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Stimaţi abonaţi, 
 
Vă transmitem sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor, cu speranţa că o veţi considera utilă în activitatea 
dumneavoastră. 
   
Direcţia comunicare şi relaţii publice a Camerei Deputaţilor 
     
 
 

  I. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
A. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la Camera Deputaţilor (sesiunile februarie- iunie  

și septembrie - decembrie 2021)......................................................................................................................................................2 
B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la Camera Deputaţilor (sesiunea sept. – dec. 2021).........3 
C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor (15 – 19 noiembrie 2021)........................4 
D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor (săptămâna 15 – 19 noiembrie 2021) .................................5 
E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare ale Camerei Deputaţilor.................................................................................6 

Anexă.............................................………………………….....…..........................................................................................7 
 

 
 

  II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN  
      CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

- Grupul parlamentar al PSD………………………………………………………………………………………19 
- Grupul parlamentar al PNL……………………………………………………………………………………....51 
- Grupul parlamentar al AUR...................................................................................................................................72 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la acest serviciu, trimiteţi reply cu subiect „newsletter unsuscribe”. 
 
*  Datele prezentate sunt primite de la Grupurile parlamentare 
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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunile februarie – iunie și septembrie – decembrie 2021 
(Situaţia cuprinde datele la 19.11.2021) 

 
Totalul iniţiativelor legislative      2200  
din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1631 
– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie  305 

– înregistrate în luna august  2 
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie  262 
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 667 
      753 

– votate  
 

     751   
             din care: - înaintate la Senat        58 
                            - în procedura de promulgare   28 

                            - promulgate* 256 
                            - respinse definitiv 409 
                            - în mediere           1 
                            - în divergenţă           1 
2) Se află în proces legislativ 1470 
a) pe ordinea de zi 422 
b) la comisii  
 

1025 

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

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

4 

3) Clasate 23 

4) Desesizări 8 

5) Retrase de inițiatori 1 

6) Înregistrate la Camera Deputaţilor 4 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 3 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 1 

 
   Cele 751 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      248 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                         din care: 
                              167 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                19 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                62 de proiecte de legi 
                      503 de propuneri legislative 
                             din careern:n careaprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2021 au fost promulgate 273 de legi, dintre care 17 din inițiativele legislative adoptate în anul 2020. 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate   
în procedură legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunea septembrie – decembrie 2021 
 

(Situaţia cuprinde datele la 19.11.2021) 
 

Totalul iniţiativelor legislative      1641  
din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie  1379 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie  262 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 129 

      175 

– votate  
 

     173    

             din care: - înaintate la Senat      42 

                            - în procedura de promulgare 26 

                            - promulgate* 43 

                            - respinse definitiv 62 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1470 

a) pe ordinea de zi 422 

b) la comisii  
 

1025 

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

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

4 

3) Desesizări 2 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 4 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 3 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 1 

 
  Cele 173de iniţiative legislative votate privesc: 

                        66 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                    din care: 
                                  44 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                       3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  19 proiecte de legi 
                               107 propuneri legislative 
                      
        din careern:n carepentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                
 * În anul 2021 au fost promulgate 273 de legi, dintre care 230 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile  
       anterioare. 
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C. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 

 

 

Şedinţele din zilele de luni, 15 și marți, 16 noiembrie 2021 
 

       
Pe ordinea de zi la începutul perioadei 52  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          12               

13        

   - votate 
 

13 

                            - lanSenat 
 

  1 

                            - lanpromulgare 
 

12 

 Retrimisellaccomisii 
 

1 

 
 

Cele 13 iniţiative legislative votate privesc: 
Nnnni    8 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 
                      6 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                      1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                      1 proiect de lege 
Nnnn     5 propuneri legislative   
        islati 

 

 

 
 
 
 

Ives   
 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 33 - 2021  
Săptămâna 15 – 19 noiembrie 2021  

 

 

5 
 

D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
în săptămâna 15 -  19 noiembrie 2021 

                               
 

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

1.  PL-x 323/2021 – Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri 
financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, 
finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 
 

2.  PL-x 154/2021 - Lege pentru completarea art.23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii  
 

3.  PL-x 239/2021 - Lege pentru modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor  
 

4.  PL-x 28/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2019 pentru prorogarea unor 
termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de 
persoane, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative 
 

5.  PL-x 436/2021 - Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal  
 

6.  PL-x 209/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2021 privind derogarea de la 
prevederile art.47 alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice 
 

7.  PL-x 256/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2021 pentru aprobarea unor 
măsuri în domeniul garantării creanţelor salariale  
 

8.  PL-x 534/2019 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2019 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice  
 

9.  PL-x 86/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.207/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar  

 

10.  PL-x 271/2021 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  
 

11.  PL-x 230/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2021 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate  
 

12.  PL-x 250/2016 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2016 privind unele măsuri pentru 
punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal  
 
 

 II.  Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și care se transmit spre 
dezbatere Senatului: 
 

1. Pl-x 255/2021 – Proiect de Lege pentru completarea art.174 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

( la data de  18  noiembrie 2021 ) 
 

I.  În perioada  15 – 18 noiembrie  2021  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 21 rapoarte din care 4 rapoarte 

suplimentare. 
Comisiile permanente au depus  93  avize. 
Cele 21  rapoarte depuse sunt:   

 rapoarte de adoptare                         12  
 rapoarte de respingere                        9 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului           6 
 Ordonanțe ale Guvernului                            2 
  Proiecte de legi și propuneri legislative:   13 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent  1036 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  125 pentru raport 

suplimentar. 
La comisii se află  26 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  a doua  sesiune 

ordinară a anului 2021.  

 

II. De la începutul actualei legislature 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  646 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
551 

 rapoarte suplimentare 
68 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
27 

TOTAL 646 
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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 noiembrie  2021 

 
I. Comisia economică 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 
433/2021 

Propunere 
legislativă pentru 
modificarea şi 
completarea 
Ordonanţei de 
urgenţă nr.33/2007 
privind organizarea 
şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale 
de Reglementare în 
Domeniul Energiei – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
industrii 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă nr.33/2007. Potrivit 
expunerii de motive, se instituie 
obligativitatea audierii candidaţilor 
pentru Comitetul de reglementare al 
Autorităţii Naţionale de Reglementare 
în Domeniul Energiei în cadrul 
şedinţelor celor trei comisii 
parlamentare de specialitate, anterior 
acordării avizelor. Astfel, va fi 
încurajată cunoaşterea experienţei şi 
competenţelor candidaţilor de către 
membrii comisiilor parlamentare şi, 
totodată, acordarea avizelor într-un mod 
transparent 

44 
parlam. 

3.11.21 
9.11.21 

Raport de 
aprobare cu 
amendamente 
(537/R din 
15.11.21) 

 
II. Comisia pentru buget 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
358/2021 

Proiect de Lege 
pentru aprobarea 
Ordonanţei de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.78/2021 privind 
autorizarea 
Ministerului 
Tineretului şi 
Sportului de a 
transfera 
documentaţia 
tehnică 
achiziţionată prin 
Programul 
Operaţional 
Asistenţă Tehnică 
2014-2020 către 
direcţiile judeţene 
pentru sport şi 

Autorizarea Ministerului Tineretului şi 
Sportului de a transfera documentaţia 
tehnică achiziţionată prin Programul 
Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 
către direcţiile judeţene pentru sport şi 
tineret. Astfel, soluţiile legislative 
preconizate au în vedere atât reglementarea 
cadrului juridic prin care să se permită 
transferul cu titlu gratuit către direcţiile 
judeţene pentru sport şi tineret a 
documentaţiei tehnico-economice 
achiziţionate de Ministerul Tineretului şi 
Sportului prin Programul Operaţional 
Asistenţă Tehnică 2014-2020, prin 
angajarea cheltuielilor de către Ministerul 
Tineretului şi Sportului, pentru 
achiziţionarea documentaţiilor tehnico-
economice ce vor fi utilizate de către 
direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, cât 
şi instituirea, în sarcina direcţiilor judeţene 

Guvern 
26.10.21 
9.11.21 

Raport de 
aprobare  
(540/R din 
16.11.21) 
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tineret – raport 
comun cu Comisia 
pentru tineret și 
sport 

pentru sport şi tineret, a obligaţiei de a 
depune cereri de finanţare pentru proiectele 
pentru care au fost pregătite documentaţiile 
tehnico-economice, în cadrul apelurilor de 
proiecte din perioada de programare 2021 - 
2027, în condiţiile prevăzute de ghidurile 
solicitantului 

 
III. Comisia pentru industrii 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
212/2021 

Proiect de Lege 
pentru modificarea 
art.4 alin.(8) din 
Legea serviciului de 
iluminat public 
nr.230/2006  

Modificarea art.4 alin.(8) din Legea 
nr.230/2006, în sensul excluderii de la 
obligaţia de plată către proprietarul 
sistemului de iluminat public a 
unităţilor administrativ-teritoriale care 
montează nu doar echipamente 
electronice de supraveghere video, aşa 
cum este dispoziţia de lege lata, ci şi 
componentele de transmisie ale 
echipamentului 

2 
deputați 

9.11.21 

Raport de 
aprobare cu 
amendamente 
(534/R din 
15.11.21) 

2 Plx 
390/2008 

Propunere legislativă 
pentru completarea 
art.35 din Legea 
serviciului de 
iluminat public 
nr.230/2006 

Completarea art.35 din Legea 
serviciului de iluminat public 
nr.230/2006, cu completările ulterioare, 
în sensul introducerii unei noi surse de 
finanțare pentru iluminatul public pe 
drumurile naționale ce tranzitează 
unitățile administrativ-teritoriale. 
Compania Națională de Autostrăzi și 
Drumuri Naționale din România este 
principalul finanțator, urmând să 
suporte 75% din valoarea facturii lunare 
emise de operatori pentru serviciile 
prestate, restul de 25% urmând să fie 
suportat de în continuare de consiliile 
locale. 

7 
deputați 

9.11.21 

Raport de 
respingere 
(535/R din 
15.11.21) 

3 Plx 
433/2021 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea 
Ordonanţei de 
urgenţă nr.33/2007 
privind organizarea şi 
funcţionarea 
Autorităţii Naţionale 
de Reglementare în 
Domeniul Energiei – 
raport comun cu 
Comisia economică 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă nr.33/2007. Potrivit 
expunerii de motive, se instituie 
obligativitatea audierii candidaţilor 
pentru Comitetul de reglementare al 
Autorităţii Naţionale de Reglementare 
în Domeniul Energiei în cadrul 
şedinţelor celor trei comisii 
parlamentare de specialitate, anterior 
acordării avizelor. Astfel, va fi 
încurajată cunoaşterea experienţei şi 
competenţelor candidaţilor de către 

44 
parlam. 

3.11.21 
9.11.21 

Raport de 
aprobare cu 
amendamente 
(537/R din 
15.11.21) 
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membrii comisiilor parlamentare şi, 
totodată, acordarea avizelor într-un mod 
transparent 

4 PLx 
239/2021 

Proiect de Lege 
pentru modificarea 
art.27 alin.(4) din 
Ordonanţa 
Guvernului 
nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
transporturi 

Modificarea Legii nr.198/2015, în 
sensul modificării art.27, în scopul 
interzicerii amplasării mijloacelor de 
publicitate sau reclamă în curbe şi în 
intersecţiile la nivel ale căilor de 
comunicaţie, în ampriză şi în zonele de 
siguranţă, precum şi pe suprafeţele de 
teren destinate asigurării vizibilităţii în 
curbe şi în intersecţii 

40 
deputați 

9.11.21 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 
cu 
amendamente 
(342/RS din 
16.11.21) 

5 PLx 
33/2019 

Proiect de Lege 
pentru modificarea 
anexei 3 la 
Ordonanţei 
Guvernului 
nr.15/2002 privind 
aplicarea tarifului de 
utilizare şi a tarifului 
de trecere pe reţeaua 
de drumuri naţionale 
din România – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
transporturi 

Modificarea anexei nr.3 la Ordonanţa 
Guvernului nr.15/2002, în sensul 
eliminării de la poziţiile 2 şi 3 din tabel 
a tarifelor de trecere a podurilor peste 
Dunăre aflate între Giurgeni şi Vadu Oii 
(DN2) şi, respectiv, între Feteşti şi 
Cernavodă (A2) 

66 
parlam. 

16.11.21 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 
cu 
amendamente 
(265/RS din 
17.11.21) 

 
IV. Comisia pentru transporturi 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
239/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea art.27 alin.(4) 
din Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor – raport comun 
cu Comisia pentru 
industrii 

Modificarea Legii nr.198/2015, 
în sensul modificării art.27, în 
scopul interzicerii amplasării 
mijloacelor de publicitate sau 
reclamă în curbe şi în 
intersecţiile la nivel ale căilor 
de comunicaţie, în ampriză şi în 
zonele de siguranţă, precum şi 
pe suprafeţele de teren destinate 
asigurării vizibilităţii în curbe şi 
în intersecţii 

40 
deputați 

9.11.21 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 
cu 
amendamente 
(342/RS din 
16.11.21) 

2 PLx 
33/2019 

Proiect de Lege pentru 
modificarea anexei 3 la 
Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2002 privind aplicarea 
tarifului de utilizare şi a 
tarifului de trecere pe 

Modificarea anexei nr.3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.15/2002, în sensul eliminării 
de la poziţiile 2 şi 3 din tabel a 
tarifelor de trecere a podurilor 
peste Dunăre aflate între 

66 
parlam. 

16.11.21 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 
cu 
amendamente 
(265/RS din 
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reţeaua de drumuri naţionale 
din România – raport 
comun cu Comisia pentru 
industrii 

Giurgeni şi Vadu Oii (DN2) şi, 
respectiv, între Feteşti şi 
Cernavodă (A2) 

17.11.21) 

 
V. Comisia pentru agricultură 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

PLx 
391/2021 

 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea OUG 
nr.75/2021 privind 
executarea serviciilor 
de aerofotogrammetrie 
şi de realizare a 
ortofotoplanurilor pe 
teritoriul României şi 
executarea serviciilor 
de digitizare şi 
actualizare a Sistemului 
de identificare a 
parcelelor agricole 
pentru Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale în 
perioada 2021-2030 – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
apărare 

Reglementarea executării 
serviciilor de aerofotogrammetrie 
şi de realizare a ortofotoplanurilor 
pe teritoriul României şi executării 
serviciilor de digitizare şi 
actualizare a Sistemului de 
identificare a parcelelor agricole 
pentru MADR în perioada 2021-
2030. Astfel se preconizează ca, 
începând cu data intrării în vigoare 
a prezentului proiect până la data 
de 31 decembrie 2030, activitatea 
de aerofotogrammetrie şi de 
realizare a ortofotoplanurilor pe 
teritoriul României, pentru MADR 
să se execute de către Ministerul 
Apărării Naţionale 

 
Guvern 
 

 
27.10.21 
9.11.21 
 

 
Raport de 
aprobare  
(536/R din 
15.11.21) 
 

2 PLx 
193/2021 

Propunere legislativă 
privind gestionarea 
gunoiului de grajd – 
raport comun cu 
Comisia pentru mediu 

Stabilirea cadrului legal pentru 
desfăşurarea activităţilor de 
colectare, stocare şi valorificare a 
gunoiului de grajd, în vederea 
protejării sănătăţii umane şi a 
mediului înconjurător. Iniţiativa 
vizează condiţiile utilizării 
gunoiului de grajd, în vederea 
reducerii depozitării acestuia în 
condiţii neconforme, metodele şi 
mijloacele de colectare şi stocare, 
modalităţile de utilizare a 
gunoiului de grajd, atribuţiile 
administraţiei publice locale, 
modalitatea de stabilire a 
sancţiunilor 

3 
deputați 

21.09.21 
26.10.21 

 
Raport de 
respingere  
(541/R din 
16.11.21) 
 

3 PLx 
331/2020 

Proiect de Lege privind 
interdicţia cu caracter 
temporar a scoaterii din 
ţară a unor produse 

Crearea cadrului legal în vederea 
instituirii, cu caracter temporar, a 
interdicţiei privind exportul de 
produse provenite din activităţi 

1 senator 

16.02.21 
10.06.21 
25.10.21 
 

 
Raport de 
respingere  
(544/R din 
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provenite din activităţi 
agricole şi de 
exploatare forestieră 
din România – raport 
comun cu Comisia 
pentru mediu și 
Comisia juridică 

agricole şi de exploatare forestieră 17.11.21) 
 

4 PLx 
645/2020 

Proiect de Lege pentru 
completarea OG 
nr.37/2005 privind 
recunoaşterea şi 
funcţionarea grupurilor 
şi organizaţiilor de 
producători, pentru 
comercializarea 
produselor agricole şi 
silvice 

Completarea Ordonantei 
Guvernului nr.37/2005, în sensul 
introducerii unor facilităţi fiscale, 
pentru grupurile şi organizaţiile de 
producători, care comercializează 
produse agricole şi silvice 

5 
deputați 

3.11.21 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 
cu 
amendamente 
(498/RS din 
16.11.21) 

 

VI. Comisia pentru administrație 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
416/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea OUG 
nr.91/2021 privind 
aprobarea continuării 
Programului-pilot de 
acordare a unui suport 
alimentar pentru 
preşcolarii şi elevii din 
150 de unităţi de 
învăţământ 
preuniversitar de stat – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
învățământ 

Aprobarea continuării 
Programului pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru 
preşcolarii şi elevii din 150 de 
unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat. Potrivit 
expunerii de motive, proiectul 
urmăreşte să asigure premisele 
accesului egal şi 
nediscriminatoriu la educaţie al 
tuturor copiilor, indiferent de 
mediul rezidenţial de 
apartenenţă sau de situaţia 
socio-economică 

Guvern 
3.11.21 
9.11.21 

Raport de 
aprobare cu 
amendamente 
(542/R din 
16.11.21) 

2 PLx 
374/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
de urgenţă 19/2006 
privind utilizarea plajei 
Mării Negre şi controlul 
activităţilor desfăşurate 
pe plajă 

Modificarea şi 
completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.19/2006. Potrivit expunerii 
de motive, iniţitiva vizează 
accesul pe plajă al animalelor de 
companie, cu respectarea unui 
set de norme menit să asigure 
curăţenia mediului înconjurător 
şi siguranţa tuturor celor aflaţi 
pe plajă. În plus, se impune 
adaptarea legislaţiei în sensul 
permiterii operatorilor de plajă 
să decidă dacă pe durata 

40 
parlam. 

91611.21 

Raport de 
aprobare cu 
amendamente 
(551/R din 
18.11.21) 
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sezonului estival posesorii de 
animale de companie pot fi 
însoţiţi de acestea pe plajă 

 
VII. Comisia pentru mediu 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 
193/2021 

Propunere legislativă 
privind gestionarea 
gunoiului de grajd – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
agricultură 

Stabilirea cadrului legal pentru 
desfăşurarea activităţilor de 
colectare, stocare şi valorificare a 
gunoiului de grajd, în vederea 
protejării sănătăţii umane şi a 
mediului înconjurător. Iniţiativa 
vizează condiţiile utilizării gunoiului 
de grajd, în vederea reducerii 
depozitării acestuia în condiţii 
neconforme, metodele şi mijloacele 
de colectare şi stocare, modalităţile 
de utilizare a gunoiului de grajd, 
atribuţiile administraţiei publice 
locale, modalitatea de stabilire a 
sancţiunilor 

3 
deputați 

21.09.21 
26.10.21 

 
Raport de 
respingere  
(541/R din 
16.11.21) 
 

2 
PLx 
331/2020 

Proiect de Lege privind 
interdicţia cu caracter 
temporar a scoaterii din 
ţară a unor produse 
provenite din activităţi 
agricole şi de exploatare 
forestieră din România – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
agricultură și Comisia 
juridică 

Crearea cadrului legal în vederea 
instituirii, cu caracter temporar, a 
interdicţiei privind exportul de 
produse provenite din activităţi 
agricole şi de exploatare forestieră 

1 senator 

16.02.21 
10.06.21 
25.10.21 
 

 
Raport de 
respingere  
(544/R din 
17.11.21) 
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VIII. Comisia pentru muncă 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 
28/2020 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.77/2019 pentru 
prorogarea unor termene 
privind stabilirea unor 
măsuri pentru asigurarea 
facilităţilor la transport 
pentru anumite categorii 
de persoane 

Prorogarea unor termene privind 
stabilirea unor măsuri pentru 
asigurarea facilităţilor la transport 
pentru persoanele îndreptăţite 
conform prevederilor Legii 
nr.44/1994, precum şi ale Legii 
nr.147/2000, prin prorogarea 
termenelor prevăzute la art.V şi VII 
din Ordonanţa Guvemului nr.8/2011, 
până la data de 31 decembrie 2021. 
Totodată, se propune şi prorogarea 
termenul prevăzut la alin.(2) al 
articolului unic din Ordonanţa 
Guvemului nr.4/2013, până la data 
de 1 ianuarie 2022 

Guvern 15.11.21 

Raport de 
aprobare 
cu 
amendame
nte 
(539/R din 
16.11.21) 

2 Plx 
441/2016 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.448/2006 republicată 
privind protecţia şi 
promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 
– raport comun cu 
Comisia pentru 
sănătate 

Completarea Legii nr.448/2006, cu 
un nou articol, art.261, prin care se 
propune ca persoanele cu handicap 
locomotor grav, copii şi adulţi, să 
beneficieze, la cerere, de un scuter 
electric, în vederea obținerii unui 
grad mai ridicat de autonomie și 
independență, cheltuielile urmând a 
fi suportate din bugetul Fondului 
național unic de asigurări sociale de 
sănătate. În cazul adulţilor cu 
handicap locomotor grav, activi pe 
piaţa muncii sau pensionari, aceştia 
beneficiază, la cerere, de scuter 
electric doar dacă venitul lunar 
echivalent cu salariul sau pensia 
acestora este mai mic de 800 lei 

11 
deputați 

11.05.21 
9.11.21 

Raport 
suplimenta
r de 
respingere 
(294/RS din 
16.11.21) 

 

IX. Comisia pentru sănătate 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 
441/2016 

Propunere 
legislativă pentru 
modificarea şi 
completarea 
Legii 
nr.448/2006 
republicată 
privind protecţia 

Completarea Legii nr.448/2006, cu un nou 
articol, art.261, prin care se propune ca 
persoanele cu handicap locomotor grav, 
copii şi adulţi, să beneficieze, la cerere, de 
un scuter electric, în vederea obținerii unui 
grad mai ridicat de autonomie și 
independență, cheltuielile urmând a fi 
suportate din bugetul Fondului național 

11 
deputați 

11.05.21 
9.11.21 

Raport 
suplimentar 
de 
respingere 
(294/RS din 
16.11.21) 
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şi promovarea 
drepturilor 
persoanelor cu 
handicap – 
raport comun 
cu Comisia 
pentru muncă 

unic de asigurări sociale de sănătate. În 
cazul adulţilor cu handicap locomotor 
grav, activi pe piaţa muncii sau pensionari, 
aceştia beneficiază, la cerere, de scuter 
electric doar dacă venitul lunar echivalent 
cu salariul sau pensia acestora este mai mic 
de 800 lei 

 
X. Comisia pentru învământ 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx  
416/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.91/2021 privind 
aprobarea continuării 
Programului-pilot de 
acordare a unui suport 
alimentar pentru 
preşcolarii şi elevii din 
150 de unităţi de 
învăţământ 
preuniversitar de stat – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
administrație 

Aprobarea continuării Programului 
pilot de acordare a unui suport 
alimentar pentru preşcolarii şi elevii 
din 150 de unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat. Potrivit 
expunerii de motive, proiectul 
urmăreşte să asigure premisele 
accesului egal şi nediscriminatoriu 
la educaţie al tuturor copiilor, 
indiferent de mediul rezidenţial de 
apartenenţă sau de situaţia socio-
economică 

Guvern 
3.11.21 
9.11.21 

Raport de 
aprobare cu 
amendamente 
(542/R din 
16.11.21) 

2 
Plx 
317/2021 

Propunere legislativă 
privind unele măsuri de 
informatizare în 
domeniul educaţiei -
raport comun cu 
Comisia pentru 
tehnologia informației 

Instituirea unor măsuri de 
informatizare în domeniul educaţiei. 
Potrivit expunerii de motive, 
iniţiativa vizează adoptarea 
Programului Naţional pentru 
Digitalizarea Educaţiei, program 
suport pentru activităţile 
educaţionale faţă în faţă şi în sistem 
online, în scopul asigurării 
infrastructurii resurselor şi 
personalului de specialitate 
necesare implementării măsurilor 
de digitalizare a sistemului de 
învăţământ la toate nivelurile şi 
formele de învăţământ 
preuniversitar. Programul Naţional 
pentru Digitalizarea Educaţiei este 
structurat pe trei piloni: Platforma 
Naţională Educaţională, Proiectul 
„Conectivitate în şcoliˮ şi Planul de 
măsuri pentru transformarea 
digitală. De asemenea, iniţiativa 
legislativă vizează Proiectul 

42 
parlam. 

26.10.21 
9.11.21 

Raport de 
respingere 
(550/R din 
17.11.21) 
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„Educaţie pe tot parcursul vieţii‟, al 
cărui scop este înfiinţarea de centre 
comunitare de educaţie digitală 
pentru adulţi 

 

XI. Comisia juridică 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

 
1 

 

PLx 
25/2020 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.70/2019 privind unele 
măsuri aplicabile în cazul 
retragerii Regatului Unit 
al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord din 
Uniunea Europeană fără 
un acord – raport comun 
cu Comisia pentru 
apărare 

Stabilirea unor măsuri aplicabile în 
cazul retragerii Regatului Unit al 
Marii Britanii şi Irlandei de Nord 
din Uniunea Europeană fără un 
acord întemeiat pe articolul 50 din 
Tratatul privind Uniunea 
Europeană. Demersul legislativ 
vizează crearea cadrului legal 
primar expres pentru reglementarea 
statutului cetăţenilor britanici şi 
membrilor de familie ai acestora 
care şi-au exercitat dreptul la liberă 
circulaţie în România înainte de 
data retragerii Marii Britanii din 
Uniunea Europeană 

Guvern 
10.03.21 
7.10.21 

Raport de 
aprobare cu 
amendamente 
(538/R din 
15.11.21) 

2 
PLx 
331/2020 

Proiect de Lege privind 
interdicţia cu caracter 
temporar a scoaterii din 
ţară a unor produse 
provenite din activităţi 
agricole şi de exploatare 
forestieră din România – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
agricultură și Comisia 
pentru mediu 

Crearea cadrului legal în vederea 
instituirii, cu caracter temporar, a 
interdicţiei privind exportul de 
produse provenite din activităţi 
agricole şi de exploatare forestieră 

1 senator 

16.02.21 
10.06.21 
25.10.21 
 

 
Raport de 
respingere  
(544/R din 
17.11.21) 
 

3 
Plx 
249/2021 

Propunere legislativă 
pentru modificarea Legii 
nr.334/2006 privind 
finanţarea activităţii 
partidelor politice şi a 
campaniilor electorale 

Abrogarea unor dispoziţii din Legea 
nr.334/2006, în sensul eliminării 
subvenţiilor acordate partidelor 
politice de la bugetul de stat, în 
scopul utilizării acestor sume pentru 
acoperirea unor nevoi de ordin 
social 

42 
parlam. 

9.11.21 

 
Raport de 
respingere  
(545/R din 
17.11.21) 
 

4 Plx 
253/2021 

Propunere legislativă 
pentru modificarea Legii 
nr.334/2006 privind 
finanţarea activităţii 
partidelor politice şi a 
campaniilor electorale 

Modificarea art.25 alin.(1) lit.i) din 
Legea nr.334/2006, în sensul ca 
veniturile care provin din subvenţii 
de la bugetul de stat, să poată avea 
ca destinaţie nu doar investiţii în 
bunuri mobile şi imobile, necesare 
activităţii partidelor respective, cum 
este prevăzut în prezent, ci şi 

33 
parlam. 

9.11.21 

 
Raport de 
respingere  
(546/R din 
17.11.21) 
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investiţii destinate interesului 
general, anume aşezăminte 
culturale, medicale sau sociale 

5 PLx 
377/2021 

Propunere legislativă 
privind unele măsuri 
administrative şi fiscale 
din starea de urgenţă 

Instituirea unor măsuri referitoare la 
amenzile aplicate pentru unele 
dintre contravenţiile săvârşite în 
timpul stării de urgenţă instituită 
prin Decretul Preşedintelui 
României nr.195/2020 privind 
instituirea stării de urgenţă pe 
teritoriul României şi prelungită 
prin Decretul Preşedintelui 
României nr.240/2020 privind 
prelungirea stării de urgenţă pe 
teritoriul României 

1 senator 9.11.21 

 
Raport de 
respingere  
(548/R din 
17.11.21) 
 

6 PLx 
441/2021 

Proiect de Lege privind 
cooperarea judiciară 
dintre România şi Curtea 
Panală Internaţională 

Reglementarea procedurilor care să 
permită realizarea oricărei forme de 
cooperare judiciară dintre România 
şi Curtea Penală Internaţională şi 
stabilrea autorităţilor responsabile 
pentru cooperare 

Guvern 9.11.21 

 
Raport de 
aprobare  
(549/R din 
17.11.21) 
 

                       
XII. Comisia pentru apărare 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

PLx 
391/2021 
 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea OUG 
nr.75/2021 privind 
executarea serviciilor de 
aerofotogrammetrie şi de 
realizare a 
ortofotoplanurilor pe 
teritoriul României şi 
executarea serviciilor de 
digitizare şi actualizare a 
Sistemului de identificare 
a parcelelor agricole 
pentru Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale în perioada 2021-
2030 – raport comun cu 
Comisia pentru 
agricultură 

Reglementarea executării 
serviciilor de aerofotogrammetrie 
şi de realizare a ortofotoplanurilor 
pe teritoriul României şi 
executării serviciilor de digitizare 
şi actualizare a Sistemului de 
identificare a parcelelor agricole 
pentru MADR în perioada 2021-
2030. Astfel se preconizează ca, 
începând cu data intrării în 
vigoare a prezentului proiect până 
la data de 31 decembrie 2030, 
activitatea de aerofotogrammetrie 
şi de realizare a ortofotoplanurilor 
pe teritoriul României, pentru 
MADR să se execute de către 
Ministerul Apărării Naţionale 

 
Guvern 
 

 
27.10.21 
9.11.21 
 

 
Raport de 
aprobare  
(536/R din 
15.11.21) 
 

2 
PLx 
25/2020 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.70/2019 privind unele 
măsuri aplicabile în cazul 
retragerii Regatului Unit 

Stabilirea unor măsuri aplicabile 
în cazul retragerii Regatului Unit 
al Marii Britanii şi Irlandei de 
Nord din Uniunea Europeană fără 
un acord întemeiat pe articolul 50 
din Tratatul privind Uniunea 

Guvern 
10.03.21 
7.10.21 

Raport de 
aprobare cu 
amendamente 
(538/R din 
15.11.21) 
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al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord din 
Uniunea Europeană fără 
un acord – raport comun 
cu Comisia juridică 

Europeană. Demersul legislativ 
vizează crearea cadrului legal 
primar expres pentru 
reglementarea statutului 
cetăţenilor britanici şi membrilor 
de familie ai acestora care şi-au 
exercitat dreptul la liberă 
circulaţie în România înainte de 
data retragerii Marii Britanii din 
Uniunea Europeană 

 

XIII. Comisia pentru tehnologia informației 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
Plx 
317/2021 

Propunere 
legislativă 
privind 
unele 
măsuri de 
informatizar
e în 
domeniul 
educaţiei -
raport 
comun cu 
Comisia 
pentru 
învățământ 

Instituirea unor măsuri de informatizare în 
domeniul educaţiei. Potrivit expunerii de motive, 
iniţiativa vizează adoptarea Programului Naţional 
pentru Digitalizarea Educaţiei, program suport 
pentru activităţile educaţionale faţă în faţă şi în 
sistem online, în scopul asigurării infrastructurii 
resurselor şi personalului de specialitate necesare 
implementării măsurilor de digitalizare a 
sistemului de învăţământ la toate nivelurile şi 
formele de învăţământ preuniversitar. Programul 
Naţional pentru Digitalizarea Educaţiei este 
structurat pe trei piloni: Platforma Naţională 
Educaţională, Proiectul „Conectivitate în şcoliˮ şi 
Planul de măsuri pentru transformarea digitală. De 
asemenea, iniţiativa legislativă vizează Proiectul 
„Educaţie pe tot parcursul vieţii‟, al cărui scop 
este înfiinţarea de centre comunitare de educaţie 
digitală pentru adulţi 

42 
parlam. 

26.10.21 
9.11.21 

Raport de 
respingere 
(550/R din 
17.11.21) 

 

XIV. Comisia pentru tineret și sport 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 

PLx 
358/2021 

Proiect de Lege 
pentru aprobarea 
Ordonanţei de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.78/2021 privind 
autorizarea 
Ministerului 
Tineretului şi 
Sportului de a 
transfera 
documentaţia 

Autorizarea Ministerului Tineretului şi 
Sportului de a transfera documentaţia 
tehnică achiziţionată prin Programul 
Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 
către direcţiile judeţene pentru sport şi 
tineret. Astfel, soluţiile legislative 
preconizate au în vedere atât reglementarea 
cadrului juridic prin care să se permită 
transferul cu titlu gratuit către direcţiile 
judeţene pentru sport şi tineret a 
documentaţiei tehnico-economice 
achiziţionate de Ministerul Tineretului şi 

Guvern 
26.10.21 
9.11.21 

Raport de 
aprobare  
(540/R din 
16.11.21) 
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tehnică achiziţionată 
prin Programul 
Operaţional 
Asistenţă Tehnică 
2014-2020 către 
direcţiile judeţene 
pentru sport şi 
tineret – raport 
comun cu Comisia 
pentru buget 

Sportului prin Programul Operaţional 
Asistenţă Tehnică 2014-2020, prin 
angajarea cheltuielilor de către Ministerul 
Tineretului şi Sportului, pentru 
achiziţionarea documentaţiilor tehnico-
economice ce vor fi utilizate de către 
direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, 
cât şi instituirea, în sarcina direcţiilor 
judeţene pentru sport şi tineret, a obligaţiei 
de a depune cereri de finanţare pentru 
proiectele pentru care au fost pregătite 
documentaţiile tehnico-economice, în 
cadrul apelurilor de proiecte din perioada 
de programare 2021 - 2027, în condiţiile 
prevăzute de ghidurile solicitantului 

2 
PLx 
299/2021 

Proiect de Lege 
pentru modificarea 
art.671 alin (11) din 
Legea educaţiei 
fizice şi sportului 
nr.69/2000 

Modificarea art.671 alin (11) din Legea 
nr.69/2000, astfel încât participanţii la 
activitatea sportivă enumeraţi la alin.(1) să 
poată încheia cu structurile sportive, după 
caz, un contract individual de muncă sau 
un contract de activitate sporivă, în 
condiţiile legii 

15 
deputați 

9.11.21 

Raport de 
respingere  
(543/R din 
17.11.21) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

 
Trebuie să ne evaluăm foarte atent opţiunile şi să generăm elemente de atenuare  

în perspectiva amenințării unei crize alimentare 
Dragi colegi, 
Tot felul de zvonuri au fost lansate, în ultimul timp, la nivel mondial, din cele mai diverse colțuri ale lumii, privind o 

potențială viitoare criză alimentară. Mai în glumă, mai în serios, să nu uităm că, în ultimul secol, s-a vorbit la fel de asiduu și 
despre un potențial pericol privind “iminentul” sfârșit al lumii și care, din fericire, a rămas un simplu subiect de șuetă, deși 
această temă a avut și încă are tot răspândire globală, la fel și temerile pe care le-a suscitat succesiv, timp de mai multe 
generații.  

