Straco 

Grup SRL - SC Total Road SRL – SC Specialist Consulting SRL, care trebuia să se ocupe de Secțiunea 2A, Ogra (Tg.Mureș) 
– Câmpia Turzii, Lot 3 Chețani – Câmpia Turzii, km 21+500 – km 37+191, deoarece, după deschiderea traficului rutier pe 
Nodul Rutier Chețani, nu au mai fost înregistrate progrese considerabile în ultimele luni.12 

Pe de altă parte, s-a anunțat că la jumătatea lunii martie au fost depuse 4 oferte în ceea ce privește procedura de atribuire 
a contractului Proiectare și execuție pentru finalizarea celor 26,35 de kilometri ale Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – 
Oradea, Secțiunea 3C: Suplacu de Barcău – Borș, Subsecțiunea 3C1: Suplacu de Barcău – Chiribiș, km 4+200 – km 30+500.13 

Deoarece susținerea și urmărirea investițiilor majore sunt obiective asumate, doresc să adresez următoarele întrebări: 
1. Ce acțiuni sunt necesare pentru ca sectorul Ogra (Tg. Mureș) – Câmpia Turzii să ajungă în stadiul de finalizare?  
2. În ceea ce privește sectorul Suplacu de Barcău – Chiribiș, care sunt pașii următori în implementare și ce obiective 

prevede contractul celor 26,35 de kilometri? 
3. În acest moment, ce secțiuni ale Autostrăzii Transilvania au rămas fără contracte de proiectare și execuție?  
4. Considerați că anul acesta se vor realiza progrese majore pe Autostrada Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea? 
5. Există previziuni cu privire la perioada în care Autostrada A3 – Transilvania va fi în totalitate finalizată și dată în 

folosință?  
Solicit ca răspunsul să îmi fie comunicat doar prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.roşipnl@cdep.ro, cu 

confirmare de primire. 
Cu stimă,         Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 

                                      
12 http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/cnair-notificat-antreprenorul-%C3%AEn-vederea-rezilierii 
13 https://www.economica.net/autostrada-transilvania-erbasu-oradenii-de-la-trameco-italienii-de-la-rizzani-de-eccher-si-o-firma-din-turcia-
au-depus-oferte-pentru-lotul-suplacu-de-barcau-chiribis_498565.html 
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Adresată  domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Prima autostradă „verde” din România 
 
Autostrada Ploiești – Pașcani, în lungime de aproximativ 430 de kilometri, este unul din proiectele majore de 

infrastructură din România.  
Autostrada „Unirea Principatelor”, conform unor informații apărute recent, va cuprinde o parte din obiectivele PNRR, 

anume cele legate de tranzițiile verzi și digitale, dar și contractarea lucrărilor până în 2022 și terminarea acestora până în 2026. 
De asemenea, în diverse organe de presă au apărut informații legate de posibilitatea unor perdele forestiere, piste de biciclete și 
stații de încărcare electrice pe infrastructura secundară.14 

Având în vedere toate aceste informații, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Pentru a verifica veridicitatea informațiilor apărute în spațiul public, care sunt obiectivele cuprinse în proiectul tehnic 

al A7?  
2. În acest moment, în ce stadiu se află proiectul A7? 
3. Ați identificat în alte state membre UE alte modele de autostrăzi „verzi”?  
Solicit ca răspunsul să îmi fie comunicat doar prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro şi pnl@cdep.ro, cu 

confirmare de primire. 
Cu stimă,         Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 

Adresată domnului Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
 

Soluționarea problemelor cadastrale de la nivelul UAT-urilor 
 
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) finanțează din 2015 lucrările de cadastru general, prin 

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF). Obiectivul PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor 
din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Prin urmare, PNCCF este finanțat din venituri proprii, fonduri 
externe nerambursabile și bugetele locale ale primăriilor.15 

Un primar din județul Cluj a ridicat problema înregistrării cadastrului general, având în vedere că firmele de cadastru nu 
se înscriu la procedurile de achiziție datorită prețului mic oferit pe parcelă. Primăriile nu dețin banii necesari, iar cetățenii nu 
dispun de sumele necesare pentru a veni în sprijinul cerințelor unui specialist în regimul de întabulare sistematică.  