Perspectivele privind această inevitabilă criză de resurse de hrană sunt și ele destul de sumbre și din cauza unor aspecte 
cuantificabile, precum schimbările climatice, și din pricina lipsei unui control real privind pandemia, dar și din cauza unei 
posibile crize energetice care a contribuit la creșterea tuturor prețurilor finale pentru orice produs sau serviciu. Indiferent de 
gradul de materializare a acestor presupuneri, și în ciuda recoltelor bune pe care România le-a înregistrat în ultimii ani, trebuie 
să avem în vedere că o astfel de eventualitate tot ar lovi și în țara noastră, din cauza unor constrângeri alimentare externe.  

Ca să esențializez asta se poate întâmpla facil pentru că trăim într-adevăr într-un “sat global”, după cum aprecia 
sociologul și filosoful canadian, Marshall McLuhan, încă de pe la mijlocul anilor 1950. Și mă refer nu doar la relațiile 
comerciale dintre state, ci și la interdependența politicilor protecționiste, pe care fiecare națiune le-ar lua într-o variantă tragică 
a unei crize alimentare reale tocmai ca să-și pună cât mai bine populațiile la adăpost de înfometare.  

Dar, dincolo de teorii, consider că este cel mai indicat să avem și noi un răspuns a priori pentru un astfel de scenariu. 
Consider că este necesar să avem reacții pregătite din timp mai ales că debutul pandemiei a blocat schimburile de mărfuri 
dintre state, iar acest aspect ne-a luat pe toți prin surprindere și a generat anumite lipsuri fie de ordin general, fie personal. Iar 
toate aceste frustrări s-au conjugat, din păcate, cu cele sanitare sau umanitare, accentuând și mai mult aprehensiunea generală, 
un efect pervers și invers și care combătea latent orice formă de calmare a spiritelor.  

Așadar, apreciez ca fiind imperios necesar să ne pregătim cu mare atenţie paşii pentru orizontul următorilor ani. Este 
foarte probabil ca România să nu se confrunte în 2022 cu o criză alimentară, având în vedere nivelul recoltelor, dar, în 
perspectiva împuținării resurselor de hrană și a creșterilor de prețuri mondiale, această materie primă suficientă pe care o 
avem, în mod curent la dispoziție, pentru a acoperi necesarul intern de consum trebuie să o gestionăm cu mai multă chibzuință.  

Indicatorul Food Price (FAO) privind preţul alimentelor a fost, în octombrie 2021, cu peste 31% mai mare faţă de 
aceeaşi lună a anului precedent. Suplimentar, anul acesta s-a accentuat deficitul pieţei globale de cereale, în particular pentru 
grâu. Iar această tendinţă va continua să fie influenţată de factorii de mediu şi climă atât la nivel general extern, cât și zonal. Iar 
când menționez determinantele geografice, mă văd obligat să mă refer și la migraţia în masă. Nu vă gândiți că aș marșa 
vreodată pe ideologia planului Kalergi, dar trebuie să vă amintesc de zonele sărace din Asia, unde ponderea celor ce nu-şi 
asigură traiul zilnic este de 60%, reprezentând 15% din populaţia de la nivel global care nu-şi poate asigura necesarul pentru 
subzistența cotidiană.  

Dragi colegi, trebuie să luăm în considerare că într-un registru complementar, dar diferit se remarcă și evoluţia preţurilor 
interne la inputuri. Și acest aspect transmite clar că în România se înregistrează o creştere graduală a preţurilor, deci o anumită 
scădere a accesibilității la produse pentru populație. Din analizele efectuate de mai mulți fermieri, rezultă că până la 1 
noiembrie 2021, preţurile îngrăşămintelor au crescut cu 115-125%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cele ale produselor 
pentru protecţia culturilor între 15-18%, iar seminţele s-au scumpit cu 3 - 5% faţă de perioada similară din 2020. 

Drept soluție pentru diminuarea considerabilă a acestui impactul generat de creşterile costurilor inputurilor este 
ajustarea tehnică şi tehnologică astfel încât distribuţia lor la nivel de hectar să fie efectuată fără a genera risipă şi exces. De 
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asemenea, dacă preţurile la materiile prime se vor menţine ridicate în contextul mecanismelor de piaţă şi autoreglare, profitul 
generat pe un hectar poate asimila costurile. Nu în ultimul rând, îmi doresc ca guvernul să accepte acordarea unei subvenții 
temporare pentru îngrășămintele chimice utilizate în agricultură, mai ales că mai multe directive europene acordă statelor 
membre dreptul provizoriu pentru protejarea intereselor esențiale ale țărilor lor. 

Așadar, soluții avem la îndemână ca să ne bucurăm și pe viitor de recolte cât mai bogate, în ciuda transformărilor 
climatice și a altor factori exogeni, dar cu caracter disturbant pentru procesele agricole. Mai rămâne doar să le punem în 
aplicare și să confirmăm că preocupările noastre sunt reale și depășesc cu adevărat hârtia pe care au fost transpuse.  

Vă mulțumesc!             
Deputat 

Adrian Alda 
*** 

Declarație politică 
 

Din când în când, printre alegeri, jocul democratic face astfel încât partide mici, gălăgioase, a căror singură pricepere 
este agresivitatea „contra”, ajung la putere. S-a întâmplat in 2016 cu partidul deghizat în „guvern tehnocrat”, s-a întâmplat și 
anul trecut cu partidul „oamenilor noi” conduși acum de omul politic foarte vechi Dacian Cioloș. De fiecare dată s-a 
demonstrat că știința lor de a dărâma nu e însoțită de competențe sau abilități de a construi ceva pentru oameni. Misiunea lor 
de a înlocui clasa politică veche, o misiune care contrazice obiceiul democrațiilor consacrate de a valoriza oamenii cu 
experiența politică îndelungată, a eșuat din pricina faptului că ei nu pot demonstra nici un alt sentiment cu excepția urii. Ajunși 
în poziții de decizie oamenii mai noi ai politicii se grăbesc să valorifice accesoriile puterii, primele lucruri pe care le fac sunt 
alegerea mașinilor de serviciu, a gărzii de pază, a legitimațiilor de protocol, a pașapoartelor diplomatice și a consilierilor care 
să le promoveze imaginea pe Facebook. Următoarea lor grijă este aceea de a înlocui politic, fără examene și fără considerație 
pentru reguli, funcționarii de vârf a căror singură vină este aceea că se aflau acolo dinainte. În numele unei idei curate, de 
împrospătare a resurselor administrației, au aplicat doar reguli murdare prin care mii de incompetenți din echipele lor de sprijin 
au fost numiți politic în funcții de conducere. Așa se explică amplificarea cronică a crizelor pe care le parcurge România. Așa 
se explică și dramele fără precedent ale oamenilor. Alegători de bună credință au fost seduși de discursuri înflăcărate împotriva 
corupției, fără să știe că cei pe care îi votează în numele acestui ideal comit zilnic abuz în serviciu prin abaterea de la reguli, 
legitimând aceste abateri cu justificarea ca regulile sunt făcute de predecesori. Discursul urii a scindat societatea într-un fel în 
care ideea de „comunitate” sau „valori comune” nu-și va găsi înțeles curând în România. Incompetența lor a scufundat orașele 
României în beznă, în frig și în mizerie. Nepăsarea lor față de oamenii mulți și neajutorați ai României a adâncit sărăcia și tot 
incompetența lor a dus la cea mai ridicată rată a mortalității Covid la noi în țară. O campanie prost făcută, gândită doar pentru 
oamenii sofisticați și urbani cărora le lipsesc deplasările în excursii și socializarea a făcut astfel încât oamenii din mediul rural 
să nu afle importanța medicală a vaccinării. Noi, politicienii cu experiență mai lungă am parcurs multe șiruri de alegeri, am 
învățat că așteptările oamenilor, dincolo de idealuri, se referă la lucruri concrete, la viața lor de zi cu zi. Noi am învățat din 
greșeli, ne-am corectat și am fost nevoiți să performam mereu mai bine. Noi știm că faptele bune sunt mai durabile decât 
promisiunile frumoase și mai știm că oamenii s-au săturat de discursul reformist dacă prin „reformă” se înțelege doar 
schimbarea de dragul unei noi viziuni, a „oamenilor noi” . România are legi, are mecanism democratic robust, are instrumente 
și pârghii administrative, are arhitectura instituțională solidă, are oameni buni, valoroși, cu experiență. Totul este să așezăm 
competențele acolo unde este nevoie de ele ca să putem progresa noi toți, nu doar elita înstărită a țării. Norocul este că trecerea 
timpului și examenele pe care le-au tot picat „oamenii noi” ai politicii au făcut din aceștia politicieni vechi deja. O dată cu 
această realitate se instalează nevoia unei armonii sociale pe care doar experiența politică o poate realiza. Doar prin stabilitate 
și prin act de guvernare matur, responsabil, competent putem avansa. Aceste lucruri le-a oferit totdeauna PSD! 

 
Deputat 

Eugen Bejinariu 
*** 
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Românii afectați de creșterile explozive de prețuri trebuie protejați! 
 

Domnule președinte de ședință 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Declarația politică de astăzi este determinată de îngrijorarea față de situația categoriilor vulnerabile în contextul creșterii 

accentuate a prețurilor. 
Potrivit datelor publicate recent de Institutul Naţional de Statistică, în luna octombrie, rata anuală a inflaţiei a urcat la 

7,9% de la 6,3% în septembrie.  
România are cele mai mari creșteri de prețuri din 2008 încoace. 
Pe primul loc la scumpiri se află gazele. Astfel că românii au plătit luna trecută cu aproape 46% mai mult față de 

octombrie 2020. Urmează energia electrică cu 24% și combustibilii, cu 23%. 
Din coșul de consum luat în calcul de INS se constată că nu există produs sau serviciu care să nu se fi scumpit.  
Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,39%, mărfurile alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu 3,96%.  
În aceste condiții considerăm că nu putem rămâne indiferenți și se impune să ajutăm milioane de români să nu stea o 

iarnă întreagă în frig! 
Prin contribuția specialiștilor, PSD a elaborat documentația care prevede scăderea TVA-ului pentru lemnele de foc de la 

19% la 5%.  
Inițiativa PSD votată în Camera Deputaților susține în primul rând persoanele vulnerabile din zonele rurale.  
Ne referim la peste 2,7 milioane de locuințe unde trăiesc în special pensionari şi agricultori cu venituri mici care 

folosesc sobe cu lemne.  
Acești oameni erau, practic, condamnați să suporte iarna în frig, fiindcă prețul lemnului de foc aproape s-a dublat în 

acest an.  
Soluția PSD vine în continuarea pachetului de sprijin pentru cei afectați de explozia prețurilor. 
Țin să precizez că aceasta nu este o pledoarie pro-domo ci un îndemn adresat tuturor colegilor de a găsi împreună soluții 

care să asigure o viață mai bună concetățenilor noștri care prin încrederea acordată prin votul lor și-au pus speranțele în noi. 
Vă mulțumesc!             

Deputat 
Constantin Bîrcă 

*** 
 

Îmbătrânirea populației, o problemă de siguranță națională! 
 

Stimate colege / Stimați colegi, 
România se confruntă, în ultimii ani, cu o problemă critică – aceea a îmbătrânirii populației. Datele oficiale atrag atenția 

că procesul de îmbătrânire s-a adâncit în ultimii ani, iar perspectiva este una extrem de negativă. Acestei probleme trebuie să i 
se ofere un răspuns din partea statului român cât mai curând.  

Scăderea natalității trebuia să fie un motiv de îngrijorare pentru autoritățile române, deoarece este afectată forța de 
muncă a țării, este afectat viitorul României. Factorii principali care influențează procesul de îmbătrânire sunt migrația, rata 
scăzută a natalității, nesiguranța zilei de mâine. Pe parcursul guvernărilor PSD au fost adoptate o serie de măsuri pentru 
încurajarea natalității, sprijinirea tinerelor familii și a copiilor. Însă, aceste măsuri trebuie să fie continuate pe termen lung dacă 
ne dorim cu adevărat să combatem această problemă cu care ne confruntăm. 

În privința problemei natalității, noi, politicienii, avem responsabilitatea să gândim acele programe sociale care să 
contribuie la întinerirea populației și să le oferim posibilitatea să rămână în țara lor celor care își propun să plece în străinătate 
la muncă. 

Problema natalității în România este, într-adevăr, una reală și trebuie tratată serios de către orice guvern și partid 
responsabil, fidel idealurilor românești, prin stabilirea unei strategii naționale. Încurajarea natalității trebuie să fie o prioritate 
pentru orice guvernare. Oferirea de sprijin familiilor pentru creșterea copiilor, acordarea de facilități pentru tinerele familii, 
toate acestea sunt modalități prin care politica de natalitate a țării noastre poate să se dezvolte. 

Alături de echipa PSD Roman am reuşit să implementăm, prin Consiliul Local, un proiect care prevede acordarea de 
stimulente financiare pentru femeile care devin mame. Împreună cu colegii mei vom continua să susținem proiecte care pot 
schimba în bine viața romașcanilor și care pot ajuta familiile tinere din orașul nostru. 
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Pentru PSD, problema demografică este una extrem de importantă. Împreună cu colegii din PSD considerăm că 
majorarea alocațiilor copiilor, precum și a salariului minim trebuie să se regăsească neapărat în programul de guvernare. 
Aceste măsuri reprezintă un sprijin însemnat pentru familiile tinere. Familia trebuie să fie unul dintre principalii beneficiari ai 
politicilor guvernamentale.  

Creșterea natalității este principala soluție pe termen lung la criza demografică. Politicile de creștere a natalității nu 
trebuie să se reducă doar la sprijinul material pentru familiile tinere. Cred că trebuie să avem în vedere respectul față de mame. 
Cred că abia din acel moment vom fi motivați să aplicăm politici publice care să reușească să readucă familia pe primul loc al 
societății românești. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Oana-Gianina Bulai 

*** 
De ce este nevoie de creștere a veniturilor cetățenilor? 

Stimați parlamentari, 
Dragi colegi, 
În aceste zile se vorbește din ce în ce mai mult despre măsurile pe care PSD le consideră obligatorii pentru viitorul 

guvern. Mă refer la creșterea alocațiilor, creșterea salariului minim și creșterea pensiilor.  
Vreau să vă dau doar câteva argumente de ce este necesar să majorăm cele trei venituri despre care am vorbit.  
În primul rând, inflația a depășit toate prognozele care se făceau la începutul anului. Ultima estimare a BNR a fost că 

vom ave o inflație de 7,5% până la finalul anului și de 8,6% după încetarea plafonării prețurilor la energie și gaze naturale.  
Consider că e absolut necesar să existe măsuri de creștere a veniturilor pentru categoriile cele mai vulnerabile, respectiv 

pentru familiile cu copii, pentru pensionari și pentru salariații cu venituri mici, în special cei din mediul privat unde avem cei 
mai mulți salariați cu salariul minim pe economie.  

Nu sunt măsuri populiste, iar pentru a vă demonstra asta, dați-mi voie să vă citesc câteva date: 
Alocațiile pentru copii reprezintă în România 0,6% din PIB. Media europeană este de 1,1% din PIB, dar sunt țări cu o 

alocare mult mai mare pentru alocații, mai mult decât dublu față de România. Vorbim de Austria, Marea Britanie cu 1,6% din 
PIB, de Polonia și Germania cu 1,4% din PIB sau de Franța cu 1% din PIB. Deci nu este nici pe departe un moft populist cum 
au susținut unii.  

Vă rog să țineți cont că România are cei mai mulți copiii aflați în risc de sărăcie severă. Peste 41%!  
Avem și o rată uriașă de abandon școlar, iar principala cauză este sărăcia în care trăiesc acești copii. La noi abandonul 

școlar este la 15,3%. Este cea mai mare din Europa, unde media este de 10,3%. 
În ce privește pensiile situația e la fel de grea. Creșterea de 11% nu acoperă decât parțial creșterea prețurilor la produsele 

esențiale. Gândiți-vă că prețul la cartofi, mâncarea săracului, a crescut cu 18%, la ulei cu 27%, la combustibil cu 24%. Puterea 
de cumpărare a pensionarilor a scăzut cu 15-20% în ultimul an. Suntem pe locul 2 la cei mai săraci pensionari. 44% dintre 
pensionari trăiesc în sărăcie. Media UE e doar 20%. La noi, vă repet, e 44%, mai mult decât dublul! 

Sunt 1,6 milioane de pensionari, adică o treime, care au pensia sub 1.000 de lei. Imaginați-vă cum trăiesc acești oameni 
cu mai puțin de 1.000 de lei pe lună!  

În ce privește salariul minim fac doar două mențiuni. Nu este o măsură care împovărează bugetul, dimpotrivă aduce 
venituri în plus la buget. Marea majoritate a angajaților cu salariul minim lucrează în mediul privat și asigură funcționarea a 
zeci de mii de firme. Dacă nu vom crește acest salariu, această forță de muncă va fi obligată să plece din România, ceea ce va 
duce la falimentul firmelor românești și la prăbușirea capitalului românesc. 

Vă rog deci să țineți seama de aceste date atunci când veți vota cele trei măsuri propuse de PSD.  
Vă mulțumesc, 

Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

*** 
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Partidul Social Democrat dorește reinstaurarea principiului legalității în România! 
 

Dragi colegi, dragi români, contextul social - politic pe care îl trăim zilele acestea este unul extrem de dificil. În primul 
rând, după căderea guvernului Cîtu, nu avem un Guvern legitim și acest lucru înseamnă criză politică de lungă durată. 

În al doilea rând, după declarațiile iresponsabile din vara aceasta în care se anunța, într-un mod triumfalist, că am învins 
pandemia, România s-a găsit total nepregătită în fața acestui val patru de îmbolnăviri, extrem de agresiv. 

În al treilea rând, contextul pandemic a favorizat luarea unor măsuri de către clasa politică, măsuri care pun sub semnul 
întrebării exercitarea unor drepturi fundamentale recunoscute de Constituția României ca fiind inviolabilități. 

Nu în ultimul rând, în pragul sezonului rece, România se găsește într-o situație extrem de dificilă, situație determinată de 
creșterea facturilor la energie electrică și gaze. 

Acesta este contextul social - politic care a impus practic necesitatea venirii P.S.D. la guvernare, scopul urgent fiind 
salvarea României de la colaps. 

Evident, în contextul participării la guvernare, P.S.D. a venit cu o serie de măsuri care sunt considerate cu caracter 
obligatoriu, măsuri pe care unii le-ar numi măsuri cu caracter social dar pe care noi le considerăm măsuri de reinstaurare a 
statului de drept și a principiului legalității. 

Pentru început vorbim despre respectarea efectelor actului normativ care avea ca obiect dublarea alocațiilor de stat, un 
act normativ neabrogat dar paralizat în efectele sale de către o guvernare incompetentă și iresponsabilă. Astfel, PSD propune, 
de urgență, mărirea la 300 de lei a alocațiilor copiilor între 2 și 18 ani  și mărirea la 600 de ron a alocațiilor pentru copii mai 
mici de 2 ani sau cu dizabilități. 

Mărirea punctului de pensie este o măsură votată de legislativul țării și paralizată de guvernul care a și fost demis prin 
moțiune de cenzură. Creșterea cu un procent între 8 și 11 % ar fi o măsură care ar aduce, din nou, în discuție, respectarea 
principiului legalității. 

Creșterea salariului minim de la 2300 ron la 2550 ron alături de creșterea pensiei minim garantata la suma de 1000 ron 
ar fi măsuri care ar compensa, alături de efectele legii consumatorului vulnerabil căt și de efectele legii privind plafonarea 
facturilor la gaze și energie, mărirea, în mod unilateral, a costurilor facturilor pentru consumatorii casnici. Și nu în ultimul 
rând, acordarea, din nou, pentru sectorul de stat, a voucherelor de vacanță ar însemna o măsură compensatorie și pentru 
sectorul HORECA, în această perioadă marcată de multiple privațiuni ca urmare a manifestării contextului pandemic. 

În concluzie, Partidul Social Democrat a fost de acord cu participarea la guvernare având ca obiectiv direct 
implementarea unor măsuri prin care să se salveze țara aflată în prag de colaps atât social cât și sanitar. 

 

Deputat 
Vasile Cîtea 

*** 
 

Fostul judecător George Cătălin Șerban (devenit secretar de stat la Ministerul Justiției), uzurpatorul  
în limbaj mediatic, a exercitat atribuții de secretar general al CSM  

chiar și în zilele în care nu mai ocupa aceasta funcție 
 

Fostul judecător George Cătălin Șerban, în prezent secretar de stat la Ministerul Justiției a încălcat în mod repetat legea 
așa cum rezultă din investigațiile realizate de jurnaliștii publicației Lumea Justiției. 

Presa relatează că Șerban a luat parte la o sedință a judecătorilor din Consiliu, fiind invitat în calitate de “secretar 
general”, fără ca în realitate el să fie la acea dată secretar general, comițând astfel infracțiunea de uzurpare de calități oficiale, 
faptă prevăzută și pedepsită de art. 258 NCP, riscând până la 3 ani închisoare.  

Lumea Justiției a dezvăluit lucruri de neimaginat care se întâmplă la CSM, sub mandatul de președinte deținut de 
judecătorul Bogdan Mateescu, care poziționează acest for superior al magistraților nu într-un etalon al legalității și moralității 
ci, mai degrabă într-un tărâm paralel cu statul de drept în care legea a devenit facultativă.  

Judecătorul George Cătălin Șerban a fost uns în funcția de secretar general al CSM prin trei decizii de delegare ale 
președintelui CSM Bogdan Mateescu, asta chiar dacă legea nu dă dreptul șefului CSM să delege secretarul general, legea 
prevăzând în schimb că secretarul general este numit de către Plenul CSM. Șerban a fost delegat de trei ori, de fiecare dată pe 
câte trei luni: prima delegare pe trei luni a început în 11 ianuarie 2021, a doua delegare pe trei luni a început în 14 aprilie 2021, 
iar a treia delegare pe trei luni a început în 16 iulie 2021. Se observă deci că între delegări au fost mai multe zile de pauză.  
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Ce a făcut judecătorul George Cătălin Șerban în zilele de 11 aprilie 2021, 12 aprilie 2021, 13 aprilie 2021, 14 iulie 2021 
și 15 iulie 2021, zile în care nu mai era secretar general al CSM întrucât se afla între delegări? Presupunem că a îndeplinit 
atribuții de secretar general al CSM chiar dacă nu mai era secretar general al CSM. 

Fostul judecător George Cătălin Șerban vestit pentru averea de 1,5 milioane euro pe care a reușit să o strângă de-a 
lungul carierei de magistrat, și-a arogat calitatea de secretar general al CSM chiar dacă nu era secretar general al CSM. Dovada 
se regăsește pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii! 

Referitor la același personaj, fosta judecătoare de la Tribunalul Călărași, Neluța Tudorache susține că “Inspecția 
judiciară și Secția pentru judecători au refuzat să verifice cum fostul secretar general a intrat în avocatură pe ușa din dos, deși 
nu îndeplinea condițiile de intrare în profesie fără examen, pentru că nu a fost judecător la ÎCCJ”.  

De asemenea, judecătoarea și-a exprimat nemulțumirea că membrii CSM nu au luat nicio poziție oficială după ce au 
devenit publice informațiile privind delegarea nelegală a fostului judecător Șerban în funcția de secretar general, prin decizii 
administrative emise de Mateescu cu încălcarea flagrantă a legii, în condițiile în care legea prevede că exclusiv Plenul CSM 
numește prin hotărâre secretarul general. “A devenit o regulă ca posturile de conducere în aparatul administrativ al CSM să nu 
fie scoase la concurs pentru a putea fi detașați și apoi delegați în funcție, judecători dispuși să execute ordinele președintelui 
CSM, fiind o practică periculoasă pentru că în astfel de funcții nu vor ajunge niciodată judecători verticali și competenți”, 
consideră judecătoarea Neluța Tudorache. 

Au fost raportate abuzuri care nu pot fi trecute sub tăcere, comise în ograda CSM care conform art.132, alin. 1 din 
Constituția României trebuie să rămână un garant al independenței justiției și nu un complice la încălcarea legii. 

 

Deputat 
Dumitru Coarnă 

*** 
 

PSD va intra la guvernare pentru a scoate România din criza actuală 
 

Domnule preşedinte de ședință, 
Stimaţi colegi, 
PSD va intra la guvernare pentru oferi românilor un plan absolut necesar pentru a scoate România din criza actuală. 

PSD are specialişti, are un program concret și coerent, scopul principal fiind să aducă stabilizare, în toate domeniile: economic, 
social, politic și medical. 

Măsurile susținute de PSD pentru viitorul Guvern sunt:  
- Creșterea alocațiilor pentru copii; 
- Creșterea pensiilor; 
- Creșterea salariului minim; 
- Testare extinsă și gratuită şi susținerea vaccinării;  
- Plafonarea preţurilor la energie; Compensarea facturilor;  
- Respectarea dreptului la educaţie pentru toţi elevii prin asigurarea cursurilor în regim fizic; Descentralizarea reală a 

deciziilor privind închiderea şcolilor – la nivelul Consiliului de Administraţie ale Școlilor;  
- Accesul facil la diagnostic şi tratament al bolnavilor COVID-19, dar şi al bolnavilor cronici; 
- Call-center pentru medicii de familie/alte specialitati care trateaza pacienti COVID-19 pentru consiliere profesională 

(în parteneriat cu societățile profesionale medicale); 
- Constituirea structurii de coordonare a interventiei (MS) si a unității de achiziție, stocare și distribuție a medicației 

specifice pacienților COVID-19 (MS, DSU, Unifarm); 
- Organizarea unei structuri județene funcționale de coordonare a acordării asistenței medicale, cu reprezentanți ai 

spitalelor din județ, a DSP și CJ pentru repartizarea pacienților cu COVID-19 și a celor cu boli cronice în funcție de 
disponibilitatea serviciilor medicale de asistență spitaliceasc; 

- Sprijinirea HORECA, reintroducerea voucherelor de vacanță. 
Aceste soluții, alături de multe altele, trebuie aplicate urgent pentru a ajuta românii să facă față majorărilor uriașe ale 

prețurilor la energie, căldură, alimente și medicamente și pentru a ajuta România să treacă peste criza sanitară actuală, care s-a 
transformat într-o adevărată tragedie națională, prin sutele de decese zilnice.  

Tot ce ne putem dori în acest moment este remedierea tuturor nenorocirilor la care au fost expuși românii și de a le oferi 
siguranță pentru viitorul copiilor lor! Pentru aceasta este nevoie de decizii care nu mai trebuie luate pe repede înainte și cel mai 
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important în acest moment este o adevărată campanie de vaccinare, care să demonteze miturile legate de vaccin din social-
media sau din diferite părți, și asta din cauza faptului că nu a existat o informare corectă, așa cum ar fi trebuit de la bun 
început! Românilor doar le-au fost impuse restricții care de cele mai multe ori s-au dovedit a fi fără nici o logică, iar astăzi 
românii nu mai pot avea încredere în actuala guvernare, tocmai din cauză că au fost supuși la un lanț întreg de soluții eșuate! 

Ceea ce ne dorim în acest moment este un Guvern care să lucreze pentru români și în beneficiul acestei țări! 
Vă mulţumesc! 

Deputat 
Romulus-Marius Damian 

*** 
 

Apel pentru prematuritate 
 

De doi ani întreaga noastră atenție e îndreptată către pacienții COVID-19, însă e timpul să ne oprim și să vedem că în 
jurul nostru sunt și alte suflete care au nevoie de grija noastră.   

Din anul 2019 avem în vigoare o lege prin care ziua de 17 noiembrie devine Ziua Națională a Copilului Prematur și cu 
această ocazie doresc să trag un semnal de alarmă privind situația îngrijorătoare a copilului prematur din România.  

Fenomenul nașterilor premature plasează România pe ultimul loc in clasamentul țărilor europene, numărul copiilor 
prematuri înregistrați fiind de 2,4 ori mai mare decât media europeană.  

Statisticile arătau că din 20.000 de mii de copii născuți înainte de termen, 10.000 nu supraviețuiesc. Sunt prea mici 
pentru a-și putea menține temperatura corpului, ritmul cardiac sau respirațiile. O naștere prematură înseamnă începerea unei 
lupte contra cronometru: fiecare gram în plus este o victorie și fiecare respirație neasistată oferă speranța unui mâine mai bun - 
pentru copii și părinți.  

Decesele infantile intervin preponderent în prima lună de viață (57%). O bună parte din decese sub 1 an survin la 
domiciliu, iar majoritatea copiilor decedează fără asistență medicală pentru boala cauzatoare de deces. Cauzele de deces 
infantil cele mai frecvente sunt condițiile perinatale (34%), urmate de boli respiratorii (29%) și patologiile congenitale (cca. 
25%). De cele mai multe ori, lipsa unei infrastructuri specializate și a unor incubatoare moderne suficiente joacă un rol crucial 
în dezvoltarea micuților prematuri.   

Cu toate eforturile făcute, în România, ratele mortalității infantile și ale nașterilor premature rămân încă foarte ridicate. 
Îngrijirea acestor copii, precum și prevenirea prematurității reprezintă provocări importante pentru întreaga societate 
românească, iar progresul în aceste două direcții se poate face doar în prezența unei colaborări eficiente între factorii de 
decizie, comunitate medicală, familie și societate civilă.  

Avem nevoie de politici coerente în acest domeniu și de o atenție sporită din partea Ministerului Sănătății. Toți pacienții 
din România au nevoie de atenția noastră, iar micii pacienți cu atât mai mult!   

Trebuie să găsim resurse pentru dotarea corespunzătoare a secțiilor de neonatologie și pentru asigurarea unei îngrijiri 
medicale adecvate pentru copiii prematuri. Trebuie să le asigurăm o șansă reală la supraviețuire și dezvoltare!  

În contextul importanței acestei zile, trebuie să ne reamintim că este imperios necesar să ne canalizăm energia și 
eforturile pentru îmbunătățirea situației copiilor prematuri din România. Investind în copii, investim în viitorul acestei țări!  

 

Deputat 
Cristina - Elena Dinu 

*** 
Să ajutăm persoanele cu dizabilităţi psihosenzoriale să se integreze în societate! 

Domnule președinte, 
Stimaţi colegi deputaţi, 
Declaraţia mea politică de astăzi se doreşte a fi un apel public la adresa statului de a acorda o mai mare atenţie şi 

preocupare persoanelor cu dizabilităţi psihosenzoriale, în speţă surdo-muţii. Aceşti oameni, aflaţi într-un număr poate prea 
neînsemnat din punctul de vedere al receptivităţii şi implicării electorale, ar trebui să constituie o prioritate pentru Guvernul 
României. Nu de puţine ori, reprezentanţii acestei minorităţi a persoanelor cu dizabilităţi s-au plâns, pe bună dreptate, că sunt 
discriminaţi faţă de alte categorii de oameni cu probleme medico-sociale.  

Un exemplu de probleme întâmpinate este imposibilitatea persoanele surdo-mute de a accesa serviciul de urgenţă 112, 
cu excepţia situațiilor în care aceştia deţin un videotelefon în sistem 3G. Este evident că nu toate persoanele cu dizabilităţi de 
acest tip îşi pot permite achiziţionarea unui videotelefon, iar statul român trebuie să identifice urgent soluţii de finanţare, 
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eventual prin accesarea de fonduri europene, printr-o axă specială destinată acestor oameni nedreptăţiţi. Astfel, persoanele cu 
dizabilităţi, în special auditive, sunt în real pericol atunci când au nevoie de ajutor imediat, respectiv probleme medicale, 
sociale, sau, Doamne-fereşte, un cutremur. Mă refer la afecţiuni sau boli care reclamă chemarea unui serviciu de ambulanţă, 
iar ulterior internarea în spital, precum şi de alte nevoi sociale, cum ar fi întocmirea unei procuri notariale, un contract de 
vânzare-cumpărare sau diferite alte acte administrative, etc.  

Din informaţiile existente, se pare că statul român nu are nici un angajat ca interpret în limbajul mimico-gestual, care să 
îi ajute pe aceşti oameni cu nevoi speciale, nici la nivel central, nici la nivelul primăriilor. De altfel, relaţia funcţionar - 
persoane cu dizabilităţi este destul de defectuoasă în prezent în România, iar autorităţile continuă să trateze cu o oarecare 
indiferenţă aceste persoane cu probleme reale. O soluţie de luat în calcul este demararea unor proiecte cu finanţare europeană, 
sau chiar din bugetul de stat, dedicate persoanelor cu deficienţe de auz şi de vorbire.  

Pe lângă lipsa acestor interpreţi, persoanele surdo-mute se confruntă şi cu insuficienţa indemnizaţiei lunare de handicap, 
care nu a mai fost actualizată. Oamenii sunt nemulţumiţi de numărul mare al persoanelor care primesc ajutoare sociale, fiind 
încadrate în gradul de handicap, în timp ce ei beneficiază de foarte puţine drepturi, cu toate că au un handicap real. De 
asemenea, în lipsa alocării sumelor de bani necesare, nu pot fi tipărite cărţi şi manuale în sistemul Braille sau nu pot fi produse 
cărţile audio pentru nevăzători. 

Consider că trebuie să devenim un stat european şi din acest punct de vedere, respectiv al respectului pentru persoanele 
cu diverse dizabilităţi, chiar şi dintre cele mai rare. De fapt, dăm dovadă de respect tocmai prin oferirea acelor drepturi pe care 
le au toţi cetăţenii europeni aflaţi în astfel de situaţii nedorite. Persoanele cu dizabilităţi psihosenzoriale au nevoie de 
intervenţia Guvernului, urgent și cu maximă responsabilitate… 

 

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
 

Refuzul Ministerului Sănătății de a aproba ordinul comun privind deschiderea școlilor  
la o rată de infectare sub 3%, indiferent de gradul de vaccinare a personalului din unitatea de învățământ 

 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
A început o nouă săptămână fără teste în școli. O nouă săptămână în care Ministerul Educației și Ministerul Sănătății nu 

sunt în stare să ofere această soluție simplă de prevenire a transmiterii virusului, prin separarea elevilor și profesorilor infectați, 
de cei neinfectați.  

Vor crește din nou cazurile probabil. Pentru că dacă elevii sau profesorii asimptomatici vor veni la cursuri, îi vor infecta 
și pe ceilalți elevi și profesori, iar aceștia vor duce virusul acasă în familiile lor.  

A fost irosită o vară întreagă în care guvernul și cele două ministere aveau suficient timp să organizeze testarea în școli. 
S-au irosit și cele două săptămâni de vacanță forțată. Se irosește și acest timp, în care nu avem încă teste în școli, dar nici nu se 
iau măsuri clare, astfel încât atunci când vor ajunge mult-așteptatele teste, fiecare să știe bine ce are de făcut. Lipsesc regulile 
clare, lipsesc responsabilii, lipsesc testele.  

În schimb avem parte de alte aberații, care nu fac decât să erodeze și mai mult încrederea cetățenilor în autoritățile care 
gestionează această pandemie.  

M-a surprins foarte mult refuzul Ministerului Sănătății de a aproba ordinul comun cu Ministerul Educației pentru a 
permite școlilor care nu îndeplinesc criteriul de 60% vaccinare a personalului să poată susține cursurile cu prezență fizică la o 
rată de infectare mai mică de 3‰. În opinia mea, și am adresat această opinie ministrului Sănătății, este profund incorect să-i 
sancționăm pe elevi pentru decizia profesorilor lor de a nu se vaccina. Ce vină are elevul, că nu s-a vaccinat profesorul? Mai 
grav, ce vină are elevul că nu s-a vaccinat administratorul școlii sau femeia de serviciu pe care nici măcar nu o întâlnește la 
cursuri? Personalul auxiliar dintr-o școală nu este vector de transmisie a virusului, dar este inclus la calculul gradului de 
vaccinare din școală, ceea ce nu mai are nicio justificare epidemiologică! Putem avea școli în care profesorii s-au vaccinat 
peste 60%, dar pe total personal, se scade sub acest prag, pentru că auxiliarii nu s-au vaccinat. Iar cei care plătesc cel mai greu 
preț sunt elevii, care ei chiar nu au nicio vină! Și de unde acest prag de 60%? Ce justificare există? De ce 60 și nu 50 sau 70? 
Dacă nevaccinații sunt un pericol, de ce e ok să avem 40% la nevaccinați? De ce nu au făcut 100%? Dar e evident că nu e nicio 
justificare pentru acest prag de 60%, din moment ce, știm bine, și cei vaccinați vor continua să transmită virusul la fel ca și cei 
nevaccinați. De ce ne facem că nu vedem această aberație? Este o decizie absurdă, care naște frustrări și neîncredere la nivelul 
cetățenilor.  
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Cel mai grav este că înainte de a se lua o astfel de decizie nimeni din Ministerul Educației sau Ministerul Sănătății nu s-
a uitat pe situația școlilor care nu vor îndeplini această condiție. Câte dintre ele nu vor putea oferi condiții adecvate pentru 
învățământul online? Câte dintre aceste școli se află în acea jumătate a localităților din România unde nu există un internet cu 
lățimea de bandă necesară transmisiei video, așa cum afirma ministrul Educației? Câți dintre elevii care învață în aceste școli 
nu au acces la internet sau nu au instrumentul, tableta sau computerul, pentru învățământul online? Nimeni nu a prezentat o 
astfel de situație!  

Din punctul meu de vedere, învățământul online ar trebui interzis acolo unde fie și măcar un singur elev nu are acces la 
tehnologia online. Ce vom face cu acești elevi? Îi condamnăm la lipsa educației? Îi condamnăm la sărăcie și analfabetism? Ce 
vină au acești elevi? Cum putem tolera această discriminare îngrozitoare care practic distruge mii de destine de copii?  

Terminați deci cu aceste aberații! Puneți elevul pe primul plan atunci când luați astfel de măsuri! Distrugerea unui 
destin, prin astfel de decizii aberante, echivalează cu o crimă! Acest lucru trebuie să înceteze imediat! 

Vă mulțumesc!            
Deputat 

Alexandra Huțu 
*** 

 

Inflația scăpată de sub control erodează nivelul de trai al românilor 
 

Stimați colegi parlamentari, 
Fiind perfect conștient de situația dificilă din punct de vedere sanitar prin care trece nu doar țara noastră, dar întreaga 

planetă, nu pot să nu fiu îngrijorat (alături de marea majoritate a românilor!) de inflația care a depășit orice previziuni 
pesimiste pentru România! Am ajuns la un nivel actual de aproape 8% ceea ce, conform definiției economiștilor, ar însemna o 
inflație rapidă. Marja de aproape 8% înregistrată acum este extrem de mare față de media europeană (aprox. 3.8%), țara 
noastră fiind pe locul 5 în UE la nivelul inflației. Nu mai vorbim de faptul că Banca Central Europeană recomandă și militează 
pentru o inflație „sănătoasă” (care previne deflația) de maxim 2% pe an. Mai mult, inflația în România a crescut aproape 2% în 
doar o lună și jumătate (în septembrie rata inflației era de 5.2%)! 

Aceste creșteri spectaculoase în sens negativ și care au luat prin surprindere inclusiv analiștii economici au cauze atât 
externe (inflația în zona Euro, creșterea brutală a prețurilor în sectorul energetic, perturbarea lanțurilor de aprovizionare etc.), 
dar mai ales interne. Iar aici vorbim în primul rând despre liberalizarea deficitară a pieței energiei din țara noastră care a 
provocat situații absolut îngrozitoare, cu creșteri de 700% a facturilor înregistrate de unii mici întreprinzători. 

Dacă ar fi să ne luăm după potențialul „pe hârtie” al României, atunci creșterile prețurilor la energie din exterior nu ar fi 
trebuit să ne afecteze atât de mult fiindcă, nu-i așa?, România este unul dintre producătorii și exportatorii importanți de energie 
electrică din UE. Mai mult, zăcămintele de gaze naturale din platoul continental al Mării Negre ar fi trebuit să ne asigure 
stocuri consistente. Însă, realitatea bate teoria și, în mod cu adevărat șocant, România a crescut cu 300% importurile de gaze 
naturale din Rusia în contextul în care prețurile au ajuns la niveluri record, fără precedent. Nu putem să nu ne întrebăm care a 
fost strategia guvernelor din ultimii 2 ani referitoare la securitatea energetică a României? 

Creșterea neașteptată a inflației în economia țării noastre lovește în primul rând în veniturile și nivelul de trai al 
populației. Inflaţia de 8% spulberă aproape 3 ani de dobândă pentru cei care şi-au ţinut economiile la bancă în lei. Creșterea 
prețurilor în sectorul energetic (chiar și plafonat temporar!) au dus la scumpiri în lanț, pe toate tipurile de produse și servicii. 
Aceasta înseamnă, nici mai mult, nici mai puțin decât faptul că românii vor putea cumpăra mai puțin cu aceeași bani, respectiv 
o scădere semnificativă a nivelului de trai pentru cei mai mulți dintre conaționalii noștri. O creștere a veniturilor populației, 
corelată măcar cu rata inflației a fost practic anulată din cauza unor cheltuieli nesăbuite din timpul pandemiei. Achiziții și 
investiții fără sens, fără raportare transparentă și fără explicații pertinente au dus la creșteri ale costurilor de împrumut pentru 
România ajungând acum să avem o datorie absolut fabuloasă. 

Noi, Partidul Social Democrat am sancționat constant aceste derapaje ale ultimelor cabinete liberale și useriste. Acum, 
poate este momentul să punem umărul la corectarea acestor greșeli strategice ale guvernanților și, în situația critică în care ne 
aflăm, să ne îndreptăm atenția către protejarea veniturilor populației și sprijinirea acelor pături sociale vulnerabile. Suntem 
obligați moral să facem aceasta fiindcă cel mai important capital este cel uman, iar românii trebuie să trăiască un pic mai bine! 

Vă mulțumesc!                  Deputat 
Silviu Macovei 

*** 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 33 - 2021  
Săptămâna 15 – 19 noiembrie 2021  

 

 

28 
 

O nouă șansă pentru agricultura românească 
Stimați colegi, 
Cu ocazia discuțiilor recente privind formarea unui nou guvern, Partidul Social Democrat a lansat o idee care poate 

reprezenta o nouă șansă pentru viitorul agriculturii românești. Este vorba despre deschiderea unor negocieri cu Comisia 
Europeană, lucru perfect posibil, cu privire la implementarea PNRR. 

Asta, cu atât mai mult cu cât varianta negociată de fostul ministru al fondurilor europene nu prevede, de exemplu, nimic 
pentru irigații și nimic explicit, nici în investiții și nici în împrumuturi, pentru agricultura românească. 

Consider că trebuie să avem voința și coeziunea politică pentru a realiza acest demers și, mai mult, avem datoria de a 
încerca să reparăm ce s-a făcut greșit, pentru că, mai ales în contextul actual, mai ales având în vedere previziunile sumbre 
pentru viitorul apropiat - inclusiv posibilitatea unor crize alimentare globale - nu putem lăsa agricultura, așa cum au făcut cei 
de dinainte, la voia întâmplării.  

Avem acum șansa de a acționa decisiv, iar eu cred că trebuie să o facem! 
Vă mulțumesc!          Deputat 

Ioan Mang 
*** 

 

România nu are nevoie de penalități, ci de un mediu curat și conform 
Dragi colegi, 
România a fost de multe ori înfierată la nivel internaţional din cauza nerespectării unor parametri importanţi privind 

protecţia mediului și gestionarea sustenabilă a deșeurilor. Trebuie să admitem că mare parte dintre criticile și observațiile la 
adresa noastră sunt reale și pertinente în continuare, creându-ne, totodată, o serie întreagă de deservicii și neajunsuri.  

Orice nouă știre, legată de evoluția gropilor de gunoi din țara noastră, alta decât cea pentru care ne-am angajat în fața 
Uniunii Europene încă din perioada de preaderare, este un alt semnal de alarmă puternic și de impact privind traiectul de la 
care ne abatem strict în detrimentul nostru. Ne punem și sănătatea în pericol, dar riscăm și sancțiuni din partea Curții de 
Justiţie a Uniunii Europene.  

În timp ce alte țări dezvoltă, în continuare, noi politici pentru protecția și conservarea naturii, Comisia Europeană a 
decis, la finalul săptămânii trecute, să trimită din nou România în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru neîndeplinirea obligaţiilor 
sale de a închide depozitele de deşeuri neconforme. Mai concret, țara noastră este acuzată pentru a doua oară că a încălcat 
Directiva 31/1999/CE. Pe cât de tristă este această nouă postură de Cenușăreasă atribuită statului român și pe bună dreptate, pe 
atât este de gravă. Potrivit executivului comunitar, România avea obligaţia ca, până la 16 iulie 2009, să închidă şi să reabiliteze 
toate depozitele de deşeuri care nu au obţinut o autorizaţie de funcţionare. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a constatat că 
România nu şi-a respectat nici până astăzi această obligaţie cu privire la peste 40 de depozite de deşeuri. Directiva privind 
depozitele de deşeuri stabileşte standarde şi oferă orientări pentru prevenirea sau reducerea, pe cât posibil, a efectelor negative 
ale depozitării deşeurilor asupra sănătăţii umane şi asupra mediului. Pactul verde european şi Planul de acţiune privind 
reducerea la zero a poluării au statuat pentru UE obiectivul ambiţios de a reduce la zero poluarea. Și statele scandinave, 
Danemarca fiind lider în acest domeniu, au reușit aproape 100% să implementeze acest deziderat comunitar. Dar nu sunt 
singurele state membre cu astfel de realizări. Mă văd obligat să subliniez că tocmai îndeplinirea acestor obiective de către o 
parte dintre țările Uniunii potențează în plus lentoarea cu care acest proces amplu, costisitor și de durată este tergiversat de alte 
state. Și, din nefericire, tocmai și România este una dintre acele țări care se înscriu în acest registru al practicilor neglijente 
privind depozitarea deşeurilor într-un mod controlat şi sigur.  

Dar Directiva 31/1999/CE care stabileşte standarde în ceea ce priveşte protejarea sănătăţii umane şi a mediului, în 
special a apelor de suprafaţă, a apelor subterane, a solului şi a aerului, împotriva efectelor negative cauzate de colectarea, 
transportul, depozitarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nu este singura încălcată de România.  Comisia Europeană ne impută 
chiar și încălcarea întregii Directive 2008/98/, directiva cadru privind deșeurile. 

În acest context de represiune pentru noi ca țară, militez să se pună pe deplin în aplicare și cu celeritate standardele 
consfinţite în legislaţia UE, astfel încât să se asigure în mod eficace protecţia sănătăţii şi a mediului natural, dar și să evităm, în 
al XII-lea ceas, penalitățile pe care le va decide Curtea de Justiţie a UE. 

Personal cred că este mult mai facil să încercăm să depunem eforturi să recuperăm în ritm rapid şi susţinut întârzierile 
privind aplicarea unor noi măsuri pentru protecţia mediului înconjurător, dar şi să identificăm noi soluţii viabile pentru acest 
domeniu de care depinde calitatea vieţii noastre, a tuturor decât să fim mereu trași la răspundere cu toții pentru neglijența 
câtorva operatori de pe piața gestionării deșeurilor. 
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De asemenea, îmbogățirea cadrului legislativ pentru acest palier de activitate va conduce la evaluări pozitive pe viitor 
astfel încât România va contribui efectiv la atingerea standardelor europene în ceea ce priveşte calitatea aerului şi la 
îmbunătăţirea tuturor politicilor de mediu necesare pentru protejarea ecosistemelor naturale, a biodiversităţii şi a sănătăţii 
umane. Însă, dincolo de politicile de țară, fiecare dintre noi are obligația să se ocupe de protecţia naturii. Numai așa vom putea 
să contribuim în mod realist la păstrarea unui mediu sănătos şi pentru viitoarele generaţii. 

Respectând natura, ne protejăm viața! 
Vă mulțumesc!                 Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

 

Ministrul demis Adrian Oros blochează peste 40 de milioane de euro  
pentru tinerii fermieri, prin incompetență și lipsă de cunoaștere a realității din domeniul agricol 

 

Stimaţi colegi, 
Declaraţia mea politică se numește ”Ministrul demis Adrian Oros blochează peste 40 de milioane de euro pentru tinerii 

fermieri, prin incompetență și lipsă de cunoaștere a realității din domeniul agricol” și se referă la refuzul alocării unor sume 
suplimentare pentru submăsura 6.1 - Instalarea tinerilor fermieri. 

Ministerul Agriculturii condus de ministrul demis Adrian Oros prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritatea 
de Management pentru PNDR demonstrează încă o dată că face alocări de bani pentru submăsuri, fără o minimă cunoaștere a 
sectorului și a nevoilor din domeniu. 

Astfel, în loc să aloce sumele necesare pentru tinerii care doresc să facă agricultură, să preia afacerile părinților sau să 
pornească o fermă chiar ei, de la zero, sumele alocate de către Ministerul Agriculturii au fost infime. 

Din totalul sumei de 2,569 de miliarde de euro, numai 100 de milioane de euro au fost alocați submăsurii 6.1 – 
Instalarea tinerilor fermieri. 

Chiar dacă asociațiile de fermieri din România au solicitat ministrului demis Adrian Oros să suplimenteze sumele pentru 
această masură, ministrul Oros nu a dorit să discute acest subiect. 

Ministerul Agriculturii condus de ministrul demis Adrian Oros a alocat un plafon insuficient în raport cu numărul 
tinerilor interesați să între în agricultură. 

În schimb ministrul demis al agriculturii Adrian Oros a alocat peste 50 de milioane de euro pentru două submăsuri care 
nu au decât patru proiecte depuse în acest moment. 

Ministrul demis Adrian Oros blochează astfel peste 40 de milioane de euro datorită incompetenței și lipsei cunoașterii 
nevoilor din domeniul agricol. 

După ce au cheltuit mii de euro cu realizarea și depunerea unui proiect elegibil, acum tinerii fermieri trebuie să plătească 
alți bani pentru un alt proiect dacă doresc să depună pe altă măsură unde există fonduri, dar nici timpul să realizeze un nou 
proiect nu este de ajuns, pentru că și celelalte submasuri au fost deja lansate. 

Totuși, în privința altor submăsuri, ministerul condus de ministrul demis al agriculturii Adrian Oros a suplimentat 
imediat cu 50% plafonul unor submăsuri, chiar dacă nu erau solicitări depuse pentru acestea, iar asta ridică anumite semne de 
întrebare. 

Există, domnule ministru demis-demisionar al PNL Adrian Oros, un interes din partea dumneavoastră prin 
suplimentarea acestor sume pe anumite măsuri? 

Din păcate, mii de fermieri care vor astăzi să facă agricultură vor pleca din tară din cauză că nu sunt sprijiniți de 
autorități, iar ministrul demis Adrian Oros arată o nepăsare cinică pentru viitorul satului românesc și al agriculturii din 
România. 

Schimbarea de generații în agricultură trebuie să fie o prioritate pentru România, dar, în mod paradoxal, nu este, din 
păcate, o prioritate și pentru guvernarea de dreapta. 

Agricultura este unul dintre cele mai importante sectoare ale activității economice din România, dar am avut GHINION 
că acest sector să fie condus de un domn care a declarat încă de la începutul mandatului că învată problemele agriculturii la 
minister, și nu are experiență și priceperea necesară pentru a gestiona problemele agriculturii românești. 

Vă mulțumesc!                  Deputat 
Nicu Niță 

*** 
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Gata cu circul politic!  
Soluții punctuale: salarii și pensii mărite, pandemia învinsă, România repusă pe șine 

 
Discuțiile dintre PNL și PSD nu trebuie să se oprească la nominalizarea premierului. Până la nominalizarea celui care va 

conduce frâiele Executivului, discuțiile trebuie să se axeze pe găsirea unor soluții clare privind cele mai urgențe măsuri pentru 
ieșirea din criză. PSD este cât se poate de clar în această privință. PNL poate veni cu numele premierului dacă acesta nu este 
Florin Cîțu. S-a văzut mâna lui Cîțu la șefia Guvernului, s-a văzut starea în care a fost adusă această țară. Însă până când 
liberalii vor înțelege acest lucru, necesară este găsirea unor soluții pentru creșterea pensiilor și a salariilor. Trebuie găsite 
soluții pentru încheierea crizei sanitare, pentru limitatea proporțiilor răspândirii Covid-19.  

PSD și-a asumat un pachet de măsuri sociale, pe care partenerii de guvernare trebuie să le respecte și care sunt necesare 
ca țara să iasă din criză. PSD a propus măsuri pentru relansarea economiei, pentru stimularea asocierii producătorilor agricoli, 
dar și multe altele ce au fost inițiate pentru a ne scoate din mocirla în care ne-a băgat acest guvern interimar. 

Acestea sunt principiile de la care trebuie să plecăm și să ținem cont pentru ca lucrurile în România să se îndrepte spre 
calea cea bună. PNL, PSD și UDMR trebuie să se pună de acord asupra acestor aspecte, pentru ca România să ajungă pe linia 
de plutire. Social democrații au demonstrat până acum că sub guvernarea PSD țara a avut o creștere economică, fapt care 
trebuie luat în calcul și de noii parteneri de guvernare.  

Partenerii de discuții trebuie să găsească o cale de compromis în ceea ce privește ministerele, și asta în funcție de 
procentele parlamentare. Românii nu mai au nevoie de circ, ci de soluții concrete. Acesta este singurul aspect care contează 
acum și de care trebuie să țină cont toți factorii implicați în discuții. România nu mai poate fi scena unor certuri, a unei crize 
politice care se răsfrânge și mai mult asupra populației. 

Deputat 
Marius Eugen Ostaficiuc 

*** 
 

PSD intră la guvernare pentru a crește nivelul de trai al tuturor românilor, nu pentru funcții  
ci pentru stabilizarea țării 

Stimate colege și stimați colegi, 
1,5 milioane de români trăiesc cu mai puțin de 5 euro pe zi, o sumă infimă, de șase ori mai mică decât cea cu care 

trăiesc cei mai săraci europeni. Este o tragedie națională și tocmai de aceea PSD insistă pe necesitatea creșterii veniturilor. 
Este o rușine națională, este revoltător și inacceptabil că atât de mulți români să ajungă la limita de jos a subzistenței. 

Polarizarea socială a atins dimensiuni grotești și tocmai de aceea PSD e determinat să crească veniturile, respectiv alocațiile, 
pensiile și salariul minim.  

De ce trebuie neapărat să fie majorate alocațiile, salariul minim și punctul de pensie? Cele trei măsuri se adresează 
categoriilor sociale cele mai lovite de creșterea galopantă a prețurilor: familiile cu mulți copii, angajații cu venituri mici, mai 
ales din zona privată și pensionarii care în medie câștigă 1.600 de lei. Aceste trei categorii nu pot face față majorărilor uriașe 
ale prețurilor la energie, căldură, alimente și medicamente. Este o protecție socială necesară în acest moment critic în care se 
află România. De aceea, cele trei măsuri sunt obligatorii pentru viitorul guvern și nu sunt negociabile din perspectiva PSD. 

Mulți se întreabă de unde vin banii pentru asigurarea celor trei măsuri? În primele 10 luni ale acestui an, mai ales pe 
fondul inflației, veniturile la bugetul de stat au crescut cu 40 de miliarde de lei și vor continua să crească în momentul în care 
majorările de la energie se vor adăuga prețurilor de producție pentru bunurile de larg consum. Dacă aceste creșteri de prețuri 
au condus la creșterea sumelor colectate la buget din taxele puse comerț, atunci e absolut necesar ca o parte din bani să ajungă 
în buzunarul celor mai vulnerabile categorii sociale. 

Efortul bugetar se resimte doar în cazul alocațiilor și pensiilor. Creșterea salariului minim reprezintă o sursă 
suplimentară de venituri la bugetul de stat, crește salariul, crește și valoarea taxelor pe salariu încasate la buget. 

Aceste creșteri de venituri pentru categoriile de populație vulnerabilă nu trebuie judecate în mod contabil cum s-a 
procedat până acum în guvernarea de dreapta. Cea mai mare parte a acestor bani suplimentari care vor ajunge în buzunarele a 
milioane de români se vor duce pentru achiziția de alimente și medicamente și alte bunuri de strictă necesitate, ceea ce va spori 
și taxele încasate de stat, aferente acestor bunuri. 

PSD vrea să se ajungă rapid cu nivelul alocațiilor la nivelul prevăzut de legea adoptată în Parlament, confirmată de 
CCR, dar modificată repetat și amânată prin OUG de guvernările de dreapta. 

PSD susține majorarea pensiilor cu 11% încă din prima lună de guvernare. 
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PSD susține creșterea salariului minim de la 2300 la 2550 de lei, de la 1 ianuarie 2022. 
Acestea sunt măsuri esențiale pentru menținerea puterii de cumpărare a populației și implicit a consumului, element 

esențial pentru minima funcționare a economie. 
Din perspectiva PSD, Legea Pensiilor și Legea Salarizării, așa cum sunt acum în vigoare, sunt elemente esențiale pentru 

eliminarea inechităților sociale.  
Să fie clar pentru toată lumea că PSD nu intră la guvernare pentru funcții, ci pentru a aplica soluții la situațiile critice din 

prezent, astfel încât să se producă stabilizarea și apoi revenirea la normalitate în vederea relansării economice și sociale. 
Vă mulțumesc!         Deputat 

Daniela Oteșanu 
*** 

 

Birocrația excesivă și lipsa de transparență îngreunează dezvoltarea rurală a județului Brăila 
 
Județul Brăila beneficiază de un potențial agricol imens, iar structura sa administrativă include nu mai puțin de 40 de 

comune, din totalul celor 44 de unități-administrativ teritoriale componente.  
Prin urmare, este esențial ca autoritățile să acorde o importanță deosebită tuturor acelor segmente care contribuie la 

dezvoltarea rurală a județului. 
Cel mai important mecanism de finanțare în acest sens este Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), 

mecanism prin intermediul căruia, cu ajutorul fondurilor europene, se urmărește atât modernizarea și creșterea viabilității 
exploatațiilor agricole, cât și diversificarea economiei rurale și întinerirea generațiilor de fermieri, combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale. Așadar, prin intermediul PNDR se poate creștere semnificativ gradul de bunăstare a locuitorilor din mediul 
rural, iar gama de beneficiari potențiali este una extrem de largă: societăți și cooperative agricole, grupuri de producători, 
societăți comerciale, întreprinderi individuale și familiale, ONG-uri, unități de cult, dar și unități-administrativ teritoriale și 
asocieri ale acestora etc. 

Cu toate acestea, în cadrul discuțiilor și întâlnirilor pe care le-am avut în ultima perioadă cu agricultori, antreprenori și 
primari din județul Brăila, am primit numeroase semnale cu privire la disfuncționalitățile și problemele întâmpinate de aceștia 
în accesarea fondurilor puse la dispoziție prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.  

Au fost ridicate probleme nu doar în ceea ce privește respingerea unor proiecte, ci și procedurile greoaie și 
birocratizarea excesivă, care îi descurajează dintru început pe potențialii beneficiari.  

Consider că acesta este un important semnal de alarmă și solicit Guvernului să analizeze situația și să se asigure că 
autoritățile din subordine aplică în mod corect legislația și procedurile, dar și că furnizează asistența necesară tuturor celor care 
doresc să primească finanțări prin intermediul PNDR.  

Nu este permis ca statul să se ascundă în spatele unor proceduri greoaie, iar în acest timp dezvoltarea rurală a județului 
Brăila să fie frânată! 

Deputat 
George-Adrian Paladi 

*** 
 

Odată cu creșterea prețurilor, pensiile și alocațiile trebuie să crească 
 

Creșterea prețurilor din ultima perioadă, indiferent că vorbim despre cele la facturi sau la bunuri achiziționate, necesită 
de la sine o creștere a veniturilor românilor. 

Vorbim aici despre creșterea pensiilor și a alocațiilor, așa cum ar fi trebuit ele să fie mărite, conform legii. Cu PSD 
venind la guvernare, aceste lucruri se vor întâmpla fără îndoială, având în vedere proiectele de interes social pe care membrii 
partidului cu funcții decizionale le-au implementat în perioada în care PSD a fost la guvernare. 

Revenind acum la guvernare, suntem puși în fața faptului de a ne ține de cuvând și în mod sigur vom face asta. O mărire 
a prețurilor din spațiul public are nevoie de o balansare corectă a veniturilor celor mai vulnerabili consumatori, și vorbim aici 
despre pensionari și despre copii. 

Pensionarii au nevoie de venituri mai mari pentru a duce un trai decent, având în vedere că acești oameni au muncit o 
viață întreagă și au plătit taxe și impozite, iar părinții au nevoie, pentru copiii lor, de aceste măriri, pentru a le asigura toate cele 
necesare pentru a primi o educație și pentru a-i îngriji. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 33 - 2021  
Săptămâna 15 – 19 noiembrie 2021  

 

 

32 
 

Stimați colegi, 
Sper ca fiecare dintre noi să fie de acord cu aceste măsuri, având în verere că vom investi în categorii ale populației care 

au nevoie de respectul nostru și de susținerea noastră. Am fost aleși pentru a fi alături de oameni și pentru a le asigura traiul pe 
care îl merită, am fost aleși pentru a lupta pentru ei și pentru a fi acolo pentru ei atunci când nimeni altcineva nu este. 

Vă rog să ne respectăm aceste jurăminte făcute și să votăm în consecință, atunci când va fi cazul, pentru a le asigura 
românilor un trai mai bun. 

Vă mulțumesc!                     Deputat 
Eliza Peța-Ștefănescu 

*** 
 

Nu putem fi spectatori la o tragedie națională! 
Stimați colegi,  
România este sufocată de drama sanitară și de presiunea prețurilor mari!  
Românii sunt cei mai săraci dintre europeni. Statistica ne arată că 10% din populație trebuie să supravietuiască lunar cu 

mai puțin de cinci euro pe zi. Suma e de șase ori mai mică decât cea pe care o câștigă, în medie, cei mai săraci europeni. Chiar 
și vecinii bulgari stau mai bine ca noi în acest top. 

1,5 milioane de români sunt nevoiți să se descurce, lunar, cu mai puțin de 650 de lei. Deși unii sunt angajați, nu își 
permit un trai decent. 

România rămâne la coada Uniunii Europene și când vine vorba despre salariul minim. Aproape unul din trei angajați 
încasează, lunar, mai puțin de 1.400 de lei. 

Conform statisticilor INS, aproape un sfert dintre familiile din România nu reușesc să se descurce cu banii de la o lună 
la alta. Ca să poată face față cheltuielilor, 10% dintre familiile de români sunt nevoite să se împrumute, iar o mare parte, amână 
mai multe cheltuieli pentru a supraviețui de la o lună la alta.  

Anul trecut, 40% dintre familii nu și-au plătit facturile la timp, iar anul acesta situația se va înrăutăți, dat fiind că energia 
electrică și gazele s-au scumpit, astfel că numărul celor care întârzie la plata facturilor va crește.  

Românii susțin că aproape jumătate din bani, se duc pe facturile la utilități, care au crescut la un nivel record, iar pentru 
a face față cheltuielilor zilnice, oamenii consumă mai mulți bani și nu le mai rămân resurse pentru achitarea la timp a 
obligațiilor pe care le au.  

PSD nu poate asista nepăsător la condamnarea românilor la sărăcie și propune măsuri esențiale și imediate: 
• creșterea salariului minim pe economie cu care sunt remunerați 1,6 milioane dintre români: de la 1 ianuarie 2022, de la 

2300 lei la 2.550 lei; 
• mărirea punctului de pensie cu 11% încă din prima lună de guvernare, în ajutorul celor 5 milioane de pensionari; 
• mărirea alocațiilor la nivelul stabilit prin legea 14/2020 - la 300 de lei, pentru copiii între 2 și 18 ani și la 600 de lei, 

pentru copiii mai mici de 2 ani și pentru cei cu dizabilități. 
Românii trebuie susținuți, este nevoie de o protecție socială necesară în acest moment critic în care se află România! Nu 

putem fi spectatori la o tragedie națională! 
Deputat 

Florin Piper-Savu 
*** 

 

Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat de stat prin Constituție, însă spitalele private  
primesc tot mai multe fonduri de la CNAS, iar spitalele de stat sunt subfinanțate și nu pot trata pacienții 

 

Stimați parlamentari, 
Este grav faptul că în urmă cu câteva luni, chiar fostul șef al Casei de Asigurări de Sănătate, Adrian Gheorghe, susținut 

de USR recunoștea public că ponderea fondurilor pe care un spital public le primește de la Casă, încet-încet, a scăzut, în timp 
ce la spitalele private a crescut continuu. 

Este inadmisibil ca în România secolului 21, spitalele de stat să refuze pacienți din cauza lipsei de medicamente, să fie 
în prima linie în lupta cu pandemia de COVID, să ia foc din cauza lipsei de investiții în infrastructura de instalații, iar spitalele 
private care nu sunt deloc implicate în tratarea cazurilor de coronavirus să ia banii din fondurile de stat și să nu se implice 
deloc în depășirea crizei sanitare. 
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Astăzi românii au ajuns să sape gropile din cimitir cu excavatorul, pentru că, în lunile precedente, foștii miniștri ai 
Sănătății și ceilalți interpuși ai lor au fost mai interesați de privatizarea serviciilor medicale și de controlul achizițiilor din 
Sănătate decât de pregătirea sistemului sanitar pentru mult anunțatul val patru al pandemiei! 

Toți profesioniștii din sistemul sanitar, neimplicați politic au atras atenția că privatizarea sănătății înseamnă că în 
România o să trăiască doar cine are bani.  

Medicii imparțiali au avertizat că prin modificările legislative introduse din perioada Guvernului Orban vor fi mai 
puține tratamente gratuite la spitalele publice și mai mulți clienți la spitalele private.  

PSD nu poate asista impasibil la distrugerea completă a sistemul public de sănătate.  Alternativa guvernelor de Dreapta 
în domeniul sanitar se rezumă la dictonul: „este mai ieftin să murim decât să trăim.” Și de parcă nu era nenorocirea destul de 
mare, exponenții Dreptei, revin cu ideea privatizării mascate a spitalelor publice, printr-un prim pas, al intrării acestora sub un 
management privat.  

Dragi colegi, nu managementul privat al spitalelor de stat e soluția, nici privatizarea și nici favorizarea unităților sanitare 
private, ci numirea profesioniștilor la conducerea spitalelor și direcțiilor de sănătate publică, decizii coerente și eficiente prin 
care toți cetățenii să aibă acces egal la servicii de sănătate complete pentru toate tipurile de afecțiuni. 

Privatizarea sănătății și alocarea suplimentară de fonduri către zona privată din domeniul sanitar va duce la închiderea 
spitalelor de stat și la creșterea profitului la spitalele private. PSD nu poate accepta o politică de jaf în sănătate, care 
favorizează interesele private în dauna interesului public și a majorității românilor care nu își permit să se trateze la privat. 
Pacientul pierde pentru că dacă resursele financiare limitate ale sănătății publice se împart și cu privații, spitalele de stat vor 
avea și mai puțini bani și mai puține medicamente și mai puțini angajați. 

Accesul spitalelor private la bani publici a reușit să-i nemulțumească inclusiv pe potențialii beneficiari. Spitalele și 
clinicile private sunt nemulțumite de faptul că li se interzice să perceapă coplată de la pacienți și că CNAS decontează 
serviciile medicale la valoarea lor din spitalele de stat, mai mică decât cea de la privat. PSD a avut dreptate! Întotdeauna 
privații vor cere bani mulți pentru serviciile medicale prestate. Să dai acestora acces la banii publici nu înseamnă beneficii 
pentru pacient, așa cum demagogic clamează reprezentanții partidelor de Dreapta, ci dimpotrivă! Pacientul pierde pentru că 
așa-zisa opțiune pentru spital privat va înseamna întotdeauna costuri mari, adesea imposibil de suportat de marea majoritate a 
oamenilor. 

Așadar, stimați guvernanți vă somez să lăsați deoparte orice alte preocupări și să direcționați cele mai importante 
fonduri pentru sănătate către unitățile sanitare de stat pentru a le reface, pentru a le dota, pentru a le face cu adevărat 
funcționale la standarde decente, pentru a construi noi spitale de nivel european, pentru a le reda principala funcție, aceea de a 
trata toate tipurile de pacienți și de afecțiuni. 

Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat de stat prin Constituție pentru fiecare cetățean! 
Vă mulțumesc!  

Deputat 
Dan Constantin Șlincu 

*** 
 

PSD a inițiat strategia națională pentru oprirea declinului demografic! 
 

Depopularea, scăderea natalității, îmbătrânirea populației, sărăcia și excluziunea socială sunt principalele cauze ale 
declinului demografic al României. 

Potrivit Eurostat, peste 28% dintre tinerii angajați din România se aflau în risc de sărăcie, în anul 2019. Peste 15% dintre 
angajații din România sunt săraci. De asemenea, 41,7% dintre persoanele cu vârste mai mici de 18 ani sunt supuse riscului de 
sărăcie sau excluziune socială Toate aceste riscuri socio-demografice afectează siguranța națională pe dimensiunea socială și 
economică.  