Prin urmare, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Câte imobile din România au fost cadastrate până în prezent prin PNCCF? 
2. Având în vedere criteriile prioritare din HG nr.294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte 

funciară 2015-2023, câte comune au beneficiat de lucrări de cadastrare gratuită până acum?16 
3. De ce nu s-a realizat, din 2015 și până acum, un plan de includere în masă a comunelor din România pentru realizarea 

cadastrului general?  
Solicit ca răspunsul să îmi fie comunicat doar prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro şi pnl@cdep.ro, cu 

confirmare de primire. 
Cu stimă,  

Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

 

                                      
14https://economedia.ro/premiera-absoluta-in-romania-autostrada-a7-care-leaga-moldova-de-bucuresti-va-avea-pista-de-biciclete-si-statii-
de-incarcare-pentru-masini-electrice.html#.YFsC5NJxeUk 
15https://www.ancpi.ro/wp-content/uploads/2019/10/Prezentare_POR.pdf 
16https://www.ancpi.ro/pnccf/documente/HG-294-cadastru-si-carte-funciara-2015-2023_V2.pdf 
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Adresată domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Efectele pandemiei asupra situației școlare în mediul rural 
  
Stimate domnule ministru, 
 În ciuda eforturilor de a pregăti metode alternative pentru învățământul din pandemie, problema decalajului dintre 

școlile aflate în mediu rural și cele urbane persistă. 
Conform rapoartelor eliberate de Organizația World Vision România17, în anul 2020, din lipsa infrastructurii de internet, 

a echipamentelor digitale, dar și a personalului pregătit pentru a preda online, un procentaj de 40% din elevii proveniți din 
mediile rurale nu au participat la orele online. De asemenea, elevii din mediile rurale defavorizate au înregistrat scăderi 
substanțiale în ceea ce privește prezența la examenul de Evaluare Națională, cu aproximativ 50% dintre cei prezenți nereușind 
să promoveze examenul de matematică.  

Având în vedere importanța remedierii situației școlare din mediile rurale, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Ce strategii vor putea fi implementate pentru diminuarea fenomenului de abandon școlar în special în contextul 

pandemic actual, dar și pentru a ajuta la reintegrarea în sistemele de educație a elevilor care au părăsit timpuriu școala? 
2. Pentru anul 2021, care sunt măsurile luate în cadrul Ministerului pe care îl conduceți pentru a asigura creșterea 

prezenței la examenul de Evaluare Națională și a ratei de promovare a acestuia pentru absolvenții de clasa a VIII-a din 
comunitățile rurale defavorizate? 

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 
pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 

Cu stimă,         Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

Adresată domnului Sorin Cîmpeanu,  ministrul Educației 
 

Introducerea unui program de educație informatică pentru vârstnici în vederea 
reducerii incidenței criminalității informatice 

Stimate domnule ministru, 
Astăzi, putem afirma că utilizarea internetului a ajuns să fie indispensabilă în rândul populației, aproape indiferent de 

vârsta cetățenilor. Cu toate că adesea vedem internetul ca un facilitator al conexiunilor interumane, al plăților de la distanță și 
un mediu propice de informare, trebuie să rămânem vigilenți în fața faptului că fenomenul de criminalitate informatică 
înregistrează constant creșteri, pericol la care este predispusă și țara noastră.  

În urma faptelor infracționale de natură digitală oamenii riscă pierderi, în special financiare, deoarece prin diferite 
metode de inducere în eroare, utilizatorii de internet sunt păcăliți să își ofere datele personale sau bancare18. În România, 
victimele expuse frecvent acestor capcane sunt persoanele de vârsta a treia, datorită lipsei de cunoștințe în ceea ce privește 
utilizarea corespunzătoare a platformelor din mediul online, dar și a faptului că nu dețin informații suficiente cu privire la 
modul de a identifica riscurile pe internet.  

În acest sens, consider că este esențial să desfășurăm acțiuni mai ample pentru a spori nivelul de siguranță pe internet, 
iar în special pentru cetățenii vârstnici, implementarea unor programe ce îi educă și îi informează în vederea identificării 
riscurilor prezente în mediul online ar fi extrem de benefică. 

Din aceste considerente, doresc să vă adresez următoarea întrebare: 
Care ar fi disponibilitatea de fonduri în cadrul Ministerului pe care îl coordonați în vederea implementării unui astfel de 

program de educare și formare a persoanelor vârstnice pentru a cunoaște metode clare de a identifica și a se apăra împotriva 
infracționalității de pe internet? 

                                      
17https://worldvision.ro/2021/03/15/world-vision-romania-face-cronologia-unui-an-de-la-prima-zi-de-scoala-online-elevii-fara-acces-la-
educatie-au-pierdut-24-de-saptamani-de-scoala-riscurile-sa-asistam-la-cresteri-record-ale-ratei-de-a/ 
18http://www.monitorulcj.ro/actualitate/82534-o-noua-modalitate-de-inselatorie-circula-pe-internet-care-este-
aceasta#sthash.D3HM2zag.dpbs 
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Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 
pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 

Cu stimă,        Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

Adresată domnului Sorin Cîmpeanu,  ministrul Educației 
 

Situația răspândirii virusului SARS-CoV-2 de la reînceperea școlii 
 
Stimate domnule ministru, 
Decizia de reluare a cursurilor în format fizic la nivelul învățământului preuniversitar presupune în continuare un factor 

de risc ridicat, dar în același timp, este o necesitate pentru recuperarea ritmului de pregătire a elevilor și pentru buna 
desfășurare a sistemului național de educație. Pentru a susține această decizie, se depun eforturi considerabile pentru 
vaccinarea și imunizarea cadrelor didactice și a personalului auxiliar, fapt ce dorește să reducă riscurile de răspândire a 
virusului. 

Deși procesul de vaccinare este în plină desfășurare, amenințarea valului 3 de pandemie ne obligă să ne capacităm 
forțele pentru a oferi un cadru cât mai sigur pentru populație, în special pentru mediul educațional care tocmai și-a reînceput 
activitatea în format fizic. 

Din aceste considerente, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Câte cadre didactice, personal auxiliar și elevi au fost contaminați cu virusul SARS-CoV-2 după reînceperea școlii? 
2. Care este situația din acest punct de vedere în județul Cluj? 
3. Care sunt măsurile propuse de Ministerul coordonat de dvs. pentru a spori eficiența măsurilor de prevenție împotriva 

răspândirii virusului în unitățile de învățământ ? 
Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 
Cu stimă,        Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos,  ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Încurajarea utilizării transportului alternativ 
 

Pentru a impulsiona mobilitatea alternativă a angajaților din instituțiile publice și private, ministerul coordonat de dvs. a 
lansat campania „Vinerea verde”.  

Conform declarațiilor dumneavoastră, inițiativa are drept scop schimbarea comportamentului, încurajarea cetățenilor de 
a renunța în ziua de vineri la mașina personală și de a alege mijloace de transport mai puțin sau deloc poluante, cum ar fi 
transportul în comun, bicicletele, ori mersul pe jos.19 

Ca un exemplu pozitiv de mobilizare, Primăria Cluj-Napoca susține mersul pe jos sau cu transportul în comun, iar, în 
cadrul acestei inițiative, urmează să se pună în practică un proiect menit să ofere transportul în comun gratuit în ziua de 
vineri.20 

Drept urmare, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. În cadrul ministerului pe care îl aveți în conducere, s-au pregătit mecanisme prin care scopul de a încuraja utilizarea 

transportului alternativ să fie atins atât în București, cât și, la nivel național, în marile orașe?  
2. Ce tipuri de stakeholderi aveți în vedere să implicați în activități  pentru ca proiectul “Vinerea verde” să fie un succes?  

                                      
19https://www.g4media.ro/ministerul-mediului-lanseaza-vinerea-verde-o-campanie-de-incurajare-a-utilizarii-transportului-alternativ-de-
catre-angajatii-din-institutiile-publice.html 
20 https://www.stiridecluj.ro/politic/cluj-napoca-vinerea-se-va-circula-gratuit-cu-mijloacele-de-transport 
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Solicit ca răspunsul să îmi fie comunicat doar prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro şi pnl@cdep.ro, cu 
confirmare de primire. 

Cu stimă,         Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

Adresatădomnului BarnaTánczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Creșterea ratei de reciclare în România 
Stimate domnule ministru, 
Calitatea vieții și sănătatea populației sunt influențate categoric de starea mediului înconjurător. Din păcate, la capitolul 

reciclare, România ocupa poziții dezonorante în clasamentul țărilor europene, clasându-se pe ultimele poziții.21 
 Datorită faptului că protejarea biodiversității, reciclarea și compostarea corespunzătoare a deșeurilor sunt acțiuni ce 

trebuie integrate cât mai profund în mentalitatea populației, ele prezentând reale oportunități pentru progresul economic și 
pentru creșterea standardului de viață, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

1. Care sunt măsurile propuse în cadrul Ministerului pe care îl coordonați pentru creșterea nivelului de reciclare și 
compostare a deșeurilor astfel încât România să urce în clasamentul  european și care este intervalul de timp de care estimați 
că am avea nevoie pentru a vedea rezultatele acestor eforturi? 

2. Ce strategie ar putea fi implementată de Ministerul aflat sub conducerea dvs. în vederea impulsionării populației să 
recicleze și să devină mai responsabilă față de mediul înconjurător? 

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 
pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 

Cu stimă,        Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
Adresată domnului Ciprian-Sergiu Teleman, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării  

 

Urgentarea procesului de înrolare în Sistemul Național Electronic de Plată 
în cazul unităților administrativ-teritoriale 

Stimate domnule ministru, 
În special datorită contextului pandemic, indispensabilitatea digitalizării a devenit o realitate palpabilă și pentru 

România. Astfel,atât în mediile urbane, cât și în cele rurale, s-a remarcat o creștere fără precedent în rata de utilizare a 
sistemului național electronic de plată online (SNEP), Ghișeul.ro. 