Având în vedere toate aceste aspecte, PSD consideră că este nevoie urgentă de măsuri concrete pentru susținerea 
natalității, creșterea calității vieții românilor și protejarea seniorilor. De aceea, PSD a inițiat un pachet de legi pentru oprirea 
declinului demografic și propune tuturor actorilor politici și sociali din România un pact politic care vizează realizarea unei 
strategii naționale pentru susținerea natalității și oprirea declinului demografic. 

Este nevoie de politici publice prin care să contribuim activ și rapid la dezvoltarea sectorului economiei sociale, prin 
care partidele politice și societatea civilă să devină parteneri ai autorităților publice pentru furnizarea de servicii sociale de 
calitate cu costuri economice reduse. 
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În același timp, pentru a reduce efectele negative ale declinului alarmant al populației, PSD vine cu acest pachet de 
măsuri concrete pentru sprijinul copiilor și al familiilor din care provin.  

Cu toate că propunere legislativă pentru sprijinirea familiilor cu copii a fost respinsă în Senat de parlamentarii PNL-
USR-UDMR, noi social-democrații vom face toate demersurile la Camera Deputaților pentru a adopta această lege. În același 
timp vom veni cu măsuri complementare pentru creșterea natalității printr-o mai multe inițiative. 

În opinia mea și a colegilor mei investiția în copii reprezintă cea mai importantă investiție în viitor. De aceea, misiunea 
noastră explicită și prioritară ca partid, indiferent că suntem la putere sau în opoziție, este să asigurăm pentru toți copiii din 
România o viață cât mai bună și mai prosperă, respectându-le drepturile și șansele de a crește și de a se dezvolta într-o 
societate a drepturilor, libertăților și egalităților de șanse. 

Din păcate, campaniile interne și războaiele purtate de PNL și USR în afară și în interior au fost mai importante decât 
măsurile de stimulare a natalității și de susținere a familiilor din România. 

În timp ce România a bătut pasul pe loc în ultimii doi ani în acest domeniu, toate țările din jurul nostru au implementat 
măsuri și programe concrete pentru creșterea natalității și suport pentru părinți, în special în perioada pandemiei.  

Vă dau doar câteva exemple, ca să vedeți că la vecinii noștri se poate. 
Ungaria acordă stimulente financiare pentru susținerea familiilor astfel: cuplurile căsătorite cu trei copii primesc 30.000 

de euro, femeile care fac patru copii nu mai plătesc impozit toată viața, familiile cu minim doi copii primesc credite 
preferențiale pentru achiziția de case, la fel ca și femeile care se căsătoresc. Bunicii care îngrijesc copii primesc indemnizație,  

iar statul ungar s-a angajat să amenajeze și să construiască 21.000 de creșe în câțiva ani. De asemenea, guvernul 
Ungariei a luat măsura ca toate clinicile de fertilizare să devină un sector strategic al economiei naționale. 

Polonia are deja funcționale măsuri pentru încurajarea revenirii în țară și pentru creșterea natalității, iar în 3 ani salariul 
minim va crește cu 80%, până la 800 de euro. 

La noi, în România, analiza pieței muncii din România arată că 500.000 de oameni își caută permanent un loc de muncă 
în străinătate pe platformele online de recrutare, iar părinții care nu mai găsesc locuri la creșe și grădinițe de stat, apelează la 
cele private sau la alte soluții pentru că Guvernul de Dreapta doar promite și atât!  

Din păcate, reprezentanții Dreptei au vrut cu orice preț la putere și după ce au ajuns să o dețină, timp de 2 ani, nu au pus 
pe agenda lor nicio măsură sau program pentru a sprijini familiile, nu au stimulat natalitatea și nici nu au venit cu măsuri 
pentru piața muncii, care să îi determine pe tineri să muncească în țară! 

Este tragic faptul că alocarea de fonduri pentru sprijinirea familiilor aflate la început de drum și aplicarea de măsuri 
active pentru dinamizarea pieței muncii nu au fost o prioritate pentru guvernarea PNL-USR-PLUS-UDMR!  

Copii sunt viitorul nostru! Cum ne creștem copiii, așa va arăta viitorul! Avem nevoie de copii sănătoși și educați pentru 
a ne construi o națiune puternică și competitivă la nivel economic cu restul lumii. 

Dragi colegi și stimate colege, trebuie să înțelegem cu toții, de la toate partidele, o dată pentru totdeauna că viitorul 
copiilor noștri, dreptul la educație și sănătate și viitorul României nu se negociază cu nimeni și pentru nimic în lume! 

Direcțiile de acțiune propuse de PSD pentru contracararea riscurilor socio-democrafice trebuie să facă parte din 
Strategia de Apărare a Țării, să fie o componentă de interes strategic pentru România! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Alina-Elena Tănăsescu 

*** 
 

Testarea elevilor și preșcolarilor în unitățile de învățământ va fi, din păcate, o adevărată aventură! 
 

Exact acum un an, în noiembrie 2020, ministrul sănătății de la aceea vreme, domnul Nelu Tătaru, anunța că va modifica 
legislația astfel încât testele rapide antigen să poată fi comercializate și folosite în condiții adecvate, arătând că acest tip de 
teste trebuie efectuate doar de personal medical calificat pentru a evita compromiterea rezultatelor. Citez: ,,Conform 
recomandărilor ECDC, testele rapide antigen au o capacitate mai redusă de a identifica persoanele bolnave, comparativ cu 
testarea RT-PCR și sunt recomandate pentru utilizarea numai în anumite condiții și de către profesioniști. În mod particular, 
aceste teste sunt destinate pentru a fi utilizate numai de către profesioniști, ceea ce înseamnă că se recomandă ca prevalarea 
probei și interpretarea rezultatelor să se facă de către personal medical calificat. Dacă testele rapide nu sunt utilizate de către 
profesioniști așa cum producătorul menționează în instrucțiunile de utilizare, rezultatele pot fi compromise”.  

La un an mai târziu, ministrul sănătății de astăzi, elaborează procedura de testare Covid în școli a elevilor si a 
preșcolarilor cu teste rapide antigen din salivă care vor putea fi efectuate de ,,persoanele desemnate din cadrul unității de 
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învățământ”, persoane care nu au studii medicale. De altfel, ministrul sănătății a precizat în mod expres că, citez:,,testarea 
propriu-zisă este simplă și ușor de efectuat, fără a necesita cunoștințe medicale de specialitate”.  

Mai mult, ministrul educației, domnul Cîmpeanu exclude vehement ca testarea în școli să fie efectuată de personal 
medical.  

În acest context, vă rog, domnule ministru al sănătății să lămuriți dacă testarea este sau nu un act medical și dacă după 
doi ani de pandemie în care școlile din România au fost mai mult închise, ministerul sănătății împreună cu ministerul educației 
au încercat măcar să asigure minimul de personal medical în unitățile de învățământ, în special în cele mai aglomerate? Care 
au fost demersurile efectuate in acest sens până la acest moment și rezultatele obținute raportat la afirmațiile ministrului 
educației privind lipsa personalului medical din unitățile de învățământ?  

Cine va monitoriza efectuarea testării în școli și urmărirea rezultatelor? Și cum vă asigurați dumneavoastră că personalul 
necalificat în domeniul medical care va efectua aceste teste copiilor nu va compromite rezultatele și nu se vor închide școli ca 
urmare a unei testări inadecvate sau a unei interpretări eronate a rezultatelor? 

 

Deputat 
Daniel Tudorache 

*** 
Locul elevilor este în bănci! 

Domnule președinte de ședință, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Stimați colegi, 
Am convingerea că foarte multe școli și grădinițe, atât din județul Alba cât și din restul țării, ar putea funcționa cu 

prezență fizică, fără un risc major de îmbolnăvire, prin respectarea măsurilor impuse de autoritățile mondiale de sănătate 
publică. În România, foarte mulți părinți cu copii de grădiniță sunt puși în situații dificile și nu pot merge la serviciu, iar 
viitorul multor elevi este incert deoarece școala online încă nu se poate desfășura în cele mai bune condiții, din mai multe 
motive legate de acoperirea infrastructurii tehnologice. 

Stimați colegi,  
În mediul rural, atât în județul pe care îl reprezint cât și în județele dumneavoastră, sunt localități unde incidența 

transmiterii coronavirusului este mult sub 6 sau chiar sub 3 cazuri la mia de locuitori. De asemenea, sunt exemple de localități 
unde există școli cu un număr scăzut al elevilor prezenți într-o clasă iar aici se pot organiza cursuri în format fizic, cu 
respectarea distanțării, astfel încât orele să se desfășoare în deplină siguranță.  

Sunt de părere că trebuie găsită o soluție optimă care să garanteze accesul fiecărui elev la o educație performantă, sub 
atenta îndrumare directă a profesorilor și într-un mediu sănătos. De aceea consider că împreună, stimați colegi, putem genera 
un consens și împreună putem readuce elevii acolo unde le este locul, în clasele de școală.  

Putem admite că accesul în școlile cu un număr mai mare de elevi ar putea fi realizat nu doar prin vaccinarea obligatorie 
a cadrelor didactice ci într-un mod mai facil și mai echitabil față de drepturile fiecărui român. Putem acorda posibilitatea 
profesorilor de a se testa periodic, și pentru că foarte multe persoane au trecut prin această boală fiind asimptomatice, putem 
acorda posibilitatea elevilor și profesorilor de a realiza teste care pot măsura imunitatea prin nivelul de anticorpi, lucru care ar 
putea fi certificat de instituțiile de sănătate publică.  

În concluzie, școlile și grădinițele trebuie să rămână deschise cu respectarea măsurilor: dezinfecții constante, portul 
măștii la ore, distanțarea fizică și testări periodice. Este nedrept să vedem că există localități în care incidența este scăzută, 
cazurile de îmbolnăvire sunt rare, oamenii respectă regulile, toți profesorii și elevii sunt sănătoși, dar școlile și grădinițele 
rămân totuși închise. 

Stimați colegi,  
În România am sacrificat deja prea multe generații în încercarea de a ne găsi parcursul în toți acești ani postdecembriști, 

dar ar trebui să avem în vedere, ca pe viitor să nu mai existe posibilitatea să se vorbească despre sacrificii post-pandemice.  
Cu riscul de a mă repeta, subliniez în încheiere, că locul elevilor este în bănci, iar pandemia trebuie gestionată cu măsuri 

care să permită prezența fizică a elevilor la ore!  
Cu respect pentru locuitorii din județul Alba,      Deputat 

Radu-Marcel Tuhuț 
*** 
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A venit timpul să tratăm patrimoniul românesc ca pe un element de dezvoltare  
și prosperitate, nu ca pe un consumator de fonduri 

Doamnelor și domnilor,  
Stimați colegi, 
Vă propun astăzi un scurt răgaz de la subiectele care țin capul de afiș al unei agende publice îngrijorătoare, dominată de 

pandemie, de scumpiri, de instabilitate și incertitudini. Pe 16 noiembrie, dragi colegi, este Ziua Patrimoniului Mondial 
UNESCO din România. Este data la care, în 1972,  Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, 
Ştiinţă şi Cultură a adoptat Convenţia Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural, la care România a devenit parte din 1990.   

Și, tot pe 16 noiembrie, în 1995, în cadrul unei conferinţe organizate la Paris, statele membre UNESCO au adoptat 
”Declaraţia principiilor toleranţei”,un semn de respect față de diversitatea și bogăția culturală și a tuturor formelor de 
exprimare a umanității, o invitație la umanism și la solidaritatea popoarelor lumii pentru a proteja locuri și lucruri purtătoare de 
valoare universală. Vă vorbesc nu atât în calitate de președinte al Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și 
Senatului pentru relația cu UNESCO, cât mai ales ca român. Din păcate, nu văd în ziua de astăzi vreun motiv de bucurie. 
Dimpotrivă! Mesajul meu vine ca o invitație la responsabilitate și respect față de o moștenirea pe care am primit-o și pe care 
trebuie să o protejăm, pentru a avea ce lăsa celor care vin, care au și ei dreptul să-și cunoască rădăcinile!  

Dragi colegi,  
2021 a fost un an cu o agendă bogată în ceea ce privește UNESCO. Pentru că, dincolo de dosarele noi, care s-au aflat în 

dezbatere, ”Roșia Montană” și Ansamblul lui Bâncuși de la Târgu Jiu, s-au împlinit și 65 de ani de prezență a României în 
acest for internațional. A fost un bun prilej pentru comisia noastră să realizăm o evaluare onestă a realității. Mai ales că 
România are înscrise pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului Mondial UNESCO opt bunuri, iar alte șapte elemente se află pe 
Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii.  

Am avut un dialog deschis cu experți, cu autorități locale, cu mediul academic, cu cel guvernamental și 
neguvernamental. Am adus la aceeași masă toți actorii implicați în protejarea și promovarea patrimoniului românesc. Ce am 
constatat? Probleme care trenează de 30 de ani! Un cadru legislativ insuficient armonizat sau chiar lipsa unor prevederi, un 
Cod al Patrimoniului promis, dar aflat într-o veșnică dezbatere.  Și, peste toate, o dramatică subfinanțare, practicată de la un 
guvern la altul, de la un buget la altul! Și o criză de personal calificat, demotivat de condițiile de salarizare, dar și de absența 
unui cadru de formare, adaptat nevoilor. Am stat de vorbă cu toate consiliile județene pe raza cărora există monumente 
UNESCO. Există o prăpastie între politicile alocărilor bugetare și nevoile reale ale comunităților! Numai pentru intervenții 
rapide la monumentele UNESCO românești ar fi nevoie de alocarea a 23 de milioane de lei, și am propus acest lucru, la 
Rectificarea Bugetară din 2021. Un pas, poate, pentru a intra pe un drum al normalului, al respectului față de valori, de trecut, 
de lucrurile care ne fac să fim unici în universal. 

Există soluții? Cu siguranță, da, dar trebuie să dezbrăcăm haina politicianistă! Am demarat la comisie modificări 
legislative care depind de noi. Am propus și avem nevoie de susținere pentru ca Legea Bugetului 2022 să nu mai ignore 
patrimoniul nostru cu valoare universală. În plus, ne dorim ca un procent fix din Programul Național de Restaurare al 
Ministerului Culturii să fie alocat către monumentele UNESCO, astfel încât să putem vorbi despre o predictibilitate a 
intervențiilor. Pentru a rămâne parteneri internaționali credibili, până la sfârșitul acestui an, trebuie să avem reglementări clare 
privind administrarea și planurile de gestiune ale monumentelor UNESCO din România.  

Stimați colegi, 
Avem nevoie de spitale, de școli, de drumuri bune, de apă și gaze, avem nevoie de pensii, de alocații și salarii mai mari. 

Toate se pot rezolva cu bani europeni, cu fonduri locale sau guvernamentale. Dar sufletul poporului român, istoria și cultura 
lui, nu mai pot fi reparate! Niciun grant european nu ar mai putea aduce înapoi cetățile dacice din Munții Orăștiei, albastrul de 
Voroneț sau bisericile de lemn din Maramureș, dacă acestea s-ar pierde!  

Și ar mai fi ceva, dragi colegi! Vorbim la nivel global despre Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Durabilă. Uniunea Europeană are și ea o nouă agendă culturală, croită pe aceleași principii! Cred că a venit timpul 
ca și noi, românii, să acceptăm o schimbare de paradigmă. Să tratăm cultura ca pe un element de dezvoltare locală, ca pe un 
factor generator de armonie, de frumos și de bunăstare, nu doar ca pe un consumator de fonduri. Și poate a venit timpul ca și 
școala românească să modeleze viitorul acestei nații, în respect față de tradiții, de valorile pe care le-am moștenit și care 
trebuie duse mai departe. Doar așa, vom putea să ne păstrăm identitatea noastră românească, în marea diversitate a lumii! 

Deputat 
Mihai Weber 

*** 
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 Întrebări 
 

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

Oportunitatea subvenționării temporare a îngrășămintelor chimice folosite în agricultură 
 

Domnule ministru,  
Fermierii au fost obligați, anul acesta, să acopere și costurile fără precedent pe care le-a presupus folosirea 

îngrășămintelor chimice. Cauzele majorării prețurilor acestora au fost determinate de mărirea prețurilor la energie, creșterea 
cererii, problemele apărute pe lanțurile de aprovizionare etc. Însă, de cealaltă parte, aceste majorări de prețuri ale 
îngrășămintelor chimice generează scăderea competitivității, creșterea prețurilor produselor agricole finale, provocând și 
abandonarea activităților agricole din cauza profitului din ce în ce mai mic, rezultat din această activitate.   

Așadar, având în vedere stringența identificării unor soluții adecvate pentru sprijinirea fermierilor români, vă rog să-mi 
precizați ce noi măsuri de susținere propuneți pentru aceștia și dacă acordarea unei subvenții temporare pentru îngrășămintele 
chimice, utilizate în agricultură este oportună, mai ales că mai multe directive europene acordă statelor membre dreptul 
provizoriu pentru protejarea intereselor esențiale ale țărilor lor.  

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,                    Deputat 

Adrian Alda 
*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul interimar al  Energiei, Antreprenoriatului și Turismului 
 

Măsurile de sprijin pentru domeniul ospitalității ca urmare a restricțiilor  
impuse în data de 25 octombrie 2021 

Stimate domnule ministru,  
Începând cu data de 25 octombrie au fost introduse noi restricții în România împotriva răspândirii pandemiei de Covid-

19. Prin aplicarea acestor măsuri sunt afectate mai multe activități economice, printre care și industria ospitalității, care a fost 
grav afectată de pandemie pe parcursul ultimului an.  

Marea problemă a reprezentanților acestui domeniu este aceea că statul român întârzie să le ofere sprijin pentru a 
acoperi pierderile suferite. Aceștia sunt de părere că autoritățile responsabile trebuie să susțină atât angajații din domeniu, cât 
și antreprenorii.   

Având în vedere situația existentă, aș dori să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  
1) Care este poziția Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu privire la situația actuală a 

antreprenorilor aflați în colaps din cauza restricțiilor aplicate recent, care vor provoca reducerea activității economice cu 
aproximativ 70 – 75% față de 2019?  

2) Cum se implică Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru a veni în sprijinul antreprenorilor care 
activează în domeniul ospitalității?  

3) Care sunt compensațiile financiare pe care Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului le-a acordat 
pentru susținerea economică a industriei ospitalității, începând cu anul 2020, odată cu debutul pandemiei Covid-19? Solicit 
răspunsul scris.  

Vă mulțumesc!      Deputat 
Oana-Gianina Bulai 

*** 
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Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul interimar al Educației 
 

Rezultatele programului pilot privind masa caldă în unitățile de învățământ 
 

Stimate domnule ministru interimar,  
Programul pilot „Masă caldă în școli” a fost introdus pentru anul școlar 2016-2017, prin OUG 72/2016, la nivelul a 50 

de unități de învățământ preuniversitar de stat, fiind continuat apoi cu aceeași parametrii în anii școlari 2017-2018 și 2018-
2019, iar apoi cu 150 de unități începând din anul 2020. Acest proiect a fost preluat și inclus în Programul de guvernare PNL-
UDMR-USR, ca parte a strategiei prezidențiale „România Educată”, prin care guvernul din care faceți parte și-a luat 
angajamentul generalizării programului la nivelul tuturor unităților de învățământ preuniversitar din România. Cu toate 
acestea, în urmă cu o săptămână, Guvernul a decis prelungirea programului în aceleași condiții, fără extinderea numărului de 
unități de învățământ, deși Ministerul Educației admitea în notele de fundamentare din anii precedenți că această măsură a 
condus la scăderea ratei abandonului școlar, de la 6,1% în 2016-2017, până la 1,3% în anul școlar 2017-2018 și chiar la 0% în 
2019.   

În aceste condiții vă adresez următoarele întrebări:  
1. Care sunt concluziile și datele obținute după cele 4 sesiuni ale programului pilot desfășurate până în prezent?  
2. Care este strategia Ministerului Educației cu privire la extinderea acestui program? Se are în vedere un calendar de 

creștere graduală a numărului de unități de învățământ preuniversitar care să fie incluse în program?  
3. Care este impactul financiar pentru asigurarea masei calde pentru cele 150 de unități de învățământ?  
4. Care ar fi impactul financiar pentru implementarea programului în toate unitățile de învățământ din România, cum e 

prevăzut în strategia România Educată?  
În încheiere, precizez că, potrivit Art. 112 din Constituția României, membrii guvernului au obligația de a răspunde la 

întrebările și interpelările formulate de deputați și senatori. Prin urmare, vă rog să îmi răspundeți, distinct, precis și la obiect la 
fiecare dintre cele 4 întrebări adresate mai sus.  

 De asemenea, vă rog să răspundeți în termenul legal de două săptămâni prevăzut la art. 202, alin. (2) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, ori în cazul unei depășiri a acestui termen cu cel mult 15 zile vă rog să precizați clar motivele temeinice 
ale amânării.  

Vă solicit răspuns oral și în scris la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 
Democrat din Camera Deputaților.    

Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

*** 
Adresată domnului Attila-Zoltan Cseke, ministrul interimar al Sănătății 

 

Înființarea centrelor de îngrijire permanentă pentru copiii autiști 
 

Stimate domnule ministru interimar,  
Vă supun atenției memoriul unei asociații de copii autiști, care, prin intermediul meu, vă solicită anumite modificări a 

legislației specifice, având în vedere lacunele existente în prezent în ceea ce privește asigurarea viitorului copiilor care suferă 
de aceste afecțiuni.  

„În momentul de față, vocile publice de pe segmentul autismului militează doar pe condiții ce țin de prezent: decontare 
terapii, incluziune în sistemul de învățământ, etc.. 

Pe această cale, doresc să aduc în atenția dumneavoastră situațiape termen lung. 
Într-adevăr, copiii de acum lucrează terapii, sunt acceptați social, însă trebuie să rămânem concentrați pe diferențele 

neurologice, pentru că asta înseamnă autismul, care de multe ori este la pachet cu alte comorbidități.  
În autism, profesioniștii recunosc că nu există recuperare 100%, nici nu ar avea cum, din moment ce creierul 

funcționează diferit, iar procentul celor care vor fi funcționali va fi destul de mic, funcționalitatea lor fiind iarăși relativă.  
Problemele comportamentele vor constitui un real pericol social la vârsta de adulți, cu atât mai mult cu cât părinții nu 

vor mai avea puterea fizică sau financiară de a le face față. Situația aceasta o putem vedea inclusiv în prezent, când copiii 
beneficiază de la vârste chiar mici de tot ceea ce este necesar, dar comportamentele sunt fie spre episoade de agresivitate (este 
irelevant cât de dese sunt, este suficient un singur moment de furie în care se poate produce o tragedie), fie ei sunt cei agresați.  
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Vreau să vă propun să luați în considerare înființarea centrelor de îngrijire permanentă, care pot fi susținute financiar din 
indemnizațiile/pensiile de handicap, donații, fonduri europene, în care ei să poată primi îngrijirile necesare (diverse forme de 
terapie), dar în care să poată avea și activități ocupaționale care să aducă venituri. Vă pot recomanda ca model activitatea celor 
de la Nazarcea Grup (un foarte bun punct de referință).  

Vă scriu atât ca fondator ONG care militează pentru educarea societății în raport cu autismul, cât și ca părinte, în mod 
obiectiv. România oferă acum un cadru destul de bun pentru acești copii, însă foarte multe voci publice omit (voit sau nu) să 
vorbească despre situația pe termen lung din prisma unor interese particulare.  

Condiția neurologică a adulților autiști nu va lăsa o marjă prea mare de independență și trebuie să fim pregătiți pentru a 
ne asigura de calitatea vieții lor. În țara noastră avem specialiști foarte bine pregătiți care pot susține aceste centre: psihologi, 
medici psihiatri, personal din asistența socială, totodată părinți care s-au ocupat de auto dezvoltare și pot asigura resursa umană 
necesară.  

La nivelul de acum, puține cazuri la vârste mari, părinții se bucură de centrele respiro. Însă, așa cum știți, numărul 
copiilor afectați a cunoscut o explozie și trebuie să fim pregătiți în a oferi aceste condiții de îngrijire pentru când vor fi adulți.  

Sper ca adresa mea să vă ajute în constituirea celor mai bune soluții.  
Vă mulțumesc,  
Mihaela Tucaliuc  
Președinte Asociația Eu sunt Autist”.  
Având în vedere petiția prezentată, vă rog domnule Ministru să îmi prezentați un răspuns privind rezolvarea problemelor 

semnalate, și punctual, să comunicați dacă există cadrul legal privind înființarea centrelor de îngrijire permanentă pentru copiii 
autiști.   

Solicit răspuns scris.                    Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
 

Adresată domnului Virgil Popescu, ministrul interimar al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
 

Măsurile de redresare economică ale Guvernului României 
 

Stimate domnule ministru interimar,  
De aproape doi ani România se zbate într-o criză profundă, la cea economică şi financiară adăugându-se şi recesiunile în 

plan moral şi spiritual suferite de români, tot mai disperaţi şi tot mai săraci. Măsurile luate de guvernele liberale au semănat, 
aproape de fiecare dată, cu o frecţie la un picior de lemn.   

S-au luat decizii de supravieţuire, mereu pe termen scurt, întotdeauna s-a amânat un deznodământ pozitiv care să ducă la 
îmbunătăţirea traiului zilnic al românilor. Mediul economic autohton a intrat într-un colaps accentuat, marea majoritate a 
societăţilor mici şi mijlocii fiind în pragul dispariţiei sau luptându-se cu insolvenţa.  

Consider că piaţa forţei de muncă din România are un potenţial extraordinar care trebuie exploatat şi mediatizat la nivel 
internaţional. Din nefericire, în loc să folosească judicios şi responsabil resursele umane de care ne bucurăm, statul român se 
limitează la a acorda ajutoare de şomaj pe bandă rulantă, fiind incapabil să creeze noi locuri de muncă.     

Vă întreb cu respect domnule ministru:  
1. Care sunt măsurile concrete pe care le-a luat Guvernul României în privinţa redresării economice?  
2. Care sunt indicatorii de creştere a încrederii în piaţa românească, precum şi rezultatele discuţiilor avute cu partenerii 

din străinătate, în vederea convingerii acestora că prezentăm suficiente garanţii pentru derularea unor investiţii străine 
sustenabile?  

3. Care este numărul total al societăţilor de stat intrate în insolvenţă în ultimul an în România, şi punctual, în judeţul 
Giurgiu?  

Solicit răspuns scris.                    Deputat  
Cristina-Elena Dinu 

*** 
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Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul  interimar al Afacerile Externe 
 

Situaţia cetăţenilor români care nu mai au posibilitatea de a obţine viză pentru SUA 
 

Stimate domnule ministru,  
Am fost informată că mai mulţi cetăţeni români, care urmau să plece în SUA în perioada următoare, nu mai pot obţine 

viza necesară.  
Astfel, persoanele în cauză au plătit taxa de viză şi şi-au pregătit toate documentele necesare obţinerii acesteia şi 

fuseseră programaţi pentru interviu la Ambasada SUA.  
În data de 8 octombrie, Ambasada SUA a dat un comunicat prin care a informat că din cauza situaţiei pandemice vor fi 

anulate pe termen nelimitat toate programările în vederea călătoriilor pe motiv de vacanţă sau de afaceri, cu excepţia 
călătoriilor esenţiale.  

Astfel, cetăţenii români aveau deja programare şi işi cumpăraseră în avans bilete de avion şi cazare în SUA riscă să 
piardă aceşti bani.  

Ştiu că deciziile privind acordarea de viză sau organizarea programărilor pentru interviuri ţin de competenţa exclusivă a 
reprezentanţilor ambasadei şi/sau a Departamentului de Stat.   

De asemenea, înţelegem necesitatea autorităţilor americane de a lua toate măsurile necesare pentru a se proteja, în 
contextul pandemic actual.  

Consider însă că există soluţii care ar putea ajuta atât cetăţenii români, cât şi autorităţile americane să fie în siguranţă. 
Astfel, ar fi ideal dacă românii care au fost deja programaţi ar putea fi primiţi la interviu pe baza unui test RT-PCR, astfel încât 
să nu piardă banii cheltuiţi cu biletele de avion.  

În acest sens, vă adresez rugămintea să luaţi legătura cu reprezentanţii Ambasadei SUA în România şi să vedeţi dacă 
există vreo posibilitatea ca autorităţile amricane să-şi nuanţeze această decizie, cu impunerea unor măsuri stricte sanitare, care 
să le garanteze siguranţa.  

Vă mulţumesc!                      Deputat 
Mirela Furtună 

*** 
 

Adresată domnului Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății 
 

Refuzul de a semna ordinul pentru redeschiderea școlilor la un prag de sub 3%, indiferent de gradul 
de vaccinare al personalului, afectează grav dreptul la educației și creează discriminare între elevi 

 

Stimate domnule ministru  
Am luat cunoștință de faptul că Ministerul Sănătății pe care îl conduceți a refuzat să aprobe ordinul comun propus de 

ministrul Educației, care să permită redeschiderea școlilor la un prag de sub 3%, indiferent de gradul de vaccinare al 
personalului din instituția de învățământ.  

Este greu de înțeles această decizie a Ministerul Sănătății, în condițiile în care introducerea gradului de vaccinare a 
personalului didactic a creat discriminări grave între elevi, iar mulți dintre aceștia sunt astfel sancționați pentru deciziile luate 
de alte persoane.   

În acest sens vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  
1. Înainte de a lua această decizie, a existat o analiză a Ministerului Sănătății care să evidențieze câte dintre școlile care 

nu îndeplinesc pragul de vaccinare de 60% pot oferi condiții adecvate de acces la învățământul online, în condițiile în care 
ministrul Educației a afirmat că peste jumătate dintre localitățile din România nu dispun de o infrastructură de internet 
adecvată învățământului online?  

2. Toate rapoartele internaționale ale unor instituții cu atribuții directe în evaluarea educației copiilor în contextul 
pandemiei, precum OMS, UNICEF, Comisia Europeană sau chiar Ministerul Educației din  

România, susțin că învățământul online este de o calitate net inferioară față de cel cu prezență fizică. În aceste condiții, 
trimiterea în online a unor elevi echivalează cu o sancțiune care le afectează accesul la educație și șansele la dobândirea unor 
competențe adecvate pentru piața muncii. În aceste condiții, decizia Ministerul Sănătății reprezintă o sancționare a elevilor, 
pentru decizii luate de alte persoane, respectiv de angajații unității de învățământ, care nu au nicio legătură cu conduita elevilor 
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și părinților față de această pandemie. Cum înțelege Ministerul Sănătății să înlăture această sancțiune nedreaptă aplicată 
elevilor și discriminare dintre elevii obligați să urmeze cursurile online, față de cei care pot participa cu prezență fizică?  

3. Cea mai mare parte a personalului unității de învățământ nu reprezintă un vector de transmitere comunitară a 
virusului (personalul auxiliar al unei școli). În aceste condiții, introducerea acestei categorii de personal în calculul procentului 
de 60% privind gradul de vaccinare, nu are nicio justificare epidemiologică, dar afectează grav accesul copiilor la educație. Vă 
rog să precizați în câte școli din județul Botoșani și din fiecare județ, cadrele didactice sunt vaccinate într-un procent de peste 
60%, însă per total personal, procentul este  sub acest prag, din cauza faptului că nu s-a vaccinat personalul auxiliar?  

Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege. Vă mulțumesc.  
Cu deosebită stimă,  

Deputat 
Alexandra Huțu 

*** 
 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul interimar al Educației 
 

Fenomene cu impact în mediul școlar 
Stimate domnule ministru, 
Pe lângă elementele administrative care au disturbat, pe fondul pandemiei, actul educațional, elevii, părinții și cadrele 

didactice se confruntă și cu fenomene externe. În mediul online și nu numai circulă foarte multe informații, unele neadevărate 
sau prezentate distorsionat, cu privire la situația sanitară globală. Acest fenomen, ajuns și în școli, a adus la suprafață o lipsă de 
încredere în știință și o lipsă de informare cu privire la principiile medicinei moderne. În acest context, vă adresez următoarele 
întrebări:  

1. Pe termen lung, care este strategia Ministerului Educației privind educația medicală de bază?  
2. În ce măsură se va implica Ministerul Educației în combaterea știrilor false devenite virale în mediul școlar, având în 

vedere că elevii au nevoie de cunoștințe relevante pentru a putea filtra din abudența de informații regăsite în spațiul virtual?  
Vă rog să comunicați răspunsul în scris și oral.  
Cu aleasă considerație,                Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 

 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul interimar al Muncii și Protecției Sociale 
 

Piața de muncă din România 
Stimată doamnă ministru, 
Având în vedere că în spațiul public sunt numeroase informații cu privire la piața forței de muncă din muncă din 

România, unele îngrijorătoare, vă adresez următoarele întrebări:  
1. Care este rata de șomaj din România, conform statisticilor și cum preconizați că va arăta situația la nivelul anului 

calendaristic următor?  
2. Care sunt domeniile de activitate cu potențial crescut în mediul privat românesc?  
3. Care sectoare se confruntă cu cea mai mare lipsă a forței de muncă?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral.  
Cu aleasă considerație,        Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 

 

Adresată domnului Carol-Eduard Novak, ministrul interimar al Tineretului și Sportului   
 

Viitorul sportului românesc 
Stimate domnule ministru,  
Permiteți-mi să vă felicit pentru întreaga activitate sportivă. Totodată, salut inițiativa dumneavoastră în promovarea 

campaniei de vaccinare, prin implicarea marilor campioni români.  
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Sportul românesc se află într-un moment decisiv. Rezultatele olimpice sunt la un minim istoric și din ce în ce mai puțini 
tineri și copii sunt angrenați în sportul de performanță, conform informațiilor publice. Totodată, rata celor care practică sportul 
de agrement este redus în comparație cu media europeană. În acest context, având în vedere experiența dumneavoastră de la 
conducerea ministerului de resort, ținând cont și de interacțiunea pe care o aveți cu mișcarea sportivă din România în calitate 
de sportiv, vă adresez următoarele întrebări:  

1. Care sunt principalele probleme pe care le-ați identificat la nivelul sportului de performanță din România?  
2. În viitoarea strategie a sportului, veți avea în vedere și dezvoltarea mișcării sportive la nivel școlar și universitar?  
3. Care sunt direcțiile majore de la care ați plecat în elaborarea strategiei naționale a sportului?  
4. Din punct de vedere administrativ, considerați că Ministerul Tineretului și Sportului funcționează la nivel optim? Ce 

considerați că ar trebui schimbat?  
Vă rog să comunicați răspunsul în scris și oral.  
Cu aleasă considerație,              Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 

 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul interimar al Afacerile Externe 
 

Relațiile diplomatice cu Japonia 
Stimate domnule ministru,  
În calitatea mea de președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Japonia consider a fi de maximă importanță 

construirea unor relații din ce în ce mai apropiate cu una dintre cele mai puternice economii ale lumii. Mai mult, în ultimii ani 
au avut loc apropieri și contacte economice importante, fiind suficient să amintim podul peste Dunăre de la Brăila-Jijila unde o 
companie japoneză construiește unul dintre cele mai moderne și mai ambițioase proiecte de infrastructură.  

În aceste condiții, considerăm că prezența diplomatică a României în Japonia trebuie să fie la un nivel foarte ridicat 
pentru a oferi siguranța unor relații mutuale serioase și de anvergură. Prin aceasta înțelegem inclusiv prestanța personalului, 
condițiile necesar superioare de organizare a evenimentelor/ recepțiilor și de primire a delegațiilor, starea impecabilă a clădirii 
în care lucrează și locuiește personalul diplomatic etc.  

Înțelepciunea populară japoneză a reținut un proverb profund: „Vei recunoaște dacă un templu este venerat imediat ce 
vei deschide poarta!”. Având în vedere sensibilitatea poporului japonez pentru detalii, protocol și politețe, considerăm de 
maximă importanță ca Ambasada României la Tokyo să fie impecabilă. De aceea, vă solicit să ne comunicați dificultățile pe 
care prezența noastră la Tokyo le-ar putea întâmpina și, totodată, punctele care ar putea fi îmbunătățite pentru a oferi 
personalului diplomatic condiții superioare de lucru în acest domeniu sensibil.  

Totodată, vă rugăm să ne comunicați și strategia MAE de strângere a relațiilor cu Japonia, atât în context economic, cât 
și cultural.  

Solicităm răspuns în scris.        Deputat 
Vă mulțumesc!            Silviu Nicu Macovei 

*** 
 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Finanțelor 
 

Ce soluții ați adoptat pentru reducerea inflației și oprirea valurilor  
succesive de scumpiri pentru toate serviciile și produsele? 

 

Stimate domnule ministru,  
În fiecare zi, prețurile mușcă sălbatic din puterea de cumpărare a cetățenilor. Românii sărăcesc din ce în ce mai tare, cu 

efecte nefaste pentru întreaga economie. Este proba supremă a eșecului grav înregistrat de guvernele PNL instalate de 
președintele Iohannis la cârma țării.  

O guvernare care este incapabilă să mențină, măcar pe linia de plutire, economia și bunăstarea cetățenilor, trebuie urgent 
schimbată. Altfel România riscă să ajungă la finalul anului la o inflație cu două cifre, ceea ce va arunca întreaga economie într-
un derapaj aproape incontrolabil.  

E nevoie de PSD la guvernare iar PSD își asumă guvernarea tocmai pentru că oamenii au nevoie de soluții clare și reale, 
care să-i ajute.  
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Cifrele sunt edificatoare. Rata Inflației a crescut în ultimul an cu 7,9%. A fost un an de scumpiri continue, prețurile la 
mărfurile nealimentare au crescut în medie cu 11,39%, la alimente cu 5,25%, la servicii cu 3,96%.  

Cele mai mari scumpiri au fost la gaze + 46,07%, energie electrică +24,65%, combustibili +23,5%, ulei +26,29%, 
cartofi +18,04%, brânză de oaie + 6,92%, pâine +6,84%. 

Grav este că influența scumpirii energiei, electricitate, gaz, combustibil încă n-a ajuns la apogeu și este de așteptat ca la 
finalul anului rata inflației să depășească 10%, mult peste cele mai negre previziuni. Ce soluții ați adoptat, astfel încât până la 
finalul acestui an să se pună capăt creșterilor necontrolate de prețuri și să se revină la normalitate, fără majorări aberante, care 
macină zilnic la nivelul de trai al fiecărui român?  

Solicit răspuns în scris.         Deputat 
Cu deosebită stimă,            Daniela Oteșanu 

*** 
 

Adresată domnului Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății 
 

Precizări privind deficitul de medici sau asistenți arondați unităților de învățământ preuniversitar 
 

Domnule ministru,  
Serviciile publice medicale asociate sistemului preuniversitar de învățământ sunt extrem de modeste în varianta fericită 

în care ele sunt asigurate totuși în școli și licee, în special în zonele în care elevii au cea mai mare nevoie de ele, respectiv în 
mediul rural și urban mic. Acest neajuns este și mai puternic potențat de pandemie pentru că starea de sănătate a elevilor nu 
este atent monitorizată și nici eventualele situații provocate de orice tip de contagiere nu sunt detectate la timp.   

Vă rog să-mi precizați câte cabinete medicale școlare erau funcționale la nivel național, dar și în județul Ialomița în 
debutul anului școlar curent, respectiv 2021-2022, câte dintre acestea asigurau monitorizarea stării de sănătate a elevilor pentru 
două sau mai multe școli și licee, câte cabinete nu pot funcționa din cauza deficitului de personal medical, dar și care ar fi 
efortul bugetar necesar pentru operaționalizarea tuturor cabinetelor de medicină școlară începând de anul viitor.  

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,                 Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

 
Adresată domnului Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne 

 
Folosirea elicopterului în ultimii doi ani 

 
Stimate domnule secretar de stat,  
Folosirea elicopterului în interes de serviciu poate fi un mijloc de transport util, atâta timp cât este folosit în mod 

judicios.  
Am fost informat că obișnuiți să folosiți foarte des elicopterul în deplasările efectuate de dumneavoastră.  
De asemenea, există persoane care au menționat că ați folosit elicopterul și în cazuri în care nu era absolut necesar, că a 

devenit o obișnuință să solicitați folosirea elicopterului în deplasări.  
Folosirea elicopterului în cazurile în care nu este neaparat necesară nu este nici normală și nici legală.   
Având în vedere aceste aspecte, vă rog să răspundeți la următoarele întrebări:  
1. De câte ori ați folosit elicopterul în ultimii doi ani?  
2. Care este durata cumulată a orelor de zbor efectuate cu elicopterul în ultimii doi ani?  
3. Care este costul total al folosirii de către dumneavoastră a elicopterului în ultimii doi ani? 
Vă mulţumesc!  

Deputat 
Nicu Niță 

*** 
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Adresată domnului Lucian Bode, ministrul interimar al Afacerilor Interne 
 

Folosirea elicopterului 
Stimate domnule ministru,  
Folosirea elicopterului în interes de serviciu poate fi un mijloc de transport util, atâta timp cât este folosit în mod 

judicios.  
Am fost informat că, de la preluarea mandatului de ministru al afacerilor interne, ați utilizat de foarte multe ori 

elicopterul.  
De asemenea, există persoane care au menționat că ați folosit elicopterul și în cazuri în care nu era absolut necesar, 

inclusiv pe timp de noapte.  
Piloții de elicopter trebuie să fie bine odihniți pentru a pilota în siguranță, iar trezirea lor la ora 4 sau 5 dimineața, din 

scurt, afectează atât siguranța zborului, cât și performanțele piloților. 
Având în vedere aceste aspecte, vă rog să răspundeți la următoarele întrebări:  
1. De câte ori ați folosit elicopterul de când ați preluat funcția de ministru al afacerilor interne?  
2. Care este durata cumulată a orelor de zbor efectuate cu elicopterul de când sunteți ministru al afacerilor interne?  
3. Cum justificați solicitarea efectuării de zboruri cu elicopterul din scurt sau la ore inadecvate?  
4. Care este costul total al cheltuielilor cu folosirea elicopterului de când sunteți ministru al afacerilor interne?   
Vă mulţumesc!               

Deputat 
Nicu Niță 

*** 
 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii 
 

Referitor la extinderea portofoliului de servicii medicale oferite de Spitalul General Căi Ferate Simeria 
 

Stimate domnule ministru,  
Ca rezultat al întâlnirilor periodice cu primarii localităţilor din zona Orăştie-Geoagiu, unde se află biroul meu 

parlamentar teritorial, edilii îmi prezintă problemele cu care se confruntă comunităţile locale ale căror destine le gestionează şi 
pentru care nu au găsit încă o soluţie fiabilă de rezolvare.   

În urma unui astfel de dialog direct cu primarul oraşului Simeria, acesta mi-a adus la cunoştinţă o situaţie care afectează 
sănătatea publică a localităţii şi anume necesitatea reală de a extinde portofoliul serviciilor publice de sănătate oferite de către 
Spitalul General Căi Ferate  Simeria.  

În perioada 29 martie 2021 – 20 aprilie 2021 Primăria Orașului Simeria a inițiat un sondaj de opinie care a fost 
promovat prin propriile canale de comunicare, precum și prin intermediul paginii de Facebook Politica Urbană a României, 
adunând în total 497 de răspunsuri. Rezultatul sondajului de opinie a identificat clar nevoia populației de a 
moderniza/extinde/dota spitalului CFR Simeria, 79,5% din respondenți considerând prioritară această direcție de acțiune.  

Spitalul General Căi Ferate  Simeria, unitate sanitară aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, 
asigură asistență medicală persoanelor asigurate, dar și altor categorii de persoane, deservind atât populația din orașul Simeria, 
cât și populația din satele limitrofe acestuia.  

Unitatea medicală deţine un număr total de 111 paturi și furnizează servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare 
continuă pe 106 paturi pentru bolnavii acuți, în specialitățile medicină internă, chirurgie generală, neurologie, psihiatrie, diabet 
zaharat și boli metabolice, îngrijiri paliative, cardiologie, ORL și în regim de spitalizare de zi pe 5 paturi.  

Bazele actualului Spital General Căi Ferate Simeria au fost puse la sfârșitul secolului XIX ca urmare a înființării 
atelierelor de reparații vagoane și înfiriparea Coloniei Simeria în jurul acestora, devenită mai târziu localitatea Simeria.  

Inițial, au fost construite două corpuri de clădire. Apoi, în anul 1964, a fost construit Dispensarul Medical CFR Simeria, 
iar  între anii 1970-1980 a fost ridicat un al treilea corp de clădire aparţinând spitalului, fiind astfel extinsă capacitatea acestuia. 
Patrimoniul spitalului s-a mărit și prin preluarea de la Consiliul Local Simeria a unei clădiri destinate fizioterapiei.  

Această clădire, din lipsă de fonduri, nu a putut fi valorificată, aflându-se în prezent în stare de conservare.   
Conform informațiilor furnizate de Spitalul General Căi Ferate Simeria, în perioada 1963-1975 în cadrul spitalului a 

funcționat şi o maternitate.  
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În prezent, populația care are domiciliul în orașul Simeria este de 13.604 de locuitori, incluzând aici şi satele 
aparținătoare. Conform statisticii Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor, din anul 2011 până în 
prezent s-au născut, în Simeria, în medie 100 de bebeluși/an. Din acest motiv edilul oraşului apreciază că reînființarea 
maternității și accesul la servicii medicale de obstetrică-ginecologie în Spitalul General Căi Ferate Simeria prezintă o 
importanță majoră în domeniul sănătății publice și este o preocupare constantă a administrației publice a Orașului Simeria.  

De asemenea domeniul sănătății publice, obiectiv de interes social major, a fost identificat ca prioritar pentru investițiile 
din fonduri nerambursabile, fiind menționat în acest sens în cadrul mai multor documente strategice, cum ar fi Strategia 
Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI), Strategia Națională de Competitivitate (SNC), Strategia Națională de 
Dezvoltare Durabilă (SNDD), Strategia Națională de Sănătate (SNS).  

Primăria orașului Simeria dorește să se implice activ în asigurarea accesului comunității la servicii medicale de calitate 
și să devină partener în proiectele relevante în domeniu, luând în considerare și oportunitățile de finanțare oferite prin 
Programul Operațional Sănătate, Prioritatea 4: Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și 
servicii, sau prin Programul Național de Redresare și Reziliență. În condițiile respectării prevederilor legale, Primăria orașului 
Simeria se poate implica și prin asigurarea unei cote de cofinanțare în cazul implementării proiectelor cu finanțare 
nerambursabile și, de asemenea, poate să asigure suport prin resurse umane și alte resurse materiale pentru implementarea 
acestor proiecte.   

În acest sens, în sprijinul înfiinţării și funcționării unei secții de servicii medicale de obstretică-ginecologie și a 
maternității, Primăria Simeria poate pune la dispoziţie ca locații următoarele spații, ce vor putea fi reabilitate și dotate, astfel 
încât să se obțină toate avizele și autorizațiile necesare funcționării în condiții optime:  

- Clădirea destinată fizioterapiei, în prezent neutilizată și aflată în conservare, situată în Simeria, Str, Avram Iancu, Nr. 
13, în suprafață de 146 mp, în proprietatea Statului Român, cu drept de administrare Spitalul CFR Simeria; - Clădirile 
administrative situate în Simeria, Str. Avram Iancu, Nr. 26, în suprafață de 393 mp, în proprietatea Statului Român, cu drept de 
administrare Spitalul CFR Simeria.  

În condițiile în care aceste spații nu sunt corespunzătoare desfășurării activității unei maternități, Primăria Simeria se 
oferă să identifice alte clădiri sau terenuri, în proprietatea Orașului Simeria, care să corespundă cât mai bine scopului propus.  

 Înfăptuirea acestui proiect atât obligatoriu necesar pentru sănătatea comunităţii locale din oraşul Simeria nu depinde 
însă doar de Primăria oraşului.  

Înţelegând exact circumstanţele şi cât de imperativă este realizarea acestei extinderi în activitatea  Spitalului General Căi 
Ferate  Simeria, vă solicit să identificaţi şi să îmi comunicaţi care sunt cele mai bune soluţii şi ce demersuri trebuiesc efecutate 
pentru ca Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să se implice şi să ajute în mod real la finalizarea acestui proiect?  

Vă mulţumesc.  
Solicit răspuns în scris.                  Deputat 

Viorel Salan 
*** 

 

Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene   
 

Renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență pentru eliminarea angajamentelor privind înghețarea 
creșterilor de venituri și menținerea facilităților fiscale pentru sectoarele economice strategice 

 

Stimate domnule prim ministru și ministru interimar al investițiilor și proiectelor europene,  
Având în vedere că renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență este permisă conform articolului 21 din 

Regulamentul UE, vă rog să-mi comunicați dacă și în ce fel susțineți modificarea clauzelor privind politica economică a 
României pentru următorii ani în domeniul salarizării, pensiilor, alocațiilor și al energiei.   

De altfel chiar și Comisia Europeană a stabilit că în anumite condiții obiectivele Planului Național de Redresare și 
Reziliență al unei țări se pot ajusta sau chiar reface complet.   

Așa cum bine știți nu se pot rezolva probleme majore ale societății, pentru care PSD își asumă responsabilitatea intrării 
la guvernare, fără ajustarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Nici eu și nici colegii mei social-democrați nu putem 
accepta măsurile impuse în secret, de fostul ministru USR Cristian Ghinea, care sunt contrare intereselor românilor.   

În actuala formulă, stabilită complet netransparentă, conținutul Planului Național de Redresare și Reziliență a devenit 
public după ce discuțiile au fost finalizate, milioane de români fiind astfel condamnați la sărăcie din cauza măsurilor socio-
economice pe care România va trebui să le îndeplinească.  
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PSD nu poate gira lucruri care nu sunt sustenabile și care afectează în mod negativ viața a milioane de români.  De 
asemenea, așa cum știți, prin Planul Național de Redresare și Reziliență  ar urma ca cei din sectorul IT și construcții să nu mai 
beneficieze de facilități fiscale de la plata impozitului pe venit. Este unul dintre motivele pentru care trebuie renegociat și acest 
capitol. Aproape 680.000 de angajaţi din construcţii, IT şi cercetare ar putea rămâne fără scutirea de impozit pe venit, ceea ce 
ar aduce un minus de 600 de milioane de euro la bugetul de stat doar din impozitul pe venit, potrivit datelor de la Ministerul de 
Finanţe.  

Susțineți menținerea facilităților fiscale din aceste sectoare economice, așa cum a propus PSD?  
Solicit răspuns în scris. 

Deputat 
Alin-Elena Tănăsescu 

*** 
 

Adresată domnului Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății 
 

Situația asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România 
Stimate domnule ministru,  
Conform art. 16 din Ordonanţa de urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a 

profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali 
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se prevede obligația de a  înscrie membrii în Registrul naţional 
unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.  

În acest sens, vă rog să îmi transmiteți o situație la nivelul anului curent, la nivelul fiecărui județ, cu privire la numărul 
asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali activi, numele şi prenumele fiecăruia și instituția medicală 
unde este încadrat.  

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Vă mulțumesc!              Vasilică Toma 

*** 
 

Adresată domnului Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății 
 

Situația medicilor din România 
Stimate domnule ministru,  
Conform art. 414, alin. (1) lit. d) Colegiul Medicilor dinRomânia are atribuția de a întocmi, actualiza permanent 

Registrul unic al medicilor, administra pagina de internet pe care este publicat acesta şi de a înainta trimestrial Ministerului 
Sănătăţii un raport privind situaţia numerică a membrilor săi, precum şi a evenimentelor înregistrate în domeniul autorizării, 
controlului şi supravegherii profesiei de medic.  

Potrivit Deciziei nr. 13/2018 privind informaţiile din Registrul unic al medicilor publicate pe pagina de internet a 
Colegiului Medicilor din România membrii Colegiului Medicilor din România (C.M.R.) sunt înscrişi în Registrul unic al 
medicilor din România.  

Astfel, Colegiul Medicilor din România publică pe pagina de internet următoarele informaţii cu privire la medicii care 
deţin sau au deţinut calitatea de membru al C.M.R.:  

a) numele şi prenumele medicului;  
b)colegiul teritorial al cărui membru este în prezent medicul sau ultimul colegiu teritorial în care a fost înscris;  
c)statusul medicului, conform art. 2 adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din 

România nr. 2/2012 privind adoptarea Statutului şi aCodului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

d) specialităţile deţinute, cu menţionarea dreptului de practică pentru fiecare dintre ele, conform avizului anual;  
e) atestatele de studii complementare deţinute, conform certificatului de membru;  
f) dacă există, restrângeri ale dreptului de a profesa sau situaţii de întrerupere a activităţii profesionale;  
g) locurile de muncă, dacă există acordul expres al medicului pentru a fi publicate.  
În acest sens, vă rog să îmi transmiteți o situație la nivelul anului curent, la nivelul fiecărui județ, cu privire la medicii 

activi, numele şi prenumele fiecăruia, instituția medicală unde este încadrat si specialitățile deținute.  
Solicit răspuns scris.  
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Vă mulțumesc!                 Deputat 
Vasilică Toma 

*** 
 

Adresată domnului Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății 
 

Instituțiile medicale publice și private 
Stimate domnule ministru,  
Sistemul de sănătate al unei țări este esențial pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecție socială.   
La principiul 16 din cadrul Pilonului european al drepturilor sociale, adoptat în aprilie 2017, se afirmă că orice persoană 

are dreptul la un acces rapid la asistență medicală preventivă și curativă de bună calitate și accesibilă din punct de vedere 
financiar. Accesul rapid înseamnă ca oricine să poată beneficia de asistență medicală ori de câte ori are nevoie. Acest lucru 
necesită o amplasare geografică echilibrată a instituțiilor medicale și a profesioniștilor în domeniul sănătății, precum și politici 
care să reducă la minimum perioadele lungi de așteptare.  

Mulți oameni se confruntă cu nenumărate obstacole în calea accesului la asistență medicală, cum ar fi  incapacitatea 
și/sau reticența de a plăti pentru produse și servicii medicale, problema timpilor de așteptare sau a distanței de parcurs. De 
asemenea, accesul la asistență medicală ar putea fi obstrucționat de disponibilitatea insuficientă a infrastructurii medicale și a 
forței de muncă în domeniul sănătății.   

Problemele pe care oamenii declară că le întâmpină pentru a beneficia de îngrijire atunci când sunt bolnavi reflectă 
adesea obstacole semnificative în calea asistenței medicale. 

În acest sens, vă rog să îmi transmiteți o situație la nivelul anului curent, pentru fiecare județ, cu privire la instituțiile 
medicale publice și private și o situație referitoare la aparatura existentă pentru investigatii imagistice de inalta performanta CT 
(Computer Tomograf) si RMN (Rezonanta Magnetica Nucleara) pentru fiecare instituție medicală.  

Solicit răspuns scris.            
Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii 
 

Construirea Drumului Expres Târgu-Jiu-Petroșani-Hațeg-Deva-A1, imperios necesară  
pentru economia județului Gorj 

 

Revin, cu deosebită insistență, asupra unui subiect extrem de important pentru mine, mai exact realizarea Drumului 
Expres Târgu-Jiu-Petroșani-Hațeg-Deva-A1, necesar pentru dezvoltarea a două județe, grav afectate de reducerea activităților 
economice din ultimii ani, respectiv județele Gorj și Hunedoara.    

Acest trosnon reprezintă o continuare a Drumului Expres Târgu Jiu –Craiova, aflat în faza preliminară demarării 
lucrărilor. Subliniez faptul că vorbim de un județ extrem de afectat din cauza activităților miniere, cu suprafețe foarte mari 
neredate circuitului agricol, care, din punct de vedere social, va fi și mai afectat ca urmare a restrângerii activității unei 
companii miniere care acum numără în jur de 12 mii de angajați, plus angajații de la societățile prestatoare pentru Complexul 
Energetic Oltenia. Județul Gorj, Hunedoara de altfel, are nevoie de infrastructura rutieră care să-l conecteze la rețelele rutiere 
importante din țară pentru a facilita accesul investitorilor în zonă. Altfel, riscă să ajungă la fel ca Valea Jiului.  

Pentru că nu am primit niciun răspuns la întrebarea nr.1556A/25.05.2021, transmisă Cabinetului Ministerial în luna mai 
a acestui an, revin cu acest subiect pentru a-l readuce în atenția responsabililor. Dat fiind faptul că într-una dintre 
corespondențele pe care le-am purtat cu Ministerul Transmporturilor, am primit asigurări că proiectul ”Drum expres Târgu Jiu- 
Hațeg –Deva-A1” este cuprins în MPGT în perioada de programare 2021-2030, dar și în Planul Investițional,  insist, respectos, 
solicitând răspuns scris la următoarele întrebări:   

1. Care este principala sursă de finanțare pentru “ Realizare Drum Expres Târgu-JiuPetroșani-Hațeg-Deva-A1”?  
2. Concret, într-un mod transparent, când preconizați că vor fi demarate procedurile de achiziție publică pentru Studiul 

de fezabilitate și proiectul tehnic de execuție pentru acest important obiectiv?  
Cu respect, vă mulțumesc!                   Deputat 

Mihai Weber 
*** 
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 Interpelări  
 

 
 
Adresată: domnului Lucian Bode, ministrul interimar al Justiției 
De către: domnul Daniel-Florin Ghiță, deputat  
Obiectul interpelării: Modul de numire în funcțiile de procuror general al PICCJ și de procuror șef al DNA a doamnei Laura 
Codruța Koveși 

  
În temeiul prevederilor articolului 112 alineatul 1 din Constituția României și ale articolului 202 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, vă adresez urmatoarea    
Interpelare: 
Printr-o hotarare pronunțată saptămâna trecută,Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul Consiliului Superior al 

Magistraturii și a respins cererea reclamantei Laura Codruta Koveși, fost procuror general al Parchetului de pe langa Înalta 
Curte de Casație și Justiție în perioada 2006-2012 și procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție în perioada 2013-2018, 
actualmente procuror șef al Parchetului European, de a i se recunoaște gradul profesional de procuror de Parchet de pe langa 
Înalta Curte de Casație și Justiție. Înalta Curte a confirmat astfel soluția pronunțată de Consiliul Superior al Magistraturii, 
Secția pentru procurori, care a respins solicitarea reclamantei cu motivarea că nu a dobândit acest grad profesional prin 
concurs, aceasta deținând doar gradul profesional de procuror de parchet de pe langă tribunal.  

Având în vedere hotarârea definitivă a instanței supreme din România, vă solicit să dispuneți verificãri și să-mi 
comunicați dacă doamna Laura Codruța Koveși a susținut concurs pentru ocuparea funcțiilor de procuror general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în care a fost numită în 2006 și renumită în 2009, și de procuror șef 
al Direcției Naționale Anticorupție, în care a fost numită în 2013 și renumită în 2016, precum și procedurile și criteriile în baza 
cărora a fost efectuată selecția în vederea ocupării acestor funcții.  

Solicit răspuns scris și oral.  
*** 

 

Adresată: domnului Virgil Popescu, ministrul interimar al Energiei  
De către: domnul Silviu Macovei, deputat 
Obiectul interpelării: Relația dintre operatorii și distribuitorii de energie din piață în raport cu administrațiile locale - Comuna 
Grajduri, jud. Iași  
 

Doresc să aduc în atenția ministerului o situație specifică din județul Iași care, însă, este una simptomatică pentru relația 
dintre operatorii și distribuitorii de energie din piață în raport cu administrațiile locale. Situația pe care urmează să v-o prezint 
a fost adusă în discuție de către administrația locală a comunei Grajduri (judetul Iași) și se referă la impedimentele pe care le 
întâmpină această administrație în implementarea unor proiecte de infrastructură.  

Situația specifică se prezintă astfel: în anul 2017, Primăria Grajduri a început derularea proiectului „Sistem integrat de 
alimentare cu apă și canalizare în localitățile comunei Grajduri, județul Iași”. După derularea procedurilor de licitație, lucrările 
efective au fost derulate astfel încât la acest moment ele sunt finalizate. Însă, investiția nu poate fi dată în folosință deoarece 
procedura de racordare la energie electrică a celor 13 obiecte din proiect (stația de epurare, stația de pompare apă uzată și apă 
potabilă etc.) este extrem de greoaie și de lungă durată.  

Mai mult, deși avizul de la Delgaz - Grid a fost obținut la eliberarea Certificatului de urbanism, compania menționată nu 
ia în calcul toate consumurile transmise prin documentația depusă pentru obținerea avizului. Dacă acest lucru ar fi fost luat în 
calcul, compania ar fi avut timpul necesar ca până la finalizarea investiției să facă toate lucrările necesare asigurării 
consumului solicitat în aviz.  

Acest neajuns este cauzat de faptul că furnizorii de energie electrică, conform reglementărilor actuale, au ca termen de 
răspuns la solicitări o perioadă de 30 de zile lucrătoare, iar după expirarea acestei perioade pot solicita studii de soluții sau 
întăriri de rețea cu termen de rezolvare de 24 de luni de la data plății studiilor de soluții.  

Aceste termene sunt, în opinia administrațiilor locale, exagerate fiindcă, în exemplul de față, durata contractului de 
investiții în apă și canalizare a fost de 18 luni, dar conform reglementărilor ANRE, termenul de racordare la rețea poate dura 
24 luni.  
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Considerăm această situație ca fiind generatoare de blocaje în realizarea investițiilor administrațiilor locale, mai ales în 
contextul în care oricum birocrația din țara noastră reprezintă o piedică majoră în dezvoltarea economică a României.  

În virtutea Statutului și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în 
Domeniul Energiei, actualizate prin Ord. 21/30.09.2021, vă solicităm să luați în considerare și să propuneți modificarea 
reglementărilor care țin de ANRE pentru reducerea acestui termen de soluționare de la 24 de luni la un termen rezonabil (4-6 
luni). Rezolvarea acestei deficiențe legislative este cu atât mai importantă cu cât costurile acestor racorduri sunt substanțiale 
(aprox. 10% din valoarea investiției) și plătite de beneficiar, iar modernizările realizate astfel rămânând în patrimoniul Delgaz 
- Grid.  

Vă solicităm un răspuns în scris, în cel mai scurt timp posibil!  
 

*** 
 

Adresată: domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale  
De către: domnul George-Adrian Paladi, deputat 
Obiectul interpelării:  Proiectele depuse în cadrul PNDR la nivelul județului Brăila  

 

Stimate domnule ministru,  
Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) este unul dintre cele mai importante mecanisme prin care statul 

român, întrebuințând resursele financiare oferite de Uniunea Europeană, urmărește să modernizeze și să diversifice economia 
rurală, oferindu-i acces către piață și sprijinind activitatea agricultorilor, în particular a celor din generația tânără.  

Dată fiind ponderea populației rurale în România, precum și a sectorului agricol în economia națională, implementarea 
amplă și corectă a Programului Național de Dezvoltare Rurală este esențială pentru asigurarea cadrului de dezvoltare a 
economiei românești și pentru creșterea bunăstării unui segment larg al populației.  

Județul Brăila are un potențial agricol imens, iar structura administrativă include 40 de comune din totalul de 45 de 
unități administrativ-teritoriale, situație care trebuie să determine o preocupare intensă a autorităților pentru asigurarea unui 
cadru corespunzător dezvoltării rurale.  

În cadrul discuțiilor și întâlnirilor pe care le-am avut în ultima perioadă cu agricultori și antreprenori din mediul rural 
din județul Brăila, dar și cu reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale, am primit mai multe sesizări cu privire la 
problemele întâmpinate de aceștia în accesarea fondurilor alocate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală. 
Problemele vizează atât respingerea unor proiecte depuse, cât și birocratizarea excesivă a procedurilor de depunere și selecție a 
proiectelor, care îi descurajează în particular pe cei care se află pentru prima dată în postura de a solicita o finanțare prin 
intermediul acestui program național. Consider că existența acestor impedimente trage un important semnal de alarmă cu 
privire la implementarea PNDR la nivelul județului Brăila și este de natură să producă o firească îngrijorare în ceea ce privește 
calitatea managementului acestui program național.  

Prin urmare, domnule ministru,  
Vă adresez solicitarea de a furniza o situație, pe submăsuri, a proiectelor depuse și aprobate, respectiv respinse în cadrul 

Programului Național de Dezvoltare Rurală, la nivelul județului Brăila, în anul 2021.  
Solicit răspuns scris.  

*** 
 

Adresată: domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Finanțelor, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii  
De către: domnul Dan Șlincu, deputat  
Obiectul interpelării: Lipsa intervenției Guvernului pentru plafonarea prețurilor polițelor RCA a dus la explozia tarifelor, la 
blocarea pieței de transport rutier și la circulația fără asigurare obligatorie  

 

Stimate domnule ministru,  
Polițele RCA s-au scumpit accelerat în doar două luni de zile. Prețurile la polițele RCA sunt de nestăpânit. La unele 

companii de asigurări aproape că s-au triplat.   
Vă dau și un exemplu concret. Prețurile pentru polițele RCA au ajuns și la 14.000 de lei pe un an pentru un TIR, situație 

nemaiîntâlnită din 2016, de la falimentele mai multor companii de asigurări. Mai mult, în anumite cazuri asiguratorii nici nu le 
oferă cotații transportatorilor.  
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Vă rog să sesizați Consiliul Concurenței și să investigați dacă explozia de prețuri a tarifelor RCA din ultimele săptămâni 
nu reprezintă o acțiune concertată a companiilor din acest domeniu.   

Apreciez că în cazul în care asiguratorii nu iau măsuri și scad prețurile până la final de an, ar trebui să fie plafonate 
tarifele. În caz contrar, vom avea toți de suferit pentru că transportatorii fie vor scumpi serviciile și astfel vom asista la un nou 
val de scumpiri a alimentelor și tuturor produselor, fie vor renunța să mai facă transport de marfă. Am înțeles că au fost firme 
de asigurări care au făcut fraude și acum le investigați, dar de ce au scumpit restul companiilor, dacă la controalele efectuate de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară au fost în regulă?  

Atât primul ministru, cât și dumneavoastră din primele zile în care ați ajuns ministru al Finanțelor ați promis că veți 
interveni urgent cu măsuri ferme și clare pentru a nu se destabiliza piața polițelor RCA în urma falimentelor repetate ale 
firmelor de asigurări cu cel mai mare număr de clienți de pe acest segment și pentru a nu suferi cei care au fost păgubiți de 
șoferii care au fost asigurați la aceste companii.  

Din păcate am constatat atât eu, cât și milioane de șoferi din întreaga țară că nu ați făcut nimic pentru a opri haosul 
generalizat care s-a propagat în ultimele luni în domeniul asigurărilor de tip RCA și nici nu ați luat măsuri ferme pentru a opri 
astfel de practici ilegale.  

Nu este posibil ca în doar câteva zile să se majoreze cu peste 100% prețurile la polițele RCA, fără nicio justificare reală, 
iar milioane de șoferi din toată țara să fie puși în fața faptului împlinit de a achita sume exorbitante pentru a încheia asigurări 
de răspundere civilă obligatorie.  

Situația este atât de gravă încât falimentul din luna septembrie a acestui an a companiei de asigurări cu cel mai mare 
număr de polițe RCA a triplat prețul acestora, iar unele dintre instituțiile statului nu mai au bani în buget să achite noile tarife. 
Printre acestea se numără instituții din subordinea Ministerului Afacerilor și Internelor, cum ar fi Poliția sau Jandarmeria. Deși 
au rămas fără poliție RCA valabile, o serie de autospeciale sunt în continuare folosite în misiuni. Este o chestiune gravă, care 
trebuie imediat rezolvată.  

Vă solicit să luați măsuri în cel mai scurt timp și să informați comisiile de specialitate din Parlament, precum și să veniți 
în Plenul Reunit al celor două Camere să prezentați  soluțiile adoptate. Așa nu se mai poate. Trebuie oprit dezastrul din acest 
domeniu, firme falimentare care nu dau socoteală, milioane de păgubiți, care scot bani din buzunar pentru a-și repara mașinile, 
deși au polițe RCA, creșteri aberante de prețuri la asigurările auto obligatorii.  

Solicit răspuns oral și 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, 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 

 Declarații 
 

Start oficial pentru PNRR: România poate accesa prima tranșă în valoare de 3,793 miliarde de euro 
 

În cursul săptămânii trecute au fost aprobate în ședința de Guvern două acte esențiale pentru demararea Programului 
Național de Redresare și Reziliență al României. Este vorba despre memorandumurile prin care Ministerul Investițiilor și 
Proiectelor Europene și Ministerul Finanțelor au fost mandate să parafeze Acordul privind contribuția financiară 
nerambursabilă și Acordul de împrumut dintre Comisia Europeană și România.  

Acesta este ultimul pas care trebuia făcut pentru ca țara noastră să poată beneficia de cele 29,2 miliarde de euro din 
Mecanismul de Redresare și Reziliență pentru finanțarea reformelor și investițiilor incluse în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență. De asemenea, este important de menționat că România va beneficia anul acesta, conform acordului, de 
o prefinanțare de 3,793 miliarde euro, iar în cursul anului 2022 de o finanțare de aproximativ 6,171 miliarde euro.  

În acest moment, după ce au fost încheiate procedurile legale privind atragerea banilor prin PNRR, trebuie demarate de 
urgență reformele prevăzute în program pentru a putea respecta, astfel, termenele asumate de comun acord cu oficialii 
europeni, dar și pentru a depăși cât mai rapid șocul cauzat de pandemia Covid-19 asupra economiei românești.  

România are acum o şansă uriaşă de a se moderniza și de a își dezvolta comunitățile locale astfel încât să putem aduce o 
schimbare în bine în viața cetățenilor. Cred cu tărie că procesul de recuperare si transformare economică românească va fi unul 
de succes dacă vom atinge toate obiectivele prevăzute în PNRR-ul României și dacă vom accesa rapid și integral fondurile 
alocate!  

Nu mai avem timp de pierdut, trebuie doar să ne punem pe treabă! 
Deputat 

Alexandru Popa 
*** 

 

Ziua Internațională a Toleranței 
Protejăm demnitatea umană! Promovăm toleranța și drepturile omului! 