Pentru a extinde beneficiile oferite de SNEP, dar și în efortul de a urgenta procesul de digitalizare al României, până de 
curând, unitățile administrativ-teritoriale erau constrânse să adopte platforma prin impunerea unor termene limită. Cu toate 
acestea, odată cu eliminarea obligativității, se observă cum nu se mai prezintă un ritm alert în procesul de înrolare, iar tot 
progresul realizat până acum este pe cale de a se pierde. 

Având în vedere beneficiile posibilității de a efectua plata taxelor și a impozitelor prin intermediul platformelor online, 
doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

1. Care este numărul unităților administrativ-teritoriale care, până la acest moment, au finalizat cu succes procesul de 
înrolare pe platforma Ghișeu.ro? 

2. Sunteți de părere că reintroducerea unui cadru legal de obligativitate este varianta optimă pentru ca toate unitățile 
administrativ-teritoriale din România să fie înrolate pe platforma online Ghișeu.ro? 

3. Când estimați că procesul de înrolare a tuturor unităților administrativ-teritoriale va fi finalizat?  
Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 
Cu stimă,        Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

                                      
21https://www.green-report.ro/reciclarea-aproape-s-a-triplat-in-ue-in-24-de-ani-romania-la-capatul-clasamentului/ 
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Adresată domnului Vlad-VasileVoiculescu,  ministrul Sănătății 
 

Numărul de teste RT PCR în scădere deși pandemia se extinde 
Stimate domnule ministru, 
Pornind de la analiza comparativă a căror rezultate sunt prezentate în tabelul de mai jos, am urmărit evoluția testelor 

efectuate în România în două perioade de referință distincte, 1-15 noiembrie 2020, respectiv 1-15 martie 2021. De asemenea, 
pentru a atrage atenția asupra relevanței acestei analize, am comparat și numărul persoanelor spitalizate în secțiile de A.T.I. la 
nivel național în aceleași două perioade.  

Prin urmare, se observă o diferență semnificativă în ceea ce privește numărul de teste RT PCR din luna noiembrie 2020, 
față de luna martie 2021, când se înregistrează o scădere acută în totalul de teste efectuate zilnic. Astfel, în luna noiembrie 
2020 s-au efectuat cu 119.749 mai multe teste RT PCR încomparație cu aceeași perioadă din luna martie a anului 2021. 
Uitându-ne mai exact, cifrelearatăcăînmedie, înlunanoiembrie se efectuau cu aproximativ 7.500 ma imulte teste zilnic.  

Faptul că se efectuează teste antigenice rapide nu este de natură a adăuga acest număr de teste la cele RT PCR pentrucă, 
potrivit Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1513/2020,  pacienţii cu rezultat pozitiv la testul rapid vor fi izolaţi imediat în 
zonele COVID; pacienţii cu rezultat negativ la testul antigenic rapid şi care prezintă simptome sugestive pentru infecţia cu 
SARS-CoV-2 conform definiţiei de caz vor fi retestaţi prin metoda RT-PCR. 

Cu toate că testarea RT PCR este în scădere, se poate remarca faptul că în secțiile de A.T.I. numărul pacienților internați 
a crescut în perioada analizată. Per ansamblu, numărul de pacienți spitalizați la A.T.I. în perioada analizată din lunamartie, în 
ciuda gradului de testare diminuat, este cu 975 mai mare decât în perioada similară din luna noiembrie a anului trecut. 

Din aceste considerente, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care este motivul pentru care în acest moment se efectuează un număr vizibil mai mic de teste RT PCR, aproximativ 

26% mai puține în martie 2021 față de noiembrie 2020, în ciuda faptului că ne aflăm în valul al treilea al pandemiei? 
2. Aveți de gând să modificați strategia de testare RT PCR și să introduceți noi categorii de personae supuse testării 

prioritare? 
Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 
Cu stimă,        Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

Adresată  domnului secretar de stat Levente Vass, ministrul Sănătății 
 

Revenire la întrebarea nr.194A/09-02-2021 privitoare la situația ambulanțelor în contextul de suprauzură 
 

Stimate domnule secretar de stat, 
Procesul de achiziționare și alocare a autovehiculelor de tip ambulanță în funcție de necesitățile semnalate de fiecare 

județ reprezintă o urgență majoră pentru sectorul de deservire al urgențelor.  
Prin urmare, doresc să solicit clarificări pentru următoarele întrebări: 

1. Care este numărul concret de ambulanțe primite de județul Cluj atât pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și 
Descarcerare, cât și pentru Serviciul de Ambulanță Județean,  dar și perioada când acestea au intrat în parcul auto de ambulanțe 
în ultimii 5 ani? Această informație este esențială în special pentru a putea evalua performanța serviciului ambulanțier dată 
fiind majorarea numărului de intervenții la care ambulanțele sunt solicitate. 

2. Având în vedere aprobarea bugetului pe anul 2021,  care sunt creditele de angajament și creditele bugetare necesare în 
procedura de achiziție centralizată a autospecialelor/ambulanțelor stabilite în urma legilor bugetare și câte vor fi destinate 
județului Cluj? 