Stimați colegi, 
Ziua Internațională a Toleranței este marcată în fiecare an în data de 16 noiembrie. Prin marcarea acestei zile, îndemnăm 

omenirea la înțelegere și respect reciproc, la dialog și cooperare între indivizi, între comunități, între națiuni. 
Ziua Internațională a Toleranței a fost proclamată la 16 noiembrie 1995, în cadrul Conferinței generale a UNESCO, prin 

adoptarea „Declarației principiilor toleranței”. Acest document subliniază importanța respectului, acceptării și aprecierii pentru 
diversitatea și bogăția culturală, pentru toate manierele de exprimare a calității noastre de ființe umane. Pentru noi, membri ai 
unui parlament democratic, toleranța este esențială pentru construirea societății pe care vream să o lăsăm următoarelor 
generații. 

Toleranța este liantul esențial pentru orice comunitate, de la familia extinsă până la națiune și la umanitate luată ca 
întreg. Capacitatea de a accepta că nu toți suntem la fel, că nu toți vedem lucrurile identic, că nu toți ne fundamentăm 
identitatea pe aceleași idei este măsura unui spirit robust și sănătos. Capacitatea de a înțelege că diversitatea e o resursă, nu o 
amenințare este fundamentul unei societăți puternice și prospere.  

Vedem în jurul nostru, pe toată planeta, cum tehnologia ne dă instrumentele pentru a fi mai apropiați, dar în același timp 
ne permite să ne închidem în propriile noastre camere de rezonanță, din care avem tendința să excludem orice părere care nu se 
pliază exact pe filosofiile sau concepțiile noastre. Ferite de lumina examenului critic, concepțiile tind să devină prejudecăți, iar 
prejudecățile să devină frică și ură. Trebuie să identificăm mijloacele necesare pentru a ne proteja cetățenii în fața valurilor de 
ură răspândite cu ajutorul rețelelor sociale. 

Nu suntem feriți nici noi, românii, de aceste pericole. În ultimii ani, au ajuns în centrul dezbaterii publice exemple de 
atitudini antisemite, rasiste sau homofobe. Ne amintim cu regret de amenințările cu moartea primite de Maia Morgenstern, 
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devastarea cimitirelor evreiești din Ploiești și Huși, presiunea pusă pe angajații srilankezi din Ditrău sau tensiunile din timpul 
referendumului pentru familie. Toate aceste evenimente ne fac să fim conștienți de pericolul divizării societății românești. 

De prea multe ori, purtătorii de mesaje extremiste au fost acceptați sau chiar promovați în spațiul public românesc. Din 
postura de parlamentar, îmi exprim îngrijorarea în privința amenințărilor la adresa cetățenilor care își desfășoară activitatea în 
țara noastră. Trebuie să reacționăm ferm în fața unor evenimente îngrijorătoare de acest gen. Avem datoria să apărăm valorile 
democratice și să fim vigilenți în fața creșterii mișcărilor extremiste din România și din întreaga Europă. 

Țara noastră nu poate să devină tărâmul unui nou experiment extremist. Experiențele trăite de România secolul trecut nu 
trebuie să fie repetate. Creșterea mișcărilor iliberale din Europa trebuie să ne îngrijoreze și să ne facă conștienți de potențialul 
ridicat al pericolului. Dacă vrem să rămânem parte a lumii libere, trebuie să combatem orice formă de extremism. 

Recent, am aflat cu tristețe că fostul președintele al Federației Comunităților Evreiești din România, Aurel Vainer, s-a 
stins din viață. Poporul român a apreciat că Aurel Vainer și-a dedicat întreaga carieră protejării drepturilor minorităților din 
țara noastră și întăririi relației dintre România și celelalte țări democratice. 

Aurel Vainer a fost un parlamentar activ și a depus eforturi neîncetate pentru păstrarea României pe calea dezvoltării 
democratice. A fost un om devotat principiilor toleranței, bunei înțelegeri între toți cetățenii și apărării drepturilor omului. 
Spiritul său cald și generos a adus în prim planul discursului public din România valorile profund umane, pe care le-a iubit și 
le-a apărat neabătut. Prin marcarea Zilei Internaționale a Toleranței, aducem un omagiu memoriei domnului Vainer. Din 
postura de parlamentari, avem datoria să ducem mai departe moștenirea simbolică a dlui. Vainer și să continuam lupta pentru 
democrație, toleranță și libertate. 

Rămânem loiali principiilor toleranței și ale civilizației democratice. Împreună, putem să punem bazele unei societăți în 
care toți cetățenii care vor să-și desfășoară activitatea în România, o pot face cu încredere în instituțiile democratice. Protejăm 
demnitatea umană! Promovăm toleranța și drepturile omului! 

Deputat 
Florin-Alexandru Alexe 

*** 
Ziua Mondială a Diabetului 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Pe 14 noiembrie celebrăm Ziua Mondială a Diabetului, o zi care a devenit oficială prin adoptarea Rezoluţiei 61/225 la 

20 decembrie 2006 de către țările membre ale Organizației  Naţiunilor Unite, care au recunoscut astfel nevoia de a promova la 
nivel național și internațional accesul populației la tratamentul pentru această boală, dar și de a formula măsuri în cadrul 
sistemelor naționale de sănătate pentru prevenirea creșterii numărului populației care suferă de diabet.  

Din păcate, la nivel global, peste 422 de milioane de oameni suferă de diabet, conform statisticii din anul 2014. Cifrele 
sunt îngrijorătoare pentru că sunt în creștere și deși există un tratament foarte important, insulina, descoperită în 1921 de dr. 
Nicolae Paulescu, mulți bolnavi încă nu au acces la tratament.  

Tema propusă de ONU anul acesta este accesul la tratament, mai ales în perspectiva pandemiei de COVID-19, care a 
îngreunat tratamentul pacienților. 

În plus, aș dori să atrag atenția asupra metodelor de a preveni îmbolnăvirea, astfel încât oamenii să știe cum se pot 
proteja mai bine: prin mişcare, prin consumarea de alimente sănătoase, măsurarea în mod constant a greutăţii corporale şi 
renunţarea la fumat. Diabetul este o boală cronică, care apare atunci când pancreasul nu mai produce suficientă insulină, sau 
când corpul uman nu poate folosi în mod eficient insulina pe care o produce. Neglijarea diabetului poate fi fatală, diabetul 
reprezentând a treia cauză majoră de deces pe plan mondial. 

În calitate de membru în Comisia pentru sănătate şi familie din Camera Deputaţilor, voi susţine în continuare toate 
inițiativele care au ca obiectiv scăderea numărului românilor bolnavi de diabet, astfel încât aceștia să beneficieze de informația 
necesară pentru a putea preveni îmbolnăvirea, dar și pentru a avea acces la tratamentul necesar celor care suferă de diabet.   

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Liviu-Ioan Balint 
*** 
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Guvernul a aprobat primele documente pentru demararea PNRR 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
De o perioadă bună avem un guvern cu puteri limitate, însă acest lucru nu înseamnă sistarea oricăror acțiuni necesare 

pentru bunul mers al țării. Zilele trecute, Guvernul a aprobat primele două documente pentru demararea Programului Național 
de Redresare și Reziliență al României. Este vorba despre două memorandumuri prin care Guvernul a mandatat Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Finanțelor să semneze Acordul privind contribuția financiară nerambursabilă 
și Acordul de împrumut dintre Comisia Europeană și România.  

Astfel, prin parafarea acestor împrumuturi, România va beneficia de o finanțare în sumă de 29,2 miliarde de euro din 
Mecanismul de Redresare și Reziliență pentru finanțarea reformelor și investițiilor incluse în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență. Mai exact, prin semnarea Acordului privind contribuția financiară nerambursabilă, România va 
beneficia de un grant în valoare de 14,24 miliarde de euro, iar prin semnarea Acordului de împrumut dintre Comisia 
Europeană și România, de o finanțare în valoare de 14,942 miliarde de euro, acordată în condiții avantajoase, la nivelul 
costurilor Comisiei Europene. Până la sfârșitul anului, România va beneficia de o prefinanțare de 3,793 miliarde euro, iar în 
cursul anului 2022 de o finanțare de aproximativ 6,171 miliarde euro, în ambele tranșe, prin Mecanismul de Redresare și 
Reziliență.  

Banii se vor acorda în tranșe, în funcție de îndeplinirea unor obiective, numite jaloane și ținte. În total sunt 507 de 
jaloane și ținte care trebuie realizate până la 31 august 2026. Planul Național de Redresare și Reziliență este structurat pe cei 6 
piloni prevăzuți de Regulamentul Mecanismului de Redresare și Reziliență și împărțit în 15 componente, astfel încât să 
acopere nevoile României și să urmărească concomitent prioritățile Comisiei Europene. Cei șase piloni sunt: tranziția verde, 
transformarea digitală, creștere inteligentă, coeziune socială și teritorială, sănătate și reziliență economică, socială și 
instituțională, politici pentru generația următoare, copii și tineri. 

Prin aceste investiții consistente, România va avea un parcurs solid spre o dezvoltare accelerată, prin modernizarea 
foarte multor domenii vitale. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Bogdan Iulian Huțucă 

*** 
 

Capcana reîntoarcerii la un model economic iresponsabil și pierzător 
  
În spatele dezbaterii din spațiul public despre cotele de impozitare se află o capcană extrem de periculoasă pentru 

economia românească: reîntoarcerea la un model de (sub)dezvoltare bazat pe consum, venituri crescute din pix și deficite 
record. Pe care abia am reușit să îl schimbăm, dar care încă ne așteaptă după colț, cu brațele-i socialiste larg deschise și mânie 
proletară la pachet. Momentul e cum nu se poate mai prost. 

Avem o incompatibilitate fundamentală între două paradigme economice. Pe de-o parte, un model dovedit pierzător și 
iresponsabil, bazat pe măsuri prociclice, care țin economia captivă în consum și cresc din pix veniturile. Pe de altă parte, un 
model de dezvoltare bazat pe investiții, competitivitate, transformare tehnologică și digitalizare, model pe care guvernarea 
liberală l-a început în cel mai greu an din ultimele trei decenii și care are premisele să fie continuat cu succes în contextul 
PNRR. 

În primele opt luni ale anului 2020 (inclusiv în lunile de lockdown), România a investit în proiecte de infrastructură 22 
de miliarde de lei, un record absolut pentru ultimii 10 ani. Pe tot anul 2020, cheltuielile pentru investiții, care includ 
cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în 
valoare de 53,2 mld lei, cea mai mare sumă investită în economia românească în ultimii 10 ani, în creștere cu 9,5 mld. lei față 
de anul precedent. 

Iar la execuția bugetară la opt luni a anului în curs, aceleași cheltuieli cu investițiile au fost în valoare de de 30,19 mld 
lei, în creştere cu 25,2% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. De asemenea, se observă o creştere mai accentuată 
a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, acestea reprezentând peste 50% din totalul cheltuielilor pentru 
investiţii. 

Criza generată de pandemie ne-a arătat cât de vulnerabili eram după guvernările anterioare anului 2020, care au ținut 
economia în paradigma nesustenabilă a creșterilor masive de cheltuieli pentru consum, un stat tot mai mare și mai ineficient, 
taxe peste taxe pentru mediul privat, descurajarea inițiativei private. E bine să nu uităm că România a intrat în pandemie cu 
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procedură de deficit excesiv activată - singurii din UE - și, în contextul presiunii inflaționiste globale (inflația în SUA este la 
maximul ultimilor 31 de ani), suprapuse peste criza energiei și peste pandemie, întoarcerea la politica de stimulare a 
consumului este o rețetă sigură pentru dezastru. 

Acum câteva zile, Banca Națională a României a revizuit în sus prognoza de inflație, de la 5,6% la 7,5% pentru 
decembrie 2021, și de la 3,4% la 5,5% pentru anul viitor, cu un vârf de „magnitudine substanțială” de 8,6% în T2 2022 (când 
vor fi ridicate măsurile de compensare a facturilor la energie), în cel mai recent raport asupra inflației. BNR ne spune, în stilul 
caracteristic: grijă mare la steagul roșu, apele sunt tulburi! 

Să nu uităm că avem un spațiu bugetar infim pentru creșterea cheltuielilor. În 2020, circa 42% din ceea ce am încasat 
din taxe si impozite am plătit pentru salariile în sectorul public și alte circa 53% pentru protecția socială (pensii, alocații etc.) 
Este fără precedent la nivel european ca 95% din încasările la buget să fie consumate de factura socială. În acest context, orice 
măsuri populiste vor dinamita nu numai îndeplinirea țintelor din PNRR, ci întreaga credibilitate a României în fața partenerilor 
externi și a agențiilor de rating, care deja ne plasează la un fir de păr de categoria junk. România a mai fost față în față cu 
Troika FMI-CE-BM, iar ajustările au fost dureroase și au început întotdeauna cu tăieri de la investiții. 

Inflația înseamnă sărăcie și lovește în cei mai vulnerabili. Iar soluția de combatere a sărăciei nu a fost și nu va fi 
vreodată redistribuirea acesteia. Îmi amintesc un celebru clip electoral american, în care protagonistul descria strălucit efectele 
socialismului: în socialism bogații devin mai săraci, dar săracii devin și mai săraci. 

De la Robert Solow și Paul Romer încoace, știm cu certitudine că nu există scurtături pentru statele care își propun să 
genereze prosperitate pentru cetățenii lor. Din pix nu se rezolvă nimic, decât pe hârtie. Creșterea economică reală este 
rezultatul creșterii productivității individuale, prin conectarea oamenilor la oportunități. Pentru asta, România știe ce are de 
făcut: infrastructură, investiții în inovare, restartarea educației, (re)industrializarea 4.0 (cu accent pe domeniile strategice, unde 
avem avantaj competitiv) și reforma statului. Aceste măsuri vor scoate România din sărăcie, mult mai repede și mai eficient. 

Dacă vrem cu adevărat să dezvoltăm România, nu doar să marcăm puncte electorale și să strângem voturi pentru 
următoarele alegeri, aceasta este calea. Singura. 

Deputat 
Sebastian Burduja 

*** 
 

97,5% din administrațiile locale din România au depus cereri de finanțare în Programul  ”Anghel Saligny” 
 

Necesitatea elaborării și aprobării unui program național de investiții care să asigure coeziune teritorială și să contribuie 
la reducerea diferențelor în ceea ce privește dezvoltarea comunităților este reflectată de numărul mare de UAT-uri care au 
depus cereri de finanțare prin Programul ”Anghel Saligny”:  3.147 de administrații locale, reprezentând 97,5% dintre 
comunele, orașele, municipiile și județele din România.  

Acest Program va permite unităților administrativ-teritoriale promovarea obiectivelor de investiții în trei domenii 
esențiale, apă și canalizare, transport local și gaze, astfel încât să poată fi asigurate accesul la servicii esențiale al întregii 
populații, creșterea calității vieții și evitarea riscului de depopulare, fenomen ajuns la cote îngrijorătoare în comunitățile 
subdezvoltate.  

De asemenea, pentru ca banii să nu fie direcționați către proiecte nefolositoare comunităților, au fost definite strict cinci 
categorii de investiții care pot fi finanțate: 

 alimentări cu apă și stații de tratare a apei; 
 sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;  
 drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul 

localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților; 
 poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice;  
 sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.  
Concret, au fost depuse 7.545 proiecte de apă și canalizare și infrastructură rutieră  locală cu un total de peste 137 

miliarde lei și, în curând, se vor putea depune cereri de finanțare și pentru rețelele de gaze.  
Prin alocarea unei sume minime pentru fiecare județ, municipiu, oraș, comună sau sector, putem vorbi, poate pentru 

prima dată, despre dezvoltarea echilibrată a comunităților și despre o finanțare care nu va depinde de culoarea politică a celor 
care le conduc.  
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Pe lângă toate acestea, este foarte important să ne gândim și la efectele negative pe care le-ar fi putut avea neaprobarea 
acestui Program. De aceea, doresc să aduc în atenție una dintre consecințe, respectiv faptul că neadoptarea unor măsuri de 
finanțare a obiectivelor de investiții din categoriile alimentare cu apă și stații de tratare a apei, precum și sisteme de canalizare 
și stații de epurare, ar fi însemnat imposibilitatea României de a închide procedura de infringement într-un termen rezonabil. 

Conform ultimelor date statistice publicate, la nivel național, 20.000 km de drumuri județene și 27.000 km de drumuri 
comunale sunt nemodernizate, 29% din unitățile administrativ-teritoriale nu dețin rețele de apă, 57% dintre acestea nu dețin 
canalizare, iar 70% din UAT-uri nu au acces la rețele de distribuție de gaze naturale.  

La aceste date ar fi trebuit să se gândească cei care nu au înțeles necesitatea acestui Program și l-au criticat doar de 
dragul de a critica.  

Deputat 
Angelica Fădor 

*** 
 

97,5% dintre UAT-uri au solicitat finanțare prin „Anghel Saligny” 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Mult hulitul program „Anghel Saligny” pare să fie la mare căutare printre primarii României, indiferent de culoare lor 

politică. Astfel, 3.147 dintre cele 3.228 de unități administrativ-teritoriale ale României, incluzând județele și sectoarele 
capitalei, au cerut finanțare. Doar 81 de UAT-uri nu au cerut. Acest lucru se traduce în 97,5% dintre comunele, orașele, 
municipiile și județele din România care au cerut finanțare, prin Programul "Anghel Saligny". Este vorba de cereri de finanțare 
pentru investiții în rețelele de apă și canalizare și pentru modernizarea drumurilor.  

În fiecare localitate poate fi demarată cel puțin o investiție, dacă a fost depusă corect cererea de finanțare. Suma totală a 
cererilor de finanțare este de 137,59 de miliarde de lei, pentru 7.545 de proiecte, în condițiile în care bugetul programului este 
de 50 de miliarde de lei. Ministerul Dezvoltării va deschide curând și depunerea de cereri de finanțare pentru investiții în 
rețelele de distribuție a gazelor naturale, prin programul "Anghel Saligny". 

Ceea ce frapează este apetența primarilor USRPLUS către finanțările din programul „Anghel Saligny”! Pentru context, 
cred că este necesar să reamintesc că adoptarea acestui program a fost motivul pentru care USRPLUS a provocat criza politică 
în care se regăsește România de trei luni! La momentul respectiv, USRPLUS cataloga „Anghel Saligny” drept „un abuz marca 
OUG 13 şi furt din banii românilor”. Mai mult, aceștia l-au acuzat pe prim-ministrul și președintele PNL Florin Cîțu că 
„interesul propriu de partid este mai important decât interesul românilor, în condiţiile în care traversăm o criză pandemică. 
USR PLUS a făcut o analiză a proiectului care arată clar că PNDL 3 este doar o continuare a PNDL 2 (creaţia lui Liviu 
Dragnea) în ceea ce priveşte risipa banilor şi lipsa de transparenţă în alocarea lor”.  

Păi cum se face, doamnelor și domnilor de la USRPLUS, că toți primarii voștri au solicitat finanțare prin programul 
„Anghel Saligny”?! De câtă ipocrizie și iresponsabilitate mai puteți da dovadă? După ce ați aruncat țara într-o criză politică 
când avea cel mai puțin nevoie de asta, acum doriți bani dintr-un program pe care voi, fără pic de jenă și scrupule, l-ați 
catalogat drept furt din bani publici! Cred că românii, dacă mai aveau nevoie de dovezi, au văzut acum adevărata voastră față...  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Florin Claudiu Roman 
*** 

 

Valul patru al pandemiei bate în retragere, dar norii negri care se văd peste Europa ne îndeamnă la vigilenţă 
 

Veştile care vin din zona sanitară sunt tot mai bune de câteva zile, dar nu este cazul să lăsăm garda jos, pentru că 
pandemia încă nu a trecut. România a coborât sub 5.000 de cazuri pe zi (faţă de vârful de 18.000 din urmă cu o lună!), iar 
trendul este clar unul descendent. Rămânem din păcate la un număr ridicat de decese (179 înregistrate în ziua de luni), în timp 
ce la Terapie Intensivă se observă o scădere uşoară a numărului de pacienţi.  

Din punct de vedere medical lucrurile se îmbunătăţesc vizibil în România. Cu toate acestea, din păcate, în Europa 
situaţia stă exact invers. Dacă în urmă cu două-trei săptămâni, în restul continentului era linişte, iar la noi graficele Covidul 
arătau extrem de rău, de câteva zile în multe ţări europene autorităţile au dat alarma, iar unele state pregătesc chiar noi 
restricţii.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 33 - 2021  
Săptămâna 15 – 19 noiembrie 2021  

 

 

56 
 

Ungaria a ajuns la 21.000 de cazuri, Germania la 29.000, Austria la 11.000, iar Olanda, Franţa şi Polonia trec zilnic de 
10.000. Toate aceste state stau însă mult mai bine la capitolul vaccinare decât noi, astfel că terapiile intensive nu sunt sufocate, 
în ciuda numărului mare de îmbolnăviri. Este cel mai bun exemplu că vaccinurile funcţionează şi că în situaţia nefericită în 
care ai luat boala ai şansa să scapi cu o formă uşoară, fără a mai fi necesară internarea în spital. 

Revenind la evoluţia pandemică de la noi, suntem aşadar pe o pantă descendentă, iar cadrele medicale atât de solicitate 
în valul 4 au răgazul să-şi mai tragă sufletul. Însă această perioadă de câteva săptămâni de relativă acalmie ar trebuie să o 
folosim pentru a pregăti un eventual val 5, care ne-ar putea lovi în această iarnă. Nu suntem la un nivel liniştitor în privinţa 
vaccinării şi chiar dacă numărul persoanelor care s-au vaccinat a mai crescut încă suntem departe de procentele bune din restul 
Europei. 

Nu am clarificat nici chestiunea certificatului verde, iar în perioada imediat următoare ar trebui să avem o soluţie certă şi 
din acest punct de vedere.  

Nimeni nu a putut anticipa nivelul valului 4, iar cu toţii am crezut că nu va fi chiar aşa rău şi că nu vom fi loviţi atât de 
puternic. Azi e greu de prevăzut cât de intens va fi valul următor şi care vor fi consecinţele. Însă nu putem sta impasibili, ci 
trebuie să fim pregătiţi şi să vedem ce putem face acum pentru a limita efectele negative. Avem nevoie de măsuri responsabile 
şi ferme în acelaşi timp, astfel încât să trecem cu bine peste lunile care vor urma. 

 

Deputat 
George Șișcu 

*** 
 

România trebuie să devină principala atracție pentru investiții în anul 2022! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Criza sanitară dură pe care o traversăm este, din păcate, însoțită nu numai de suferință, ci și de alte fenomene negative 

care se produc în economie, reflectate, în special, de creșterile rapide de prețuri la majoritatea produselor. Inflația mare nu-i 
afectează doar pe cetățenii români, ci afectează întreaga Europă și mare parte a lumii. Pe lânga influența negativă pe care o au 
scumpirile la energie pentru toată Uniunea Europeană, blocarea lanțurilor de aprovizionare cu mărfuri și materii prime, au 
determinat tot mai mulți investitori mari din Uniunea Europeană să se gândească serios la opțiunea de a-și muta fabricile aflate 
de ani buni prin Asia, înapoi în Europa. Vorbim despre relocare unor mari capacități de producție din industrie, metalurgie, 
textile, tehnică de calcul, comunicații și multe alte domenii. Toți acești investitori caută un loc bun în care să se așeze, pe 
termen lung. Mai precis, caută o țară europeană care să ofere cel mai bun mediu să se dezvolte și să producă eficient.   

Stimați colegi, 
România are, fără îndoială, toate argumentele de competitivitate pentru a determina investitori germani, francezi, 

englezi sau americani ca să aducă în țara noastră capacități de producție, tehnologii și inovație. Avem angajați harnici și bine 
pregătiți, avem resurse naturale de calitate, avem materii prime și în curând vom avea și o infrastructură nouă de transporturi. 
Să știți că toți investitorii străini se uită cu atenție și interes către România, însă, mulți dintre ei încă trăiesc senzațiile neplăcute 
de la sfârșitul anilor 90, când politicienii goneau investițiile străine din țara noastră, în loc să le atragă. 

Stimați colegi. 
Îmi doresc foarte mult ca viitorul Guvern al României să exploateze la maximum această oportunitate, în favoarea 

României și a românilor. Fără a da indicații viitorilor miniștri, cred că este prioritar ca mari investiții străine să fie stimulate să 
se locheze în Moldova, unde românii au cea mai mare nevoie de locuri de muncă foarte bine plătite, iar administrațiile publice 
locale au nevoie de contribuabili mari, care să le alimenteze bugetele locale. Dacă la București, Cluj, Oradea sau Sibiu românii 
trăiesc aproape la fel de bine ca în Europa dezvoltată, acest lucru se datorează în mare parte acestor investitori străini care și-au 
așezat investițiile în aceste orașe. Însă, România nu se poate limita doar la câteva municipii unde românii resimt beneficiile 
apartenenței la UE. România trebuie să se dezvolte armonios în toate provinciile sale istorice, și la oraș și în mediul urban.  

Dacă vom ști să atragem acești investitori în zonele mai slab dezvoltate ale țării și vom fructifica la maximum 
oportunitățile de finanțare din fonduri europene, atunci, în următorii ani toți românii, din toate colțurile țării, vor avea 
posibilitatea să cunoască prosperitatea. 

Vă mulțumesc,         Deputat 
Ioan Balan 

*** 
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Declarație politică 
 

Partidul Național Liberal susține inițiativa legislativă a introducerii certificatului verde la locul de muncă, pe care a şi 
iniţiat-o, pentru a evita transformarea în catastrofă umanitară a actualei situații dramatice în care ne aflăm de când varianta 
Delta, extrem de contagioasă, a devenit dominantă în contextul unei rate de acoperiri vaccinale de aproximativ 40%. Pentru că 
trebuie să ne adaptăm la realitățile românești însă, am propus și un amendament prin care certificatul verde să fie obținut și 
prin rezultatul certificat al unui test de anticorpi, pentru infecția  cu virusul SARS-COV-2, care să arate existența acestora, 
valabil pentru 90 de zile.  

Singurul scop urmărit ține de limitarea efectelor tragice ale pandemiei și depășirea actualei perioade crunte din punct de 
vedere sanitar.  Sunt, de altfel, măsurile adoptate și de state occidentale cu cele mai înalte standarde democratice din UE, 
precum Franța sau Italia. Sunt măsuri temporare și proporționale cu riscurile sanitare cu care ne confruntăm: cu câte 400 - 500 
de decese zilnic. Certificatul verde la locul de muncă va face mai sigure spitalele și instituțiile publice și private. 

Înţelegem reticenţa oamenilor, care se bazează în special pe uriaşul val al dezinformărilor venite masiv din zona AUR. 
Dar este vital ca românii să înţeleagă raţiunea acestei măsuri temporare – protejarea sănătăţii şi siguranţei lor şi a celor dragi şi 
păstrarea locurilor de muncă. Pandemia nu s-a terminat. Trebuie să ne adaptăm şi să luptăm cu răspândirea virusului cu toate 
mijloacele. 

Am ajuns azi într-o situație dramatică pentru că, din păcate, prea mulți români au amânat vaccinarea din pricina acelora 
care au răspândit dezinformări, a unor formațiuni politice precum AUR care au dus o campanie anti-vaccinare și care poartă 
acum o grea răspundere pentru drama umanitară care ne răpește atâtea persoane dragi. Cei care au semănat ură și dezinformare 
își continuă campania contra vaccinării chiar și acum, când secțiile ATI sunt covârșite de cazuri grave. AUR nu apără 
nicidecum libertatea, ci exploatează cu cinism confuzia și suferințele inutile pe care le-au provocat campaniile anti-vaccin. 

Reamintim că şi Consiliul Național pt Combaterea Discriminării a transmis punct de vedere favorabil inițiativei 
legislative, potrivit căruia „măsurile sunt proporționale cu scopul urmărit” și „inițiativa legislativă nu introduce un tratament 
diferențiat nejustificat și este conformă cu principiul egalității și nediscriminării.” 

În trecut, Curtea Constituţională s-a pronunțat că, în situații excepționale, instituirea unor măsuri energice, prompte, 
adecvate gravității reprezintă un răspuns al statului la obligația constituțională prevăzută de art. 34(2) din Constituția 
României: „Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și sănătății publice”. 

Și prin astfel de măsuri evităm instituirea unei carantine naționale, cu consecințe grave asupra economiei și societății, un 
lockdown care ar limita și mai mult drepturi și libertăți și care nu ar face decât să amâne cu câteva luni criza sanitară.  

 

Deputat 
Laurențiu Dan Leoreanu 

*** 
 

La 143 de ani de la unirea Dobrogei cu România, dobrogenii plătesc o taxă abuzivă statului român: taxa de pod 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
În anul 1878, după Războiul de Independență, Dobrogea - ținutul aflat între Dunăre și Marea Neagră - a redevenit 

pământ românesc. După unirea Moldovei cu Ţara Românească, în anul 1859, revenirea Dobrogei la România reprezintă o 
etapă extrem de importantă a secolului XIX-lea, în ceea ce istoricii numesc făurirea unității naționale și consolidarea statului 
român modern și suveran.  

Aceste evenimente istorice au precedat momentul 1 Decembrie 1918, când românii din toate ținuturile istorice s-au 
regăsit într-un stat, România Mare. Data de 14 noiembrie, momentul unirii Dobrogei cu România, a devenit un reper care, prin 
legea ”Ziua Dobrogei”, adoptată în anul 2015, a intrat pe lista sărbătorilor oficiale.  

Astăzi, la 143 de ani de la unire, zona geografică cuprinsă între Marea Neagră și Dunăre are, în continuare, un rol de o 
importanță geopolitică deosebită. Bazele militare din Mihail Kogălniceanu întăresc ideea că astăzi, Dobrogea este un punct de 
importanță strategică, atât pentru România, cât și la nivel regional și global. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
În anul 2002, Guvernul Adrian Năstase a instituit taxa pe podurile dunărene. De altfel, pe oriunde ai vrea să ajungi în 

Dobrogea, ești obligat să treci pe un pod, adică să plătești o taxă. Același lucru se întâmplă și cu dobrogenii care vor să treacă 
în județele limitrofe: Călărași, Ialomița, Brăila sau Galați.  
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De aproape 20 de ani, se plătește un bir către statul român, din partea căruia ar fi fost normal și corect să se întoarcă, 
măcar o parte, prin investiții în județele Constanța și Tulcea.  

În continuare, județul Constanța este deficitar la capitole precum: sistem medical, infrastructură rutieră, rețea de apă, 
canalizare și gaze, păduri, educație etc.  

Deși Dobrogea este un punct strategic - prin bazele militare, o insulă energetică, prin centrala nucleară de la Cernavodă 
și prin energia verde eoliană, o poartă maritimă a Uniunii Europene, o capitală estivală la Marea Neagră, totuși există această 
taxă, care nici pe departe nu a fost utilizată în interesul acestei zone. 

În momentul de față, în Parlamentul României există o lege avansată în comisiile de specialitate, care prevede anularea 
taxei de pod, începând cu 1 ianuarie 2022.  

Îmi pun toată speranța că vom vota această lege cât mai repede în Plenul Camerei Deputaților, ca să putem dărâma 
această barieră creată prin dubla taxare a celor care utilizează drumurile publice. 

Stimați colegi și colege, în curând, în plenul Parlamentul României vom dezbate și vom vota anularea acestei taxe și vă 
invit să susțineți acest proiect.  

Cu ocazia împlinirii a 143 de ani de la unirea Dobrogei cu  România, urez ”La mulți ani!” dobrogenilor. La mulți ani, 
România Unită! Cu gândul că în curâd vom anula această taxă abuzivă de pe podurile dunărene. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Marian Crușoveanu 
*** 

 

A șaptea reuniune a Dialogului Strategic România – SUA pentru implementarea  
Declarației comune pentru Parteneriatul Strategic 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Săptămâna trecută, ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a avut, la Washington D.C., consultări politice cu 

secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, la invitația acestuia. Consultările politice între șefii celor două diplomații au marcat 
totodată deschiderea celei de-a șaptea reuniuni a Dialogului Strategic România – SUA pentru implementarea Declarației 
comune pentru Parteneriatul Strategic pentru secolul XXI între România și Statele Unite ale Americii. Cu prilejul 
consultărilor, cei doi oficiali au exprimat aprecierea pentru consistența agendei și dialogului bilaterale, precum și pentru 
evoluțiile pozitive și perspectivele pe toate dimensiunile Parteneriatului Strategic – de la cooperarea militară și de securitate, la 
cooperarea politică, în domeniul economiei, energiei și relațiilor inter-umane. Întâlnirea dintre reprezentantul României și cel 
al Statelor Unite a reconfirmat angajamentul ferm al ambelor părți pentru consolidarea și aprofundarea în continuare a 
Parteneriatului Strategic, inclusiv prin intensificarea dialogului politico-diplomatic și a cooperării bilaterale în toate domeniile 
Parteneriatului Strategic, precum și în ceea ce privește provocările la nivel regional și global. Discuțiile celor doi șefi ai 
diplomațiilor s-au axat mai întâi pe aspecte care țin de cooperarea militară și de securitate și au abordat, în context, evoluțiile 
cele mai recente în materie de securitate în regiunea Mării Negre. 

Ministrul Bogdan Aurescu și secretarul de stat Blinken au agreat necesitatea consolidării cooperării în domeniul politic 
și de securitate și apărare și au evidențiat importanța coordonării strânse România-SUA, precum și în cadrul NATO, în 
perioada următoare. Au agreat, totodată, necesitatea unor măsuri de descurajare și reacție credibilă, pe măsura provocărilor 
care apar la Marea Neagră, în special în legătură cu Ucraina, și au stabilit menținerea unui contact apropiat în acest sens. Mai 
mult, oficialul român a evocat perspectivele accederii României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE) drept una dintre prioritățile majore de politică externă ale țării noastre, mulțumind omologului american, cu acest 
prilej, pentru sprijinul SUA în avansarea în acest proces.  

Programul Visa Waiver, un subiect ce este de mare interes pentru cetățenii români, a fost și el abordat. Ministrul 
Bogdan Aurescu a reiterat interesul României, ca Partener Strategic al SUA, de a înregistra progrese concrete în ceea ce 
privește accederea țării noastre la Programul Visa Waiver, ca obiectiv de mare importanță pentru cetățenii români, și a solicitat 
implicarea concretă a părții americane în atingerea acestui obiectiv comun, inclusiv prin susținerea unei campanii adecvate de 
comunicare care să contribuie la reducerea ratei de refuz, ultimul criteriu care mai trebuie îndeplinit de România. 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Vetuța Stănescu 

*** 
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Prelungirea programului de lucru al unei vămi din Timiș ar putea salva economia din vestul județului! 
 