3. Care este relevanța și sprijinul oferit regiunii Nord-Vest prin proiectul menționat în răspuns, „Îmbunătățirea capacității 
de intervenție la urgențele medicale - Regiunea Nord-Est”? 

 
Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 
Cu stimă,        Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 
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Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
 

Ziua Mondială a Sindromului Down, motiv de creștere a gradului de conștientizare 
 

Stimate doamnă ministru,  
Conform Organizației Națiunilor Unite (ONU), la nivel mondial, 1 din 1000 de nou-născuți suferă de sindromul Down, 

manifestat prin simptomatologie complexă la persoanele care prezintă un cromozom 21 suplimentar.  
În România, potrivit ultimelor date statistice oficiale obținute prin proiectul “Ai carte, ai parte”, acest sindrom afectează 

aproximativ 4.400 de persoane, dintre care aproape 2.000 de adulți.22 Cu toate acestea, considerând incidența la nivel global, 
statisticile neoficiale relevă faptul că la nivel național ar exista un număr de aproximativ 30.000 de persoane suferind de 
sindromul Down23.  

 Așadar, deoarece prin declarația Adunării Generale ONU din anul 2011, data de 21 martie este marcată oficial ca ziua 
mondială destinată conștientizării sindromului Down și a dificultăților pe care cei ce suferă de această maladie le înfruntă, 
doresc să semnalez importanța creșterii incluziunii sociale și a promovării drepturilor pentru persoanele cu dizabilități. 

Din aceste considerente, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Câte persoane cu sindromul Down sunt în prezent pe teritoriul țării, defalcat pe număr de copii și adulți? 
2. Care este la acest moment rata de absorbție pe piața muncii a persoanelor care suferă de sindromul Down? 
3. Care sunt măsurile concrete pe care Ministerul aflat sub conducerea dvs. intenționează să le ia pentru a asigura 

creșterea calității vieții pentru persoanele care suferă de o astfel de condiție medicală? 
Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 
Cu stimă,         Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 

Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Stadiul implementării măsurilor referitoare la alocarea a 50 de milioane de euro 
(fonduri europene prin POIM) pentru creșterea siguranței pacienților în spital 

 

Stimate domnule ministru, 
Evaluarea efectuată de către Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă la nivelul a 154 de unități spitalicești 

care au linie de gardă ATI, imediat după tragedia înregistrată în data de 14.11.2020, la Secția de Terapie Intensivă a SJU 
Neamț, a evidențiat o serie de vulnerabilități majore ale rețelei de gaze medicinale și de electricitate. 

Totodată, în contextul asigurării unui răspuns eficient la pandemia generată de noul coronavirus, presiunea suplimentară 
asupra acestor rețele uzate fizic și moral, coroborat cu nivelul ridicat de utilizare al echipamentelor medicale din spitale pun în 
pericol atât viața pacienților internați în secțiile ATI, cât și a cadrelor medicale. 

 Având în vedere aceste aspecte, respectiv perspectiva creșterii riscului de infectare cu noile tulpini ale SARS-CoV-2, 
vă solicit să îmi răspundeți, în scris, stadiul implementării măsurilor prevăzute în Memorandumul cu tema: „Aprobarea unor 
măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, pentru evaluarea, extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii de 
fluide medicinale și a rețelelor de energie electrică, inclusiv a sistemelor de supraveghere și control a acestor instalații și a 
sistemelor de ventilație şi climatizare a aerului, precum și a altor investiții necesare pentru creșterea securității la incendiu din 
structurile care utilizează gaze medicinale pentru desfășurarea actului medical terapeutic și din structurile mari consumatoare 
de energie electrică de la nivelul spitalelor publice de faza I și II și suport COVID din sistemul sanitar de stat”, document 
aprobat în ședința Guvernului din data de 03.02.2021. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Cu stimă,              Dr. Nelu Tătaru 

*** 

                                      
22https://downinfoplus.ro/index.php/proiect/23-incheiere-acap-9 
23https://www.synevo.ro/sindromul-down/ 
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Adresată domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministrul Sănătății  
 

Precizări referitoare la potențiala intenție a Ministerului Sănătății 
privind achiziționarea vaccinurilor Sputnik V și Sinovac 

Stimate domnule ministru, 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, dacă Ministerul Sănătății are în vedere, în perioada următoare, achiziționarea de 

vaccin împotriva COVID-19 marca Sputnik V sau Sinovac? 
Vă mulțumesc!        Deputat 

Florin-Claudiu Roman 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne  
 

Precizări referitoare la protestele din data de 20 martie 2021 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere protestele care au avut loc în București, în data de 20.03.2021, precum și faptul că foarte mulți 

protestatari nu purtau masca de protecție conform prevederilor legale aflate în vigoare și nu respectau distanțarea fizică, vă 
solicit să îmi răspundeți, în scris, care este numărul amenzilor acordate pentru cei care au participat la aceste manifestații fără 
să respecte normele legale și care este cuantumul acestor amenzi. 