Dragi colegi, 
Sânnicolau Mare și Jimbolia sunt două dintre localitățile din Timiș în care lipsa forței de muncă este deja, de mulți ani, 

endemică. Șomajul în zonă tinde spre zero, iar marile companii cu greu găsesc angajați. În fiecare zi, zeci de autobuze aduc 
muncitori chiar și de la circa 50 de kilometri depărtare. Și, cu toate acestea, există un deficit permanent de lucrători. Prima 
consecință - reducerea producției ca urmare a lipsei de personal. Dar riscul cel mare este legat de mutarea capacităților de 
producție în altă parte a țării, unde șomajul este mult mai mare, iar forța de muncă se găsește mai ușor. Una dintre fabricile din 
orașul Sânnicolau Mare a decis deja să își transfere o parte a capacității de producție în Serbia, la doar câțiva kilometri de 
orașul timișean. Managerii au încercat și varianta aducerii de angajați din Serbia. Cea mai mare problemă o reprezintă însă 
accesul în țară. Cel mai apropiat punct de trecere a frontierei este cel de la Lunga, din apropierea comunei Comloșu Mare, la 
circa 30 de km de Sânnicolau Mare. Vama Lunga leagă, practic, orășelul Kikinda, din Serbia, cu o populație de 40.000 de 
oameni, de România. Managerii companiilor din vestul județului spun că în zona Kikinda există forță de muncă disponibilă, ce 
poate fi adusă în fiecare zi. Numai că vama funcționează doar 12 ore pe zi, de la 8.00 la 20.00. Și asta, în timp ce turele în 
fabrici încep la 6.00, la 14.00 și la orele 22.00. Prelungirea programului punctului de frontieră de la Lunga Nakovo ar permite 
însă preluarea muncitorilor din Serbia și transportul lor la Sannicolau Mare, și chiar la Jimbolia. Discuțiile avute cu autoritățile 
de frontieră din Serbia au arătat că acestea sunt deschise pentru stabilirea unui alt orar de funcționare a vămii, dar este necesar 
și ca autoritățile române să accepte acest lucru. De aceea, împreună cu colegii parlamentari ai PNL Timiș, solicităm 
Ministerului Administrației și Internelor, dar și Ministerului de Externe să elaboreze un proiect prin care programul de 
funcționare a Punctului de Trecere a Frontierei să fie prelungit și astfel să ajungă la 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru 
Sânnicolau Mare și Jimbolia sosirea zilnică a unor muncitori din Serbia va duce la consolidarea investițiilor în cele două orașe 
și, de ce nu, la salvarea economică a vestului județului Timiș.  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Cosmin Șandru 
*** 

 

Resurse pentru combaterea situațiilor de criză 
Dragi colegi,  
În timp ce au loc negocierile pentru formarea unui guvern cu puteri depline, devotat unui program de guvernare stabil, 

care să conducă România în direcția evolutivă pe care o merită, au fost luate măsuri în vederea sporirii eficienței răspunsurilor 
pentru situații de urgență. Ultimii ani marcați de pandemie, criză economică, inflație și evenimente meteorologice extreme au 
evidențiat mai mult ca oricând nevoia constantă de a potența și investi în instrumentele de răspuns la situații de urgență.  

Săptămâna trecută a fost încheiat un acord între țara noastră și Polonia pentru achiziționarea a 12 elicoptere medii-grele 
multifuncţionale Black Hawk, ce vor fi folosite în cadrul misiunilor de salvare de către Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenţă. Acestea urmează a fi fabricate de către Lockheed Martin în Polonia, iar livrarea va avea loc la sfârşitul anului 2023. 
Este vorba de elicoptere multifuncționale care pot fi utilizate în numeroase situații critice, în funcție de nevoi. Misiuni precum 
cele de căutare-salvare, atât terestră, cât și maritimă, misiuni de transport victime în stare gravă, de transport personal, 
materiale, marfă, dar și misiuni de stingere a incendiilor de pădure sunt doar câteva din capacitățile pe care le au elicopterele.  

Contractul are o valoare de de peste 269 milioane euro fără TVA, finanțat exclusiv din fonduri europene. Aeronavele 
sunt fabricate în Polonia de către compania PZL Mielec, același loc unde se construiesc pentru Europa elicopterele Black 
Hawk ale companiei americane Lockheed Martin. Cu toate că acordul a fost semnat recent, procedura de achiziție în sine a 
început în 2020, iar în luna ianuarie 2021 au fost acceptate ofertele depuse de trei companii internaționale: italienii de la 
Leonardo S.P.A., francezii de la Airbus Helicopters Romania și compania poloneză Polskie Zaklady Lotnicze SP. Z O.O (PZL 
Mielec). Semnarea acordului a fost oficializată printr-o ceremonie la care au luat parte Ministrul român al Afacerilor Interne, 
domnul Lucian Bode, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, domnul David Muniz, reprezentantul Ambasadei 
Poloniei, precum şi oficiali ai companiilor PZL Mielec, Sikorsky şi Lockheed Martin.  

Acesta este momentul ideal pentru cooperare internațională, schimb intens de expertiză, solidaritate și ajutor reciproc. 
Din păcate, perioada nesigură cu care ne confruntăm nu este aproape de sfârșit, dar experiența dobândită în ultimii doi ani are 
șasa de a facilita răspunsuri prompte și din ce în ce mai eficiente. O societate nu poate evolua fără recunoașterea erorilor 
comise sau a lacunelor existente, ceea ce duce automat la dorința de îmbunătățire și dezvoltare la toate nivelurile, de la 
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educație, la apărare, sănătate și economie. Suntem încrezători că românii vor conștientiza nevoia constantă de noi resurse, în 
special în ceea ce privește mecanismele de răspuns la situațiile de criză. De aceea, ne străduim să profităm de fiecare 
oportunitate în parte pentru a crea o Românie sigură, adaptată și implicată pentru cetățenii ei!  

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

România va face față provocărilor legate de trecerea la tranziția verde și digitală 
 

Guvernul Partidului Național Liberal este preocupat îndeaproape de a identifica soluțiile optime privind viitoarea 
dezvoltare durabilă a României, în acord cu trendul european în domeniul înverzirii urbane și a tranziției verde și digitală. În 
acest sens, salut lansarea raportului de cercetare „Atlasul profesiilor și competențelor în domeniul înverzirii urbane”, ce 
constituie un prim pas al Executivului spre trecerea la noua etapă de modernizare a societății, dezvoltarea verde a țării fiind și 
o condiție privind implementarea cu succes a Planului Național de Redresare și Reziliență.  

Este evident că țara noastră trebuie să se alinieze conceputului înverzirii urbane, fenomen aflat în plină expansiune în 
ultimii ani, ce s-a transformat într-o prioritate la nivel internațional, în condițiile noilor provocări legate de efectele încălzirii 
globale și a schimbărilor climatice. 

Dezvoltarea durabilă înseamnă, în același timp, o reziliență sporită în fața schimbărilor climatice. Pentru a face față 
noilor provocări, România are nevoie de profesioniști, de specialiști redutabili, care să poată gestiona corespunzător aceste 
evoluții globale.  

În acest context, consider îmbucurător că România este prima țară din Uniunea Europeană care a dezvoltat un standard 
ocupațional pentru meseria de expert în dezvoltare durabilă. 

Următorul pas a fost făcut de Guvern prin inițierea acestui atlas al profesiilor din domeniul înverzirii urbane, care sunt 
extraordinar de importante pentru viitorul nostru, al tuturor.  

Promovarea acestui nou tip de profesii este vitală deoarece, pe de o parte, resursele umane sunt esențiale în tranziția 
către dezvoltarea durabilă și, pe de altă parte, pentru că tinerii noștri au mare nevoie acum de noi oportunități, de noi cariere 
aici, acasă, care să-i determine să nu mai plece din țară pentru a munci și a contribui la crearea de plus valoare altor state ale 
lumii. 

Demersul Guvernului presupune ca instituțiile publice să aibă în scurt timp ca angajați experți în tranziția verde și 
tranziția digitală, în scopul definitivării proceselor legate de înverzirea globală. Nu în ultimul rând, spectrul ocupațiilor 
relevante pentru înverzirea urbană se poate extinde și către alte domenii, precum biologie, geografie, geodezie, sociologie, 
economie, politologie, administrație publică, educație, resurse umane, asistență socială. 

În concluzie, România aderă cu aplomb și responsabilitate la tranziția verde și tranziția digitală, astfel încât să fim 
capabili să cheltuim sumele alocate prin PNRR în acest scop, și, de asemenea, să fim la înălțimea celorlalte țări din Europa la 
aceste capitole fundamentale dezvoltării și viitorului. 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
 

Educaţia-domeniu strategic şi prioritar pentru bugetul României 
 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
„România se confruntă cu o provocare majoră în ceea ce priveşte creşterea calităţii sistemului ei de învăţământ şi de 

formare profesională. Părăsirea timpurie a şcolii este o problemă importantă. România ar trebui să pună în aplicare reformele 
şi, în acelaşi timp, să îşi dezvolte capacitatea administrativă. Învăţământul terţiar trebuie adaptat la nevoile pieţei muncii, iar 
accesul persoanelor dezavantajate ar trebui îmbunătăţit” – se arată în Recomandările Comisiei Europene pentru România. 

Problema finanțării educației din România integrează un amplu sistem care, din păcate, nu s-a putut alinia, în ultimii ani, 
la standardele europene privind alocarea bugetară anuală din Produsul Intern Brut pentru educație. Abandonul școlar, lipsa de 
resursei umane competente și calificate, necorelarea competențelor profesionale ale beneficiarilor educației cu nevoile 
mediului economic privat și subdezvoltarea cercetării științifice sunt doar câteva din efectele subfinanțării educației.  
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Cu toate că Legea Educației Naționale prevede faptul că bugetul anual pentru educație trebuie să fie de minim 6% din 
PIB, valoarea acestui procent nu ajunge decât spre jumătate din dezideratul respectiv, fapt ce situează România printre ultimele 
țări din Europa în raport cu investiția în educație. Din nefericire, rămânem în coada clasamentului Uniunii Europene și în ceea 
ce privește valoarea finanțării per elev.  

Demotivarea financiară este în continuare motivul din cauza căruia numărul tinerilor cu vocație pentru meseria de 
dascăl, ce își doresc să intre în sistemul de învățământ, scade de la an la an, locul acestora fiind suplinit de către tineri mai slab 
pregătiți, care aleg să se mulțumească cu aceste salarii.  

Calitatea îndoielnică a profesionalismului cadrelor didactice afectează dramatic actul educațional, lucru reflectat cel mai 
bine de rezultatele mediocre de la examenele de bacalaureat din ultimii ani. Cât despre instrumente moderne care să 
transforme orele în adevărate experiențe interactive de învățare, majoritatea școlilor sunt departe de acest ideal, abia reușind să 
acopere cheltuielile minime pentru serviciile de întreținere a sălilor de clasă și a materialelor clasice de studiu, precum și 
necesitățile impuse de desfășurarea cursurilor în regim online, din ultimii doi ani. 

România are șansa să investească în resursa umană și în capacități intelectuale care să aducă plus valoare. În consecință, 
ar fi minunat ca în proiectul de lege al bugetului de stat pentru anul 2022 să se regăsească alocarea a 6% din Produsul Intern 
Brut pentru educație, conform angajamentelor interne și internaționale ale României. 

Guvernul României are datoria morală față de poporul român în asigurarea progresului social și cultural și afirmarea 
României în relațiile internaționale, prin înțelegerea și voința politică pentru investiția în educație. În acest proces curajos de 
restabilire a priorităților, pe termen lung ale României, sunt convins că Executivul va avea tot sprijinul tuturor parlamentarilor 
care sunt conștienți că bunul cel mai de preț al statelor moderne este educația. 

 

Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
 
 

 Întrebări 
 
Adresată domnului Attila-Zoltan Cseke, ministru interimar al Sănătății 

 
Reducerea paturilor din spitalele româneşti 

Stimate domnule ministru interimar, 
România are un număr ridicat de paturi de spital raportat la mia de locuitori, respectiv un procent mult mai mare faţă de 

alte ţări europene. Potrivit normelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, este necesar ca ţara noastră să implementeze un proces 
de reducere a numărului paturilor din spitale, până se va ajunge la o medie de 5,2% la mia de locuitori. 

Această operaţiune a început deja anii trecuţi, însă se pare că România încă nu a ajuns la numărul optim. Pe de altă 
parte, reducerea numărului de paturi este în flagrantă contradicţie cu disfuncţiile majore existente în sistemul sanitar, din 
diverse cauze, nefiind puţine spitalele în care stau câte doi-trei pacienţi în acelaşi pat, precum și cu lipsa paturilor din secțiile 
ATI ale unităților din toată țara. 

Având în vedere această situaţie, vă întreb cu respect: 
1. Câte paturi vor fi reduse până la sfârşitul anului în curs la nivel naţional, precum şi în unităţile spitaliceşti din judeţul 

Mureș? 
2. Câte paturi au fost desfiinţate în spitalele din România, şi specific din Mureș, după anul 1990? 
3. Care este stadiul transformării unităţilor medicale desfiinţate în alte instituţii, la nivel naţional şi punctual în judeţul 

Mureș? 
4. Cum aveţi în vedere stimularea medicilor de familie pentru realizarea unei trieri corespunzătoare a cazurilor, în 

scopul prevenirii internărilor neavenite în spitale? 
Solicit răspuns scris.         Deputat 

Ervin Molnar 
*** 
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Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Iniţiativele educaţionale pentru protejarea mediului destinate tinerilor din Mureș 
 

Stimate domnule ministru, 
O serie de organizaţii non-guvernamentale din ţară şi străinătate au lansat în ultimii ani în România numeroase 

programe de tip iniţiativă educaţională pentru mediu, în scopul transmiterii către copii a pasiunii adevărate pentru natură.  
Aceste idei au drept scop promovarea naturii extrem de bine conservate din România, în special cea sălbatică, 

comparativ cu ţările europene, în care marea majoritate a ecosistemelor sunt alterate.  
Programele de acest tip au ca obiective iniţierea unor captivante educaţii de mediu adresată elevilor, pentru a-i 

conştientiza privitor la frumuseţile naturale şi importanţa păstrării unui habitat natural intact. 
Având în vedere importanţa protejării mediului, vă întreb cu respect: 
1. În ce mod sprijină Ministerul Mediului astfel de proiecte ale ONG-urilor 
pe tema educaţiei de mediu în rândul elevilor? 
2. Ce iniţiative are Ministerul Mediului în vederea susținerii educaţiei ecologice a tinerilor români, şi a celor din judeţul 

Mureș în special? 
Solicit răspuns scris.        Deputat  

Ervin Molnar 
*** 

  
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Situaţia copiilor dispăruţi din judeţul Mureș 
Stimate domnule ministru, 
România se confruntă cu o escaladare a cazurilor de copii dispăruţi, situaţia pe plan  naţional fiind în măsură să 

îngrijoreze întreaga opinie publică. Aproape în fiecare zi mass-media prezintă o nouă situaţie de acest gen, un nou copil 
dispărut şi alţi părinţi disperaţi. Poate trecem zilnic nepăsători pe lângă copiii dispăruţi, neştiind că îi caută o armată de oameni 
ai legii şi rudele alarmate.  

 Fără îndoială, eforturile Poliţiei Române de a-i găsi pe aceşti copii, de a-i ajuta să revină acasă şi de a-i reda familiilor, 
nu sunt deloc de neglijat. Cu toate acestea, drama copiilor dispăruţi ai României pare să nu se mai sfârşească, iar în majoritatea 
cazurilor aceştia dispar pentru totdeauna. 

În aceste condiţii, vă întreb cu respect: 
1. Care sunt măsurile preventive luate de Inspectoratul General al Poliţiei pentru diminuarea acestui fenomen agravant? 
2. Care este situaţia exactă a cazurilor de copii dispăruţi în România în anul 2020, raportat la anii anteriori, şi punctual 

în judeţul Mureş? 
3. Care este evaluarea MAI privind cauzele dispariţiilor copiilor? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministru interimar al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
 

Procesul de restructurare al companiilor de stat 
 

Stimate domnule ministru interimar, 
Topul celor mai importanţi angajatori din România este dominat de companiile de stat sau aflate sub autoritatea statului. 

Cei mai mulţi angajaţi sunt la Compania Naţională Poşta Română, chiar după multe valuri de disponibilizări, urmând apoi 
Compania Naţională Căi Ferate SA, Romsilva şi Complexul Energetic Oltenia. Între timp, companiile de stat și regiile 
autonome continuă să producă pierderi majore, având pierderi totale în ultimii ani de peste un milion de euro pe zi, potrivit 
calculelor unor specialişti. 

Având în vedere această situaţie, vă întreb respectuos: 
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1. Care este strategia MEAT de a restructura şi privatiza companiile de stat ale căror pierderi afectează grav bugetul de 
stat? 

2. Care au fost pierderile totale ale societăţilor deţinute de stat sau în care statul este acţionar majoritar în anul 2020, în 
România şi punctual în judeţul Mureș? 

3. Care este situaţia actuală a companiilor de stat şi a celor aflate sub autoritatea statului, atât la nivel naţional, cât şi în 
judeţul Mureș?  

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
 

Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Certificatele false de vaccinare 
Stimate Domnule Ministru,  
Metoda vaccinării fictive anti Sars-CoV-2 este un fenomen în acest moment, fiind tot mai multe știri care vizează dosare 

penale și descinderi în anumite centre de vaccinare unde s-ar fi mimat inocularea în schimbul unor sume de bani.  
Ținând cont de amploarea situației relatate, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

1. Câte anchete care vizează diverse metode de falsificare a certificatelor verzi sunt deschise în acest moment? 
2. Aveți în vedere stabilirea unor măsuri, alături de Ministerul Sănătății, pentru limitarea răspândirii acestui fenomen? 

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, ministru interimar al Cercetării, Inovării și Digitalizării 
 

Digitalizarea companiilor 
Stimate domnule ministru,  
Eurostat, într-un raport recent, arată că România, alături de Grecia, Letonia și Ungaria se află printre ultimele țări în 

domeniul digitalizării companiilor, în timp ce țările din vestul Europei au accelerat în pandemie întregul proces.  
Parametrii luați în calcul de Eurostat sunt legați de accesul angajaților la internet, la tehnologiile cloud, ori la 

imprimantele 3D.1 
Având în vedere situația prezentată, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

1. Care sunt ultimele proiecte implementate în domeniul digitalizării în România? 
2. Referitor la domeniul digitalizării, ce proiecte aveți în vedere în perioada următoare? 

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 
 

Programul Rabla pentru electrocasnice – o nouă sesiune 
Stimate domnule ministru,  
Programul Rabla pentru electrocasnice este unul dintre cele mai de succes programe derulate de către autoritățile 

guvernamentale. Acesta este accesat în fiecare sesiune de zeci de mii de români.  
Totuși, Administrația Fondului pentru Mediu nu a redistrbuit banii rămași necheltuiți în prima sesiune a Programului 

Rabla pentru Electrocasnice 2021. Potrivit AFM, se va organiza o nouă sesiune, dar nu există încă un calendar. 

                                      
1 https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20211029-1 
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Pentru că au descărcat vouchere dar nu au mai cumpărat efectiv și produsele electrocasnice, din cele peste 198.800 de 
vouchere generate  anul acesta în prima sesiune a programului au fost folosite doar 109.700, adică 55% din total. Prin urmare, 
a rămas neconsumată suma de 34 de milioane de lei. Despre această situație ați precizat chiar dumneavoastră că suma va fi 
cheltuită în cadrul unei noi etape a aceluiași program. 

Domnule ministru, având în vedere cele menționate aș dori să îmi comunicați perioada în care ministerul pe care îl 
coordonați are în vedere organizarea unei noi sesiuni în anul 2021, precum și un posibil calendar. 

Solicit răspunsul scris. 
Vă mulțumesc!         Deputat  

George-Cătălin Stângă 
*** 

 

Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei  
    domnului Dumitru Chiriță, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 
(ANRE) 

Plan de acțiune în cazul unei pene de curent masive 
Stimate domnule ministru, 
În ultimele săptămâni, a circulat în spațiul public o știre, bazată pe o postare a Ministrului Apărării din Austria, conform 

căreia Europa ar putea suferi o pană de curent masivă și de lungă durată, care va afecta mai multe țări.  
În plus, în 8 ianuarie 2021 a avut loc un eveniment în rețeaua de transport continental, pe fondul unui transfer foarte 

ridicat al energiei electrice dinspre partea de sud-est către cea de nord-vest a interconexiunii continental-europene. Fenomenul 
în cascadă, generat prin redirecționarea fluxurilor de putere a condus la declanșări prin protecții a unor echipamente din 
rețeaua de transport din România, țara noastră fiind cea mai afectată de acest incident.  

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care sunt planurile de acțiune stabilite pentru revenirea cât mai rapidă și eficientă la normal, în cazul unei pene de 
curent masive? 

2. Care sunt măsurile deja dispuse pentru prevenirea unei astfel de pene de curent? 
3. Credeți că ar fi utilă organizarea unor programe de informare a cetățenilor cu privire la măsurile pe care ar putea să le 

ia în cazul unei pene de curent masive și pentru a se pregăti pentru aceasta? 
4. Care sunt modelele de bună practică pe care am putea să le adoptăm, în ceea ce privește informarea cetățenilor cu 

privire la astfel de situații și modalitățile de evitare a unei stări de panică generală? 
Vă mulțumesc!  
Cu aleasă prețuire,        Deputat   

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului  Dan Vîlceanu, ministru interimar al Transporturilor și Infrastructurii 
      domnului Cristian Ovidiu Cătălin Pistol, director general CNAIR 
 

Stadiul proiectelor de dezvoltare a autostrăzilor și drumurilor expres din România 
 

Stimați domni, 
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. Care este stadiul proiectelor de dezvoltare a lucrărilor de autostradă pentru următoarele secțiuni, pe fiecare lot în parte: 

Ploiești – Brașov, Brașov – Sibiu, Pitești – Sibiu, Cluj Napoca – Borș, Târgu Mureș – Ungheni, Sebeș-Turda, Ploiești – Buzău 
– Focșani – Bacău - Pașcani, Brașov – Bacău, Holdea-Margina, Autostrada A0? 

2. Care este stadiul proiectelor de dezvoltare a lucrărilor de drum expres pentru următoarele secțiuni, pe fiecare lot în 
parte: Pitești – Craiova, Lugoj - Drobeta Turnu Severin – Craiova, Ovidiu – Tulcea – Brăila, Brăila – Galați, Brăila – Buzău, 
Brăila – Focșani, Piatra Neamț – Bacău, Siret-Suceava-Pașcani? 

Vă rog să precizați, la fiecare răspuns, următoarele informații: stadiul proiectării/execuției, proiectanții/antreprenorii, 
termenele de finalizare a documentației tehnico-economice/lucrărilor, inclusiv termenul prevăzut pentru recepție.  
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Solicit răspuns scris în termenul legal. Vă mulțumesc! 
Cu aleasă prețuire,       Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

                                                            
Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministru interimar al Transporturilor și Infrastructurii 

 

Extinderea magistralei de metrou Râul Doamnei-Pantelimon 
Stimate domnule ministru, 
În data de 1 noiembrie 2021, a fost anunțat planul de extindere a mai multor magistrale de metrou, printre care și linia 

M5, care leagă zona Drumul Taberei de partea de est a Bucureștiului, Piața Iancului și zona Pantelimon. Lucrarea inițială, care 
lega zona Drumul Taberei de stația Eroilor 2, a fost finalizată mult după termenul stabilit inițial, licitația fiind lansată în 
noiembrie 2008, iar deschiderea oficială fiind în decembrie 2021. În acest context, foarte mulți cetățeni se întreabă care sunt 
termenele pentru M5. Astfel,  vă adresez următoarele întrebări în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul 
București: 

1. Care este  investiția totală pentru extinderea liniei deja existente de metrou până în Pantelimon? Care sunt sursele de 
finanțare? 

2. Care este termenul estimat de finalizare a lucrărilor pentru extinderea liniei M5? 
3. Care sunt principalele concluzii ale studiului de impact privind numărul de călători, veniturile generate și rezultatele 

privind fluidizarea traficului de pe șoselele Capitalei, după inaugurarea Magistralei?  
Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris în termenul legal. 
Cu aleasă prețuire,         Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului  Horațiu Gorun, Secretar General al Guvernului  
 

Soluții pentru evitarea deteriorării Fortului 13 Jilava 
 

Stimate domnule Secretar General al Guvernului, 
Din iunie 2021, Fortul 13 Jilava nu mai poate fi vizitat. Zone importante din închisoare sunt inundate, în timp ce 

umezeala permanentă și vegetația afectează iremediabil, de la o zi la alta, acest spațiu esențial al represiunii comuniste și al 
rezistenței aferente. În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări:  

1. Care sunt cauzele deteriorării clădirilor care fac parte din Fortul 13 Jilava?  
2. Ce demersuri au fost demarate, de la închiderea imobilului în luna iunie, pentru remedierea situației acestei clădiri-

monument? 
3. Ce măsuri urgente aveți în vedere pentru a asigura o minimă protecție pe perioada iernii? 
4. Care este planul pentru reabilitarea imobilului și transformarea acestuia în muzeu memorial al victimelor regimului 

comunist? 
Vă mulțumesc!         Deputat 
Cu aleasă prețuire,    Sebastian-Ioan Burduja 

*** 

Adresată domnului Attila – Zoltan Cseke, ministru interimar al  Sănătății 
 

Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că termenul de primire a răspunsului la întrebarea mea înregistrată cu nr. 2500A din data de 30-09-

2021, prin care solicitam clarificări cu privire la donarea de organe în România  nu a fost respectat, așa cum prevede Art. 195, 
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alin. 3, din Regulamentul Camerei Deputaților, termenul expirând în data de 27-10-2021, prin prezenta reiterez întrebarea și 
solicit răspuns în cel mai scurt timp.  

Vă mulțumesc!        Deputat 
Cu aleasă prețuire,       Sebastian-Ioan Burduja  

*** 
 

Adresată domnului prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Acordare burse de performanță an școlar 2021-2022 
Stimate domnule ministru, 
 În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. Având în vedere art. 6 din Ordinul ministrului educației nr. 5576/2011 și ținând cont de faptul că, în anul școlar 2020-

2021, s-au desfășurat concursuri naționale recunoscute de Minister, de ce nu se acordă în prezent burse de performanță în 
România? 

2. Dacă premiile I, II și III obținute de elevi la competițiile naționale și internaționale de firme de exercițiu recunoscute 
de Minister, CNDIPT și ROCT conduc la eligibilitatea respectivilor elevi pentru acordarea burselor de performanță? 

3. Dacă ISJ-urile au recomandat UAT-urilor să nu se acorde burse de performanță în anul școlar 2021-2022? 
4. Dacă Ministerul a interpretat art. 6 din Ordinul mai sus menționat doar în sensul în care se acordă  burse de 

performanță pentru premiile obținute la olimpiadele naționale? 
Cu deferență, 

Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul Finanțelor 

      doamnei Mirela Călugăreanu, președintele Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală  
 

Cifra de afaceri la înregistrarea profesiilor liberale în scopuri de TVA 
Stimată doamnă președinte / Stimate domnule ministru, 
Având în vedere practica neunitară a ANAF privind modul de calculare a cifrei de afaceri a persoanelor care exercită 

profesii liberale în vederea înregistrării acestora în scopuri de TVA; 
Ținând cont de diferențele terminologice ale definirii cifrei de afaceri în art. 288 din Directiva 112/2006, art. 310, alin. 

(2) Cod fiscal, respectiv în pct. 83, alin. (1)-(3) din HG nr. 1/2016 privind Normele metodologice la Codul fiscal; 
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. Care este definiția cifrei de afaceri de care profesiile liberale trebuie să țină cont în stabilirea depășirii plafonului de 

TVA de 300.000 lei? 
2. Dacă, în vederea înregistrării persoanei impozabile în scopuri de TVA care exercită o profesie liberală, la calcularea 

cifrei de afaceri, se ține seama și de facturile neîncasate, de facturile stornate, respectiv de serviciile neprestate, evidențiate 
corespunzător în contabilitate? 

3. Dacă MF propune un proiect de act normativ pentru redefinirea expresă și unitară a cifrei de afaceri în legislația fiscală 
sau ar fi oportună emiterea unei circulare ANAF pentru o interpretare standardizată? 

4. Dacă MF/ANAF cooperează cu MJ pentru definirea cifrei de afaceri și din punct de vedere penal, ținând cont de 
Decizia CCR din 28 octombrie 20212? 

Cu deferență,          Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 

                                      
2

 Curtea Constituțională a României, ”COMUNICAT DE PRESĂ, 28 octombrie 2021”, disponibil la: https://www.ccr.ro/comunicat-de-
presa-28-octombrie-2021/; accesat la data de 07.11.2021. 
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Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
 

Stadiul Codului de procedură administrativă al României 
Stimate domnule ministru, 
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. Care este stadiul elaborării Codului de procedură administrativă al României? 
2. Când estimați finalizarea și transmiterea acestuia către Parlament? 
3. Dacă sunt implicate cadre universitare de drept administrativ și constituțional în elaborarea proiectului de Cod și cine 

sunt acestea? 
Cu deferență,         Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României 
 

Poziția BNR cu privire la protecția consumatorului de servicii financiar-bancare 
 

Stimate domnule Guvernator, 
Absența cadrului legal care să ofere Băncii Naționale a României atribuții în domeniul protecției consumatorilor de 

servicii financiare bancare și nebancare poate genera riscuri sistemice, prin afectarea încrederii românilor în sistemul financiar. 
Conform legislației în vigoare, acest segment ar trebui să fie acoperit de Autoritatea Națională pentru Protecția 
Consumatorului (ANPC). ANPC nu are resurse adecvate pentru a îndeplini aceste atribuții, pe de o parte, iar pe de altă parte, 
din punct de vedere legislativ, Banca Națională a României asigură supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, conform 
legii 227/2007 privind instituțiile de credit și legii 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare. În acest sens, BNR 
constată contravenții și aplică sancțiuni prevăzute de legislația în vigoare.  

Mai mult, în august 2021, domnul Adrian Vasilescu sublinia următoarele: „în Uniunea Europeană, în 11 ţări membre, 
dintre cele 18 în care băncile centrale au şi atribuţii de supraveghere prudenţială, a fost legiferată înfiinţarea direcţiilor de 
protecţie a consumatorilor de servicii financiar-bancare. Motivaţia fiind că, în această materie, nicio altă autoritate, din nicio 
ţară, nu dispune de  posibilităţile băncilor centrale de a concentra fonduri, specialişti şi management care să confere nivelul de 
calitate şi probitate cerut unui astfel de obiectiv”. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care este viziunea Băncii Naționale a României cu privire la structura instituțională optimă pentru protejarea 
consumatorilor de servicii financiare bancare și nebancare? Se impune înființarea unei direcții cu atribuții în acest sens în 
cadrul BNR, a unei autorități separate, care să preia protecția integrată a tuturor consumatorilor de servicii financiare (de la 
ANPC și ASF) sau un alt model instituțional?  

2. Ar fi oportună inițierea unui proiect legislativ pentru completarea acualelor lacune legislative și protejarea optimă a 
consumatorului de produse și servicii financiare din România? 

3. În prezent, care sunt pârghiile instituționale și legale prin care BNR poate reacționa pentru protejarea cetățenilor 
români, clienți ai societăților de credit din România, în cazul unor practici abuzive/nelegale? 

4. Cum este reglementată, la nivel procedural, obligația BNR de a răspunde sesizărilor cetățenilor? 
5. Câte sesizări a primit BNR în perioada 2010-2020 și care au fost principalele aspecte sesizate de clienții bancari și 

nebancari? Ce măsuri au fost dispuse?  
Cu deferență,          Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 
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Adresată domnului  Dan Vîlceanu,  ministerul Finanțelor  
     domnului Claudiu Daniel  Dolot, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor 

 

Aplicarea abuzivă a Legiii nr. 129/2019 a instituțiilor bancare 
Stimate domnule ministru, 
Stimate domnule președinte, 
Unii cetățeni aduc în atenție faptul că unele instituții financiar-bancare interpretează abuziv prevederile Legii nr. 

129/2019 și, pe baza unor suspiciuni neconfirmate ulterior, blochează intempestiv conturile și cardurile bancare ale unor 
consumatori/ clienți ai băncii. 

În concret, băncile și-au dezvoltat algoritmi informatici prin care analizează operațiunile bancare ale clienților pentru a 
vedea dacă acestea sunt făcute în scopul spălării banilor sau a finanțării terorismului. Unii algoritmi înregistrează drept 
operațiuni suspecte inclusiv un flux mare de depuneri într-un interval scurt de timp, depuneri care pot reprezenta, spre 
exemplu, plata unor chirii lunare de la mai mulți chiriași ai unui ansamblu de blocuri rezidențiale către proprietar. Algoritmul 
percepe astfel de operațiuni suspecte, emite un raport care intră pe incidența Legii nr. 129/2019, funcționarii bancari nu mai 
verifică situația în fapt și dispun direct blocarea contului și a cardului clientului băncii. 

Unii clienți au avut, astfel, sume mari de bani indisponibilizate pe o perioadă  de timp, fără să știe motivul blocării 
conturilor, din cauza faptului că nu au primit notificarea din partea instituțiilor respective.  

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1.  Dacă instituția dumneavoastră monitorizează activitatea  instituțiilor financiar-bancare sub aspectul faptelor sesizate? 
2. Care sunt instituțiile financiar-bancare care au fost sancționate până în prezent pentru astfel de practici și ce sancțiuni 

au fost aplicate? 
3. Câți consumatori au fost, până în prezent, victime ale blocării conturilor și cardurilor pentru suspiciuni de spălare de 

bani și finanțarea terorismului și asupra cărora nu s-a dovedit ulterior că au desfășurat asemenea activități? 
4. Cum vă propuneți îmbunătățirea legislației astfel încât instituțiile financiar-bancare să fie obligate să verifice în fapt 

dacă operațiunile identificate de algoritmii informatici se circumscriu unor activități interzise de Legea nr. 129/2019? 
5. Ce măsuri de îmbunătățire a predictibilității și securității juridice a conturilor bancare ale consumatorilor  veți dispune? 

Cu deferență,      
Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Finanțarea corespunzătoare a Gărzii Naționale de Mediu 
Stimate domnule ministru, 
Garda Națională de Mediu se confruntă cu probleme majorare de finanțare a infrastructurii necesare desfășurării de 

control. De multe ori, comisarii Gărzii sunt nevoiți să-și achite din propriile salarii instrumente de măsurare a poluării, aparate 
de fotografiere și, uneori, chiar autoturisme pentru a se putea deplasa la incidente. 

De asemenea, salariul mediu a unui comisar superior al GNM este  3.600-3.700 lei/ lună, net inferior celorlalte salarii 
din sectorul public, ținând cont și de riscul la care este supus în activitatea desfășurată. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă Plx. 544/2021 rezolvă problemele identificate privitoare la nivelul salarizării? 
2. Dacă aveți în vedere majorarea bugetului GNM pentru achiziționarea de echipamente necesare desfășurării activității 

de control? 
3. Dacă aveți în vedere majorarea numărului de posturi pentru GNM? 