Vă mulțumesc!      Deputat 
Florin-Claudiu Roman 

*** 
 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe  
 

Precizări referitoare la procesele și condamnările primite de România la CEDO 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere prerogativele de agent guvernamental în procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului pe 

care le deține Ministerul Afacerilor Externe, conform OUG 94/1991, vă solicit să îmi răspundeți, în scris, la următoarele 
întrebări: 

1. Câte condamnări a primit statul român, din partea CEDO, între anii 2017-2021? 
2. Câte înțelegeri amiabile a încheiat statul român cu părțile reclamante între anii 2017-2021? 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Marian Crușoveanu 
*** 

 

Adresată domnului Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor Publice  
 

Precizări referitoare la despăgubirile plătite de statul român, ca urmare a condamnărilor 
primite de România la CEDO, precum și a înțelegerilor amiabile 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere faptul că sumele stabilite prin hotărârile CEDO, cu titlul de reparație echitabilă sau cu alt titlu, precum 

și cele prevăzute în convențiile de rezolvare pe cale amiabilă, se achită de către Ministerul Finanțelor Publice, conform 
prevederilor OUG 94/1991, vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este suma despăgubirilor plătite de statul român, ca 
urmare a condamnărilor primite de România la CEDO, precum și a înțelegerilor amiabile încheiate de statul nostru pentru 
perioada 2017-2021? 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Marian Crușoveanu 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

 
 Declarații 

Declarație politică 
Domnule președinte / Stimați colegi, 
Organizația de femei a UDMR a inițiat, în cadrul organizației similare din cadrul Partidului Popular European (EPPW) 

instituirea unei zile europene dedicată  echilibrului dintre muncă și viața privată. Am ales ca această zi - Work-Life Balance 
Day - să fie marcată la 20 martie, în mod simbolic, în ziua echinocțiului de primăvară, când ziua este egală cu noaptea.   

Motivațiile care au stat la baza acestei inițiative au avut în vedere studiile recente, care sunt tot mai îngrijorătoare în 
ceea ce privește egalitatea de șanse dintre femei și bărbați în timpul pandemiei. Astfel, în această perioadă, femeile din 
Uniunea Europeană au alocat îngrijirii și activităților domestice neplătite, cu 13 ore pe săptămână mai mult decât bărbații. La 
acestă situație se adaugă și faptul că un procent de 85% din familiile monoparentale din Uniunea Europeană sunt reprezentate 
de femei, iar 48% dintre acestea se află la limita de risc a sărăciei și excluziunii sociale. După cum arată statisticile, femeile 
alocă activităților casnice, în medie, 2-3 ore pe zi, în timp ce bărbații dedică gospodăriei, în medie, 1.4 ore. Aceste cifre reale 
sunt valabile și pentru cei care susțin că muncesc la fel de mult precum femeile. Mai mult, un studiu recent arată că femeile 
căsătorite muncesc mai mult acasă, comparativ cu mamele singure. Femeile căsătorite dorm mai puțin și au mai puțin timp 
liber.  Înaintea pandemiei, la fiecare oră în care bărbații se ocupau de îngrijirea copiilor, femeile desfășurau acestă activitate 
timp de trei ore.  

Ca urmare a crizei pandemice, suspendarea mai multor activități și închiderea școlilor au dus la creșterea numărului 
femeilor care efectuează muncă neremunerată. În perioada de izolare la domiciliu, timpul alocat activităților casnice (gătit, 
curățenie) a crescut și pentru femei și pentru bărbați. În timpul carantinei, femeile europene au alocat 18,4 ore pe săptămână 
activităților casnice (gătit, curățenie), comparativ 12,1 ore,  timpul alocat de bărbați acelorași activități, în aceeași perioadă. 

În întreaga Europă, închiderea școlilor impusă de pandemie a dus la apariția unei noi forme de îngrijire fără plată. 
Trecerea la sistemul de învățământ online a creat încă o formă de muncă neremunerată pentru femeile care și-au supravegeat 
copiii în timpul orelor de curs.  În schimb, situația părinților singuri-categorie în care se află, în cea mai mare parte femei-este 
și mai dificilă. Acestea, fiind singure, trebuie să își împartă timpul între lucratul de acasă și îngrijirea copiilor. 

Încă de la începutul pandemiei, o mare parte a populației Uniunii Europene a trecut în sistemul de telemuncă. Numărul 
persoanelor care au ales să lucreze de acasă a fost mai mare în cazul gospodăriilor cu copii și, în special, în rândul părinților 
singuri, sugerând, astfel, că telemunca este folosită pentru a echilibra viața profesională și cea de familie, în special în rândul 
femeilor.  

Având în vedere toată această situație, UDMR prioritare următoarele aspecte:  
- Asigurarea de servicii accesibile pentru îngrijirea copiilor, pe care și le pot permite, din punct de vedere al costurilor, 

părinții care lucrează în servicii esențiale. Este o modalitate importantă prin care se asigură că pot continua să lucreze în 
domeniul lor de activitate.  

- Dezvoltarea infrastructurii de creșe și grădinițe.  
- Demontarea stereotipurilor de gen și a ideilor preconcepute despre rolul tradițional al femeilor și bărbaților ar putea 

încuraja mai mulți bărbați să se implice în activitățile gospodărești și de îngrijire. Astfel, lucrând acasă vor desfășura o 
activitate neremunerată.  
Acordarea de sprijin financiar părinților singuri/familiilor monoparentale pentru a contribui la îngrijirea copiilor, a plății chiriei 
și a altor cheltuieli necesare în gospodărie, care ar putea ajuta la ameliorarea unor dificultăți financiare, provocate în special 
din cauza pierderii locurilor de muncă din cauza crizei sanitare.  

Asistența și serviciile domestice renemunerate sunt evaluate între 10% și 39% din Produsul Intern Brut și pot contribui 
la economie mai mult decât sectoarele producției, comerțului sau transporturilor. 

Conștientizând faptul că inițiativa Zilei europene dedicată echilibrului dintre muncă și viața privată ne oferă ocazia de a 
înțelege care sunt limitele și oportunitățile pentru crearea de șanse egale între femei și bărbați și găsirea altor oportunități de a 
pune în practică, asigurând totodată, un echilibru între timpul petrecut la locul de muncă şi timpul liber. 
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Vă mulțumesc,        Deputat 
Biró Rozália-Ibolya 

*** 
Declarație politică 

 

Avem dreptul la folosirea fără represalii a simbolurilor noastre naționale! 
An de an, data de 15 martie - Ziua Maghiarilor de Pretutindeni - oferă prefecturilor unor județe ocazia să-i amendeze pe 

acei primari care împodobesc orașele cu drapele, cocarde și inimi în culorile roșu, alb și verde, culori-simbol ale comunității 
maghiare. 

Asemănător cu anii precedenți, și în anul 2021 primarii municipiilor Sfântu Gheorghe și Odorheiu Secuiesc au fost 
amendați cu 10.000 lei, respectiv 5.000 de lei de către Prefecturile Covasna și Harghita, pe motiv că ar fi încălcat prevederile 
Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, lege care stipulează faptul că steagurile oficiale ale altor state pot fi 
arborate numai împreună cu drapelul național.  

15 martie marchează data izbucnirii Revoluției din 1848, moment de cotitură al emancipării naționale și este considerată 
o sărbătoare a întregii națiuni maghiare. În cadrul evenimentelor de comemorare, peste tot în lume comunitatea maghiară 
folosește simboluri ale națiunii. Culorile roșu, alb și verde îi reprezintă pe maghiari oriunde ar trăi ei.  

Subliniez faptul că simbolurile folosite la evenimentele organizate NU reprezintă steagurile oficiale ale Statului 
Maghiar, fiind lipsite de orice conținut statal. Cocardele, drapelele și inimioarele în culorile roșu, alb și verde reprezintă o 
modalitate de exprimare a identității etnice, care atestă apartenența comunității maghiare din România la națiunea maghiară, 
așa cum este cazul culorilor roșu, galben și albastru pentru comunitatea românească. 

Astfel, nu putem vorbi de încălcarea legislației naționale. Dimpotrivă, este vorba de aplicarea corectă a Convenției-
cadru pentru protecția minorităților la care România este parte, și care prevede că minoritățile naționale au dreptul să-și 
păstreze elementele esențiale ale identității lor, respectiv religia, limba, tradițiile și patrimoniul lor cultural. În înțelesul 
Convenției, comunitatea maghiară poate utiliza simbolurile sale naționale în deplinătatea drepturilor conferite de aceasta. Ca 
argument în favoarea acestei afirmații, adaug faptul că România este singurul stat în care maghiarii care cu ocazia sărbătorilor 
își afișează culorile naționale specifice sunt sancționați în vreun fel. 

Astfel, amenzile repetate aplicate discreționar sunt nejustificate și nu fac altceva decât să perturbe an de an conviețuirea 
pașnică a membrilor celor două comunități. 

Mai mult, aplicarea amenzilor este un gest primitiv și destructiv, care contravine de altfel și conținutului mesajelor 
formulate cu ocazia acestei zile de Președintele și Prim-Ministrul României. Atitudinea agresivă a prefecților și a 
subprefecților în această materie a contribuit și la intensificarea vocilor naționaliste din ultimii ani, culminată cu intrarea în 
Parlament a unui partid profund naționalist. 

Credem cu tărie că în secolul XXI, conviețuirea pașnică presupune printre altele și respectarea reciprocă a sărbătorilor 
naționale, inclusiv prin utilizarea liberă și nerestricționată a simbolurilor naționale.  

 

Deputat 
Miklós Zoltán 

*** 
 Întrebări 

 
Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul  Educației 
 

Suplimentarea/schimbarea microbuzelor școlare 
Stimate domnule ministru,  
Doresc să vă aduc la cunoștință o situație de fapt alarmantă asupra căreia consider că sunteți îndreptățit să luați măsuri 

cu celeritate și corectitudine, conferite de funcția publică pe care o ocupați. În prezent, în România conform declarațiilor 
ministrului de interne Lucian Bode, din cele 4.762 de mijloace de transport școlar, microbuze, autobuze școlare destinate 
transportului elevilor dus-întors, între localitatea de domiciliu a acestora și unitatea de învățământ în care își desfășoară 
cursurile, 538 au fost identificate nefuncționale. După sesizările UAT-urilor și directorilor de școli, parcul auto este învechit, 
foarte multe microbuze dintre cele funcționale au probleme tehnice și/sau documente neconforme, punând în pericol siguranța 
copiilor. 
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În anul 2008, România a avut cea mai mică rată a părăsirii timpurii a școlii (15,9%) din ultimii 13 ani, însă, după criza 
economică, valoarea indicatorului s-a ridicat la 19,3%, apoi a fluctuat, menținându-se mai degrabă ridicată. Ținta națională 
pentru anul 2020 era de 11,3%; însă evoluția recentă arată că situația abandonului școlar în România este una critică, și nu 
favorizează accesul la educație nici situația creată de pandemia de coronavirus și nici problemele cu privire la transportul 
copiilor la școală. 

Odată cu desființarea școlilor cu un număr mic de copii, numărul celor care necesită transport școlar este din ce în ce 
mai mare, de aceea se impune dotarea parcului auto cu microbuze de tip 28+2 locuri sau cu vehicule tip autobuz/autocar cu 
capacitate de transport de minim 50 de locuri sau achiziționarea de urgență a mai multor microbuze școlare pentru a remedia 
transportul tuturor copiilor către unitatea de învățământ, fără discriminare. 

Ca urmare a aspectelor subliniate, vă solicit, domnule ministru, să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
- Care este poziția Ministerului în fața unor situații generate de lipsa microbuzelor școlare sau a microbuzelor școlare 

supraaglomerate, a vehiculelor cu probleme tehnice și/sau cu documente neconforme? Când aveți în vedere să remediați 
această problemă? 

- Aveți în vedere să includeți în PNRR și autobuze / autocare școlare? 
Vă mulțumesc.         Deputat 
Solicit răspuns în scris.     Seres Dénes 

*** 
 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul  Muncii și Protecției Sociale 
 

Plata indemnizațiilor lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 
Stimată doamnă ministru,  
Decretul-Lege nr.118/1990 a fost modificat și completat în anul 2020 prin Legea 130/2020 și apoi prin Legea 232/2020. 

Prin aceste legi, România a extins plățile lunare de despăgubire asupra urmașilor persoanelor persecutate din motive politice, 
precum și a celor deportate, strămutate și a altor victime ale comunismului. Soțul/soția celui decedat are dreptul la o 
indemnizație lunară de 700 lei, dacă ulterior nu s-a recăsătorit, de asemenea, potrivit Legii 232/2020 și copilul are dreptul la o 
indemnizație lunară de 500 lei. 

Legea nr. 232/2020 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri a intrat în vigoare începând cu data de 8 noiembrie 2020. În lege este precizat că 
agențiile județene pentru plăti și inspecție socială pentru anul 2020 au un termen de 90 de zile de la data înregistrării cererii să 
se pronunțe asupra cererii de stabilire a calității de beneficiar și a indemnizației lunare prevăzute de Decretul-lege. Deși au fost 
depuse numeroase solicitări si s-a depășit termenul stabilit de Lege de 90 de zile, după informațiile mele în momentul de față 
au fost soluționate doar în parte cererile, dar nici pentru aceștia nu au fost efectuate plățile indemnizației. Se pare că plata 
despăgubirii pentru „copiii fără copilărie, care merită să-și primească drepturile pentru suferința prin care au trecut alături de 
părinții lor” se lasă de așteptat. 

Ca urmare a aspectelor subliniate, vă solicit, doamnă Ministru, să îmi răspundeți la următoarea întrebare: 
- Când se vor achita sumele stabilite beneficiarilor deja declarați eligibili? 
Vă mulțumesc. 
Solicit răspuns în scris.        Deputat 

Seres Dénes 
*** 