Cu deferență, 
Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 
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Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul interimar al cercetării, inovării și digitalizării 
 

Număr releuri în mediul rural 
Stimate domnule ministru, 
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. Câte UAT-uri din mediul rural dispun de releuri wireless și au acoperire de semnal internet și GSM? 
2. Câte UAT-uri din mediul rural nu dispun de acces la internet și nu dețin releuri wireless și semnal GSM? 
3. Care este stadiul implementării proiectului RO-NET, ce ținte au fost atinse până în prezent, care sunt cauzele 

întârzierilor constatate și ce măsuri ați dispus? 
4. În contextul desfășurării cursurilor din sistemul de învățământ preuniversitar în format online, aveți în vedere 

finanțarea unui nou program de conectare la internet a tuturor UAT-urilor din mediul rural care nu au fost incluse în 
programele anterioare? 

Cu deferență,         Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
 

Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru interimar al României 
      domnului Raed Arafat – secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, Ministerul  
     Afacerilor Interne  

Aprovizionarea cu oxigen a spitalelor 
Stimate domnule prim-ministru,  
Stimate domnule secretar de stat, 
Având în vedere numărul mare al pacienților în stare critică internați în secțiile ATI, aprovizionarea spitalelor cu oxigen 

în această perioadă de criză sanitară este vitală. 
Din păcate, în mai puțin de un an, au avut loc 11 incendii în spitale din țara noastră, cele mai mari tragedii fiind în 

secțiile ATI care tratează pacienții cu COVID în stare gravă. Incendiile au avut loc în perioadele de vârf ale valurilor 
pandemiei, atunci când secțiile unităților medicale sunt pline, iar personalul medical este epuizat.   

Pentru ca tragedii ca cele de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, Institutul ”Matei Balș” din București sau 
Spitalul suport-COVID Movila din Ploiești  să  nu se mai repete,  este necesară elaborarea unui plan national pentru 
eficientizarea aprovizionării cu oxigen medical a spitalelor.  

În acest sens, vă rog să îmi comunicați care sunt solutiile propuse de Guvern pentru modernizarea și creșterea capacității 
rețelelor interne de furnizare a oxigenului? 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 
Vă mulțumesc!         Deputat 
Cu stimă,             Angelica Fădor 

*** 
 

Adresată domnului Tánczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  
 

Casa Verde Fotovoltaice 
Stimate domnule ministru,  
Conform informațiilor apărute în spațiul public, Ministerul Mediului alături de Administrația Fondului pentru Mediu vor 

lansa o nouă etapă de înscriere în programul Casa Verde Fotovoltaice în luna decembrie, având un buget total de 280 de 
milioane de lei. După o perioadă în care programul a fost blocat, anul acesta, persoanele fizice vor putea beneficia de până la 
20.000 lei pentru instalarea de panouri fotovoltaice.  

Datorit faptului că numeroase aplicații au fost respinse în trecut, bugetul a putut fi majorat anul acesta. Proiectele vor fi 
depuse prin același sistem și anume prin instalatori, prin firme specializate care inițial se înregistrează în sistem și vor căpăta 
acest drept.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
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1. Având în vedere că în ediția trecută, mai mult de jumătate din cererile înaintate au fost respinse datorită termenului 
depășit al documentelor depuse de către instalatori, cum vă puteți asigura că o situație asemănătoare nu va avea loc și anul 
acesta? 

2. Aveți în vedere organizarea mai multor ediții în cazul în care cea din decembrie va avea succes?  
3. Luați în considerare posibilitatea finanțării edițiilor viitoare prin PNRR, în cazul în care programul va avea succes? 
 Solicit răspuns în scris.     

Cu deosebită stimă,       Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul Finanțelor Publice 
 

Nereguli în activitatea ANAF 
Stimate domnule ministru,  
Întrucât procesele câștigate de contribuabilii care au dat în judecată Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru 

notificări de plată eronate au reprezentat aproximativ 38% din totalul lor, în ultimele șase luni, doi din cinci contribuabili 
verificați de Fisc au câștigat definitiv procesele. Suma pierdută de către ANAF ajunge astfel la valori de 245 de milioane de 
lei.  

Numai în urma proceselor pierdute în instanță în 2020, instituția statului a pierdut 34%, urmând ca în primele șase luni 
ale acestui an, procentul deciziilor nefavorabile Fiscului să crească. În special, firmele aleg să conteste deciziile ANAF în 
detrimentul micilor contribuabili. Soluția principală care ar combate acest fenomen este digitalizarea sistemului, respectiv  
reforma administrației fiscale prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Din ce motive considerați că au apărut aceste erori în primă instanță? 
2. Ce măsuri imediate pot fi luate pentru a diminua cazurile de notificări trimise contribuabililor din greșeală?  

Solicit răspuns în scris.     
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Cseke Attila, ministrul Sănătății 
 

Maraton de informare 
Stimate domnule ministru,  
La începutul lunii a avut loc „Maratonul Informării”, un eveniment care a durat 12 ore și a adunat medici, specialişti şi 

cercetători în încercarea de ai determina pe cât mai mulți români să se vaccineze împotriva Covid-19 prin informații şi 
explicaţii în privinţa vaccinării. Evenimentul a avut loc atât fizic, la Biblioteca Națională a României, cât și online, fiind 
organizat de Colegiul Medicilor Bucureşti şi Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva 
COVID-19. 

Scopul maratonului a fost mobilizarea românilor printr-un dialog constructiv pentru a respecta măsurile de prevenție și a 
alege să se imunizeze. Românii au avut posibilitatea să se documenteze despre beneficiile vaccinurilor direct de la specialiști.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care credeți că a fost impactul pe care l-a avut evenimentul? 
2. Luați în considerare organizarea periodică a maratonului de informare pentru a contribui la campania pro-vaccinare?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,          Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 
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 Interpelare  
 
Adresată: domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
De către: domnul George-Cătălin Stângă, deputat 
Obiectul interpelării:  Programul „Masă caldă” în școli 

 

Stimate domnule ministru, 
Pentru PNL, dar și pentru întreaga Românie, una dintre priorități este reprezentată de identificarea de măsuri care să 

contribuie la reducerea abandonului școlar. Unul dintre programele care au avut succes, atât în școli din județul Galați, cât și în 
școli din întreaga țară, este „Masă caldă” în școli.  

Acest program a fost gândit pentru a susține prezența copiilor în școală. El a început în urmă cu mai bine de 6 ani și a 
avut rezultate remarcabile, dar cu toate acestea se află în continuare în faza pilot. În școlile în care a fost implementat, 
Programul „Masă caldă” a reușit să reducă aproape de 0 rata abandonului școlar.  

Domnule ministru, în acest moment traversăm o perioadă dificilă pentru toată omenirea, iar școlile au fost și ele afectate 
de pandemia de Covid-19. De aceea, consider că este timp suficient ca acest program să fie pregătit pentru a fi pus în aplicare 
în cât mai multe școli după ce situația va reveni la normalitate.  

Pe cale de consecință, am rugămintea să îmi comunicați câte unități de învățământ de la nivel național beneficiază de 
acest program, precum și perioada în care preconizați că acesta va putea fi aplicat în toate școlile din județul Galați, dar și din 
România. 

Solicit răspunsul scris. 
Vă mulțumesc! 

*** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 33 - 2021  
Săptămâna 15 – 19 noiembrie 2021  

 

 

72 
 

 

 

Grupul parlamentar al Alianţei  
pentru Unirea Românilor 

 Declarații 
 

Declarație politică 
Doamnelor și domnilor, 
Stimați colegi, 
Vaccinarea nu este obligatorie! 
Am înțeles acest lucru. Ce nu înțeleg este de ce pentru a merge la serviciu este nevoie de certificat verde. Acest certificat 

verde se obține fie dacă ești vaccinat, și este valabil până în iunie 2022, fie dacă ai un test antigen rapid și este valabil 48 de 
ore, un astfel de test costă în medie 70 lei, test RT-PCR –valabil 72 de ore, iar ca preț este de aproximativ 200 lei și dacă ai 
trecut prin boală și ai fost luat în evidența DSP, caz în care ai certificatul pentru 180 de zile. 

Dacă ești sănătos și nevaccinat nu ai dreptul să mergi la serviciu pentru că nu ai bani să îți faci test din 2 în 2 zile. 
Vrei să îți schimbi buletinul sau pașaportul, la fel. 
Ai firma ta și ai diverse treburi administrative de rezolvat în relație cu instituțiile publice, de asemenea trebuie să ai 

certificat verde, altfel nu intri în instituția unde ai treabă. Vrei să îți înființezi o firmă, îți trebuie certificat verde. 
Ți s-au rupt pantofii sau ți s-a spart o țeavă de apă în casă? Fără certificate verde nu poți intra în magazine să îți cumperi 

lucruri considerate „neesențiale”. 
Ce poți face dacă nu ai certificat verde? Mai nimic! 
Asta nu înseamnă restrângerea drepturilor cetățenești? 
Nu înseamnă că nu mai ești liber în țara ta? 
Ni se spune că aceste măsuri sunt necesare datorită numărului mare de decese înregistrate în ultima perioadă. 
Din presă aflăm că sunt sute de morți pe zi. Se dă vina pe virus. 
Știu, sună înfiorător 400-500 de decese într-o zi, dar cu ce le comparăm?  
Să vedem ce ne spune Institutul Național de Statistică despre mortalitatea anuală din România și care e media de morți 

zilnică. 
În 2017: 262.811 decedați, adică 720/zi; 
În 2018: 264.317 decedați, adică 724/zi; 
În 2019: 259.721, adică 712/zi; 
În 2020: 297.345, adică 815/zi. 
În 2020, sunt cu 37.624 mai mulți decedați decât în 2019.  
Or, in 2020, au murit de COVID, adunați din informările lor zilnice, 15.767, restul de 21.857 au murit din cauza 

închiderii spitalelor și a cabinetelor medicale, pentru că unor doctori le era frică să nu ia covidul, să nu uităm! Erau medici de 
familie care consultau online. Cum să asculți cu stetoscopul online, când pacientul are complicații la plămâni. Suntem proști? 

Și atenție, morții ăștia din 2020 sunt atât de mulți în condițiile în care două luni am stat închiși în case, nu au fost 
accidente rutiere, înjunghieri prin baruri sau pe la jocuri de cărți. 

Pentru unii, aceste reguli și restricții impuse sunt de-a dreptul un izvor de îmbogățire. Am văzut clinici care oferă 
abonamente pentru teste antigen și RT-PCR. 

EȘTI NEVACCINAT? TREBUIE SĂ AI MULȚI BANI! 
NU MAI AI DREPTURI, CI DOAR OBLIGAȚII! 
Așa ceva nu este acceptabil într-un stat de drept. Mai este România o democrație? 
 

Deputat 
Dănuț Aelenei 

*** 
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Condamnarea românilor la sărăcie prin liberalizarea pieței de energie  
și printr-o guvernare dezastroasă 

Doamnelor și domnilor, 
Față de anul 2020, Energia este mai scumpă cu 25%, gazele cu 20%, iar pentru benzină și motorină românii au ajuns să 

plătească cu 14% mai mult. Toate aceste majorări de prețuri, care îi condamnă pe români la plata unor facturi de energie 
absolut împovărătoare, iar pe cei din mediul rural îi condamnă la frig din cauza scumpirii excesive a lemnului folosit în 
gospodării pentru încălzirea pe timpul iernii, au dat naștere unei situații inacceptabile. 

Domnilor guvernanți, sunteți în stare să lăsați românii în frig și întuneric atâta timp cât sistemul de termoficare din 
multe dintre localități, în frunte cu Bucureștiul, sunt într-o stare de degradare dezastruoasă cu pierderi de rețea de până 50%? O 
cale de rezolvare relativă ar putea-o constitui folosirea de către români a facilităților oferite de legea consumatorului 
vulnerabil, care vine să stopeze parțial efectele lăcomiei filmelor de furnizare a gazelor și a energiei prin plafonarea prețurilor. 

Această guvernare nu face decât să condamne românii la o viață de privațiuni și suferință prin aplicarea de măsuri care 
au drept efect scumpirea produselor alimentare, a energiei și a diminuării puterii de cumpărare. 

Consider că autoritățile abilitate trebuie să verifice dacă anumite companii de stat au ajuns să profite de situația 
conjuncturală pentru a crește artificial prețul la electricitate și la gaze. Dacă la nivel european prin liberalizarea pieței 
energetice toți locuitorii țărilor membre UE au avut de suferit, la nivelul României raportat la puterea de cumpărare a 
cetățeanului, situația pentru achitarea facturilor de gaze și electricitate este absolut dezastroasă, fapt care determină necesitatea 
luării unor măsuri rapide. 

Situația cruntă în care se află sistemul energetic național a ieșit la iveală pe 8 ianuarie 2021, când șase județe din zona de 
nord vest a României au rămas în întuneric prin întreruperea furnizării de energie electrică. Acest fenomen de pană de curent la 
asemenea nivel nu s-a mai petrecut niciodată România, iar efectele au fost paralizante pentru economie, instituții publice, 
spitale, consumatori casnici și la nivelul traficului, perturbat în lipsa semafoarelor funcționale. Acest moment de criză reflectă 
în mod foarte trist gestionarea deficitară a sistemului energetic la nivel național. 

Constatăm cum s-a slăbit an de an securitatea energetică și, în tandem, s-a diminuat puterea economică a românilor. De 
aceea atenționez executivul să reflecteze și să ia decizii în cunoștință de cauză în ceea ce privește sistemul energetic și să aibă 
în vedere revigorarea centralelor termice, să facă restructurări când este absolut necesar, având în vedere în mod deosebit 
protecția angajaților.  

În concluzie, pentru o schimbare profundă în domeniul energetic consider că este necesar să fie elaborate strategii pe 
termen scurt, mediu și lung și să fie implementate sub conducerea unor profesioniști în scopul repornirii sistemului și a 
operaționalizării acestuia prin retehnologizare pe fonduri europene sau guvernamentale. 

 

Deputat 
Lucian Feodorov 

*** 
 

“Gata cu baletul! Guvernați țara!” 
Stimate domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
A trecut mai bine de o lună de când Guvernul condus de Florin Cîțu a fost demis prin moțiune de cenzură, o lună de 

când România nu mai este condusă de un Executiv generat de o majoritate parlamentară, ci de o umbră sinistră a unuia dintre 
cele mai slabe Cabinete post-decembriste. 

În această perioadă de interimat de peste 5 săptămâni și de instabilitate politică, atât numărul de infectări cu virusul 
Sars-CoV-2, cât mai ales cel al deceselor, au atins cifre record. Din păcate, niciunuia dintre actorii încă principali ai scenei 
politice, să îi numim pe Klaus Iohannis, PNL, PSD, USR, nu i-a păsat de această dramă; dacă le-ar fi păsat de țară și de români 
ar fi generat rapid o majoritate în jurul singurei propuneri de premier patriot, profesionist și apolitic, Călin Georgescu.  

Nominalizarea la batjocoră a lui Dacian Cioloș, apoi a generalului Nicolae Ciucă, legat de mâini și de picioare în 
procesul dialogului cu toate forțele politice parlamentare, au arătat un președinte de stat iresponsabil, secondat de un premier 
pierdut în timp și spațiu, pentru care drama propriilor cetățeni nu înseamnă absolut nimic.  

În timp ce zeci de mii de români se află în spitale și alte zeci de mii și-au îngropat rudele, președintele Iohannis, PNL, 
PSD și USR s-au jucat și încă se joacă de-a terapia de grup și explorarea între părți, până la constituirea majorității 
parlamentare. 
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Domnilor Cîțu și Cioloș, de ce vă mai trebuie terapie de grup, nu v-ați cunoscut suficient de bine cât timp ați guvernat 
împreună? 

Domnilor Cîțu și Ciolacu, de ce vă mai trebuie întâlniri exploratorii, când PNL și PSD au de ani buni un istoric de 
colaborare locală și națională? 

Domnilor Cîțu, Cioloș și Ciolacu, ce mai așteptați? Câți români mai trebuie să moară pentru ca voi să lăsați interesele și 
orgoliile la o parte și să vă asumați actul de guvernare? Fiecare zi a voastră de terapie de grup și de explorare înseamnă sute de 
morți care, din păcate, nu își mai pot striga frustrarea și durerea. 

O vom striga noi, din stradă, dacă vă mai bateți joc de țară și de cetățenii ei. 
Deputat 

Dumitru Viorel Focşa 
*** 

 

„Mesaje de la cetățeni în timp de pandemie” 
 

Onorati deputati care sustineti legi impotriva poporului 
Ruptura dintre clasa politica și Popor este evidentă de zeci de ani.  
Însă acum este absolut necesară reclamarea acestei situații care impactează in mod fatal asupra sănătății psihice și fizice 

a cetățenilor acestei țări, cetățeni pe  care dumneavoastră îi reprezentați în acest for democratic: Camera Deputaților. 
Dezamăgirea și disperarea oamenilor creste de la o zi la alta. In acelasi timp scade nivelul de trai, dar scade si speranta 

ca veti tine cu poporul sau ca va pasa de binele lui.  
De la o zi la alta, oamenii va urmaresc cum luati decizii, cum votati in necunoastere (uneori in cunoastere) si sunteti 

indiferenti la durerile și provocările oamenilor de la toate nivelurile. Vă puteți înregistra succesul de a fi reusit sa afectati serios 
familia, firmele, educatia, economia si societatea la nivel micro si macro. 

Poporul a devenit o entitate straina pentru dumneavoastră. În ultima saptamana ati distrus toate interactiunile umane, 
interactiunea cu autoritatile, institutiile publice. Croiti legi cu faradelege si ignorati continuu drepturile si libertatile noastre.  

Statul este garantul libertăților noastre, nu cel care acordă sau suspendă libertățile poporului. Vă Invit să vă asumați 
acest aspect. Votati legi fara a fi juristi sau a intelege principiile de drept si luati masuri medicale fara a fi specialisti in 
domeniu.  

În calitate de cetatean va intreb, pe toti si pe fiecare în parte: 
1. Ce anume ati facut pentru a demara campanii nationale de preventie si consolidarea imunitatii naturale?  
2. De ce evitati recunoasterea imunitatii naturale dobandite? Cea mai indreptatita masura este recunoasterea imunitatii 

dobandite, bazata pe anticorpi si limfocite T, ca fiind VIAGERA. FARA certificate si coduri QR!  
3. De ce acest vaccin a devenit primul produs medical pe care vreti sa il administrati obligatoriu, oricui? Domniile 

voastre, familiile si rudele va sunt deja vaccinate cu 3 doze? Actele medicale sunt o optiune, daca intentionati obligarea la 
injectare prin santaj (acces la locul de  muncă sau la anumite servicii) înseamnă ca instaurați un regim tiranic in tara noastrp. S-
au sacrificat oameni pentru ca noi să trăim într-o democrație, nu într-o dictatură. Sunteți conștienți că unii oameni isi pierd deja 
locurile de munca, urmare a deciziilor pe care le luati?  

4. De ce evitati consultari interprofesionale medicale pentru a cauta solutii mai viabile? Oamenii se tem de ce veti vota, 
ca ii lasati fara serviciu, fara acces in magazine, dar mai ales se tem sa mai mearga la medic, la spital. 

5. De ce constrangeti cadrele medicale cu vaccinarea? Sunt atatia dintre ei care au trecut deja prin boala si au imunitate. 
Cum sa reduci numeric personalul medical cu niste restrictii cand oricum esti sub nivelul numeric necesar? Este ca si cand 
transmiti direct cetatenilor: „va lasam fara ingrijire medicala". Pentru ce mai plateste omul la CAS daca asa organizati 
Domniile voastre lucrurile in domeniul sanatații?  

6. De ce permiteti ca oamenii sa fie vaccinati cu vaccinuri expirate?  
7. Romania dispune de o comunitate mare de medici supraspecializati pe apifitoterapie, homeopatie, ayurveda si alte 

terapii complementare. De ce cautati sanctionarea lor daca folosesc alte protocoale decat "cel oficial", pentru care oricum nu 
ati asigurat rezerve toata vara cand "virusul a fost in vacanta". Cum sa sanctionezi profesionisti care urmaresc binele superior 
al pacientilor? Lasati medicii sa lucreze pentru binele oamenilor.  

8. Daca situatia este atat de disperata, Domniile voastre cand va luati combinezoanele si echipamentul sa dati o mana de 
ajutor in spitale? Celor care le pasa se implica direct si activ. Medicii pe care ii aveti printre Dumneavoastra sunt mai mult la 
microfon decat la patul bolnavilor, poate ar ajuta sa revina printre ei zilnic, sa fie mai responsabili in deciziile lor. Lasati in 
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pace toate cadrele medicale nevaccinate sa isi continue profesia! Permiteti si voluntariat in spitalele „depasite" de situatie. 
Permiteti si primiti donatiile de medicamente si materiale, daca si asa nu exista  

Aveti in fata un popor care clocotește de nemultumire. Depinde de Dumneavoastra daca il duceti in punctul de a fierbe 
pana se revarsa contra celor care fac exces de putere. Desprindeti-va de locul cald din care votați împotriva poporului pe care 
ar trebui să îl reprezentati și mergeti sa stati la intrarea in mall-uri, in primarii, in toate acele locuri unde in ultima saptamana 
zeci de mii de oameni nu au putut intra. Veti avea ocazia astfel sa notați ce crede fiecare dintre acesti oameni si, poate așa veți 
înțelege să nu fiți părtași la comiterea unui abuz împotriva propriului popor.  

Doamnelor și domnilor deputați, sper că veți avea mintea clară pentru a vota în interesul cetățenilor, nu împotriva lor. 
În acelasi timp, mă rog pentru ca Justitia Dumnezeiasca (chiar dacă domniile voastre nu mai credeți in așa ceva) să cadă 

asupra fiecaruia care calca în picioare viețile și destinele oamenilor. 
Vă rog, opriti legiferarea abuzului, segregării și a discriminării! 

Deputat 
Mitrea Dumitrina 

*** 
 

Patriotismul românesc 
Stimate domnule președinte,  
Stimați colegi, declarația mea politică se numește "Patriotismul românesc!" și vizează un subiect extrem de important. 
Dragi colegi deputați –  
Definiția simplă a patriotismului e iubirea de țară. Înțeles în acești termeni elementari, patriotismul este univoc. 

Manifestarea acestui sentiment este la fel de univocă și implică o alegere exclusivă: fie ești, fie nu ești patriot. Nu există 
compromis, sau o cale de mijloc, nu intră în discuție nicio negociere a termenului. 

În mod tradițional, dragostea de țară însemnă devotament manifestat prin apărarea patriei, până la sacrificiul suprem 
pentru patrie. Dar în societatea contemporană raportul dintre state a devenit mult mai complex și dinamica societății s-a 
schimbat, prin urmare, definiția patriotismului trebuie revizitată. Astfel, conceptul de patriotism devine mult mai nuanțat, cu 
mult mai multe valențe și subtilități. 

Primul aspect care rezultă din definiția de mai sus este că patriotismul reprezintă o relație între două elemente: pe de-o 
parte cetățenii, iar pe de altă parte țara. Acest aspect e foarte bine sintetizat în afirmația retorică inclusă de John F. Kennedy în 
discursul său inaugural în 1961: „Nu întrebați ce poate face țara voastră pentru voi, întrebați ce puteți face voi pentru țară.” Ca 
orice relație sănătoasă, aceasta trebuie să fie bidirecțională și reciprocă. Dai, dar și primești. Investești, dar ai și de câștigat. 
Toate acestea se realizează prin sacrificiu, sprijin, devotament reciproc. 

De remarcat este faptul că definiția patriotismului pune accent doar pe manifestarea acestei relații într-o singură direcție, 
dinspre individ spre patrie, adică sentimentul cetățenilor față de țară.  

Pentru ca această relație să fie echilibrată trebuie luat în calcul și devotamentul țării față de cetățenii ei. La urma urmei, 
țara este formată tot de cetățeni, deci e comunitatea oamenilor care au în comun un set de valori, care împărtășesc aceeași 
limbă, cultură, loc de naștere. Prin urmare, patriotismul este devotamentul față de comunitatea cu care te identifici. 

Patriotismul este o formă de altruism manifestată prin dorința cetățeanului de a pune binele comun înaintea binelui 
propriu. Relația de patriotism în direcția individ – țară implică o cunoaștere foarte bună a țării și a valorilor naționale cu care 
cetățenii ei se identifică. Dar pentru ca raportul să fie echilibrat, țara trebuie să ofere în schimb demnitatea și mândria de a fi 
cetățeanul acesteia, și oportunitatea de a-și realiza potențialul individual în țară. 

O societate este formată din trei sectoare: sectorul public, economic și societatea civilă. Cred că o definiție mai 
comprehensivă a patriotismului care cuprinde mai multe valențe ar fi următoarea: patriotismul este formula adezivă care leagă 
aceste trei sectoare împreună, pentru buna funcționare a unei țări. Este modul în care oamenii implicați în unul dintre cele trei 
sectoare lucrează cu scopul de-a le întări pe celelalte două. 

Pe de-o parte avem societatea civilă, sau „sectorul social”, cum l-a numit Peter Drucker. Acesta este spațiul unde 
cetățenii unei țări aleg să își exprime devotamentul prin implicare în diferite proiecte, care sprijină dezvoltarea și coeziunea 
comunității. Aici se regăsesc valorile care ne unesc. 

Sectorul public este cel care se ocupă de funcționarea bună și echilibrată a țării. Cei implicați în acest sector sunt ceea ce 
noi numim funcționari publici, care aleg să își servească țara și comunitatea din funcții publice. În engleză termenul public 
servant sau civil servant are mult mai multă rezonanță, adică cineva care servește comunității.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 33 - 2021  
Săptămâna 15 – 19 noiembrie 2021  

 

 

76 
 

Cei care aleg această carieră „servesc” adică lucrează în sprijinul comunității pentru asigurarea dezvoltării ei. Ei asigură 
mecanismele pentru ceea ce putem deveni. 

Atunci când societatea civilă și sectorul public rezonează, identitatea națională este întărită prin demnitate națională. 
Nu poți avea pretenția la patriotism, dacă țara nu oferă demnitatea națională. Sectorul economic este cel care are 

capacitatea de a valorifica resursele oferite de o țară, care poate să realizeze potențialul locuitorilor ei. 
Un patriotism funcțional se manifestă când există un echilibru între cele trei sectoare, când acestea trei lucrează în 

tandem pentru realizarea binelui comun pentru a oferi unitate, demnitate și viziune. Dacă unul dintre cele trei sectoare joacă 
„cartea patriotismului” mai mult decât celelalte două, apar tendințe extreme manifestate prin populism, șovinism, naționalism, 
sau protecționism. 

În 2021 sărbătorim 103 de ani de existență a României moderne, o istorie scurtă și destul de frământată comparativ cu 
alte state europene. În această perioadă compresată a istoriei a trebuit să ne definim identitatea națională, să ne clădim 
demnitatea și să ne valorificăm potențialul ca țară. Dar istoria nu a fost de partea noastră.  

Am bâjbâit, schimbând trei sisteme politice de guvernare: monarhie, comunism și democrație. În fiecare sistem, 
patriotismul s-a măsurat diferit pentru că nu exista un echilibru între cele trei sectoare. În timpul monarhiei, țara a fost 
confruntată cu al doilea război mondial, când patriotismul a însemnat chiar sacrificiul suprem. 

Pe timpul comunismului, patriotismul nu era opțiune personală. Fie că doreai sau nu, trebuia să fii patriot, să îți 
manifești patriotismul atât la nivel empiric cât și declarativ. Cei care alegeau să fugă peste granițe erau considerați trădători de 
țară. Te lepădai de țară și de tot ceea ce înseamnă ea. 

După 1989, românii au părăsit România pentru că relația dintre ei și țară a fost dezechilibrată. Nu a mai existat 
reciprocitatea legăturii dintre cetățean și țară. Țara nu a mai oferit acestor cetățeni demnitatea de a fi români în țara lor, de a-și 
realiza potențialul individual aici acasă. 

În cazul românilor emigranți apare fenomenul patriotismului transnațional, sau patriotismul de la distanță, care se 
exprimă prin altfel de manifestări, prin obiceiuri și rutine diferite: petrecerea concediului cu regularitate acasă, informarea de 
pe site-uri românești, trimiterea de sume de bani către cei rămași acasă, generarea de sau implicarea în proiecte la scară mică 
care fac diferența în comunitatea de origine. 

Nu există o rețetă a patriotismului. Patriotismul nu e ceva ce vine la pachet cu certificatul de naștere. Patriotismul unei 
nații se construiește prin implicare, prin căutarea binelui comun, prin valorificarea potențialului individual și colectiv, prin 
respectarea resurselor locale și naționale, prin câștigarea încrederii. Dacă în 1918 România modernă se năștea prin unirea 
teritorială, 103 de ani mai târziu, România secolului al XXI-lea ar trebuie să renască prin unirea valorilor. Acest patriotism 
civic e moștenirea pe care o putem lăsa moștenire generațiilor următorului secol. 

În concluzie, cred că fiecare, acolo unde suntem, prin gesturi simple, putem fi patrioți: hai să ne facem bine treaba acolo 
unde suntem și să ne asumăm ceea ce suntem, cu bune – pe care trebuie să le dezvoltăm – și cu rele – cu care trebuie să 
luptăm! 

Așadar, patrioții adevărați din această lume, dedicați țărilor lor, nu sunt inamici, ci trăiesc diversitatea. 
Iar în această schemă, patriotismul modern nu este nici fundamentalism periculos, nici desuetudine. Este ceva care îți dă 

sens și semnificație, contribuind astfel la o viață bine trăită! 
Vă mulțumesc!           Deputat 

Nagy Vasile 
*** 

 

Vaccinarea trebuie să rămână opțională! 
Doamnelor și domnilor deputați, 
„Cum să convingem oamenii să se vaccineze?” se întreabă unii. Cât de întemeiate sunt argumentele doctorilor pentru 

injectarea cu un ser bazat pe tehnologia ARN mesager? Chiar trebuie vaccinați copiii? Acestea sunt întrebări legitime la care 
autoritățile trebuie să răspundă foarte clar și argumentat științific. 

Observăm că de la începutul acestei pandemii au luat foc mai multe spitale din țară. Avem mai mulți oameni care au 
murit carbonizați, situație pentru care nu a răspuns încă nimeni. Dacă sistemul de sănătate face parte dintr-un stat eșuat, atunci 
și Sănătatea este eșuată. Dacă nu există locuri în spitale și la terapie intensivă, iar medicii sunt nevoiți să aleagă pe cine să 
trateze primul și pe cine nu, situația este cu siguranță critică. Cei care au mai multe șanse de a supraviețui sunt salvați. 

Suntem de ceva vreme într-o stare de confruntare între statul român  și o parte dintre cetățenii săi, cărora li se neagă 
exercitarea unor drepturi fundamentale.  
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Este oare vaccinarea un soi de vacă sacră? Care sunt studiile, inclusiv studiile de impact care să susțină ideea că trebuie 
să vaccinăm toată populația? În loc să șantajați cetățenii cu accesul la locul de muncă pentru a accepta vaccinarea, mai bine 
faceți publice contractele de achiziție a vaccinurilor, ca să știm cu toții la ce s-a angajat statul român. Faceți publice aceste 
contracte și, poate, veți recâștiga o parte din încrederea publicului. 

Această perioadă este o lecție de viață din care trebui să învățăm să nu renunțăm ușor la drepturile și libertățile 
fundamentale, indiferent de motivele invocate.  

Vă mulțumesc!          Deputat 
Raisa Enachi 

*** 
 

Poporul român trebuie să știe! 
Marea coaliție ipocrită și prohodul democrației românești 

Doamnelor și domnilor, 
După doborârea Guvernului Cîțu, salutată cu aplauze în plen, deoarece moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi față 

de 234 cât erau necesare, am asistat cu toții la mascarada desemnării de către Președintele României la șefia Guvernului a USR-
istului Dacian Cioloș, dar și la depunerea mandatului de premier a PNL-istului Nicolae Ciucă, întrucât acesta din urmă nu a reușit 
să formeze un guvern minoritar. 

De curând, pentru a își păstra și a mai câștiga diferite fotolii de conducere cele două mari partide „rivale” de pe scena 
politică par să fi ajuns la un numitor comun în această privință. Liderul PSD a anunțat că își asumă „proiectul” guvernării cu 
PNL, livrând publicului un proiect mamut, planificat a se desfășura pe durata a șapte ani de zile și care ar presupune că cele 
două partide să dețină prin rotație, bună înțelegere și frățietate, funcția de prim-ministru. 

Astfel că, demagogia pare să fie punctul forte a PNL-iștilor, care la ultimul lor congres declarau cu vehemență că nu vor 
face niciodată alianță cu cei de la PSD, iar oportunitatea este cuvântul de ordine al PSD-ului, care în goana după funcții de 
conducere acceptă coaliții reprobabile în fața societății românești și mai ales a alegătorului bulversat. 

Cunoscut drept „ciuma roșie”, PSD-ul a reușit în cele din urmă să contamineze atât de mult PNL-ul încât pentru aceștia s-a 
transformat în „crucea roșie”.  

Teama pierderii puterii de către PNL și graba câștigării acesteia de către PSD duce la ambiguitatea scenei politice, unde 
partidul presupus de dreapta, PNL, intenționează să adopte măsuri populiste de stânga, și partidul presupus de stânga, PSD, 
tinde spre legiferarea unor măsuri de dreapta. Singurul mare pierzător este electoratul român derutat de coaliția ipocrită și 
foarte interesată a celor două partide politice care s-au aflat cel mai mult la conducerea țării în ultimii 31 ani. 

Astfel că, democrației românești, care este rodul unui regim politic bazat pe voința poporului și după care am tânjit în 
ultimele decenii, pare să i se cânte prohodul de către „marea alianță politică”, acum presupus salvatoare de neam și țară. 

 
Deputat 

Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 
*** 
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 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Florin Vasile Cîțu, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene 

 

Finanțarea Rutei Sfântul Ladislau pe teritoriul României 
Stimate domnule ministru, 
Fostul secretar de stat din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, actualmente cercetător la Institutul de 

Cercetare în Strategii Europene de la Budapesta, doamna Hegedus Csilla, a promovat și elaborat cel mai mare proiect de 
valorificare a patrimoniului cultural din România și anume proiectul “România atractivă” care a fost aprobat spre finanțare în 
Planul Național de Redresare și Reziliență la Componenta nr. 11, Turism și Cultură. Proiectul elaborat include 12 rute 
turistice:ruta castelelor, ruta curiilor, ruta culelor, traseul gastronomiei tradiționale, ruta bisericilor fortificate, ruta bisericilor 
din lemn, ruta mănăstirilor din zona Moldovei, ruta Sfântului Ladislau, traseul castrelor romane, ruta cetăților, refacerea 
peisajului cultural din Delta Dunării, ruta satelor cu arhitectură tradițională.  

Doamna secretar de stat Hegedus Csilla urmând să organizeze un grup de lucru care să decidă exact ce valori vor fi 
incluse în fiecare traseu în parte. Hegedus Csilla a precizat că planul cuprinde şi o componentă digitală pentru a asigura 
accesul la aceste valori în mediul online. 

Astfel, vă rog să ne aduceți clarificări asupra rutei regelui ungar sfântul Ladislau în România. Care sunt argumentele 
istorice si motivele care au stat la baza crearii si promovării acestei rute? Ce anume va fi promovat și prezentat turiștilor? Care 
este componența grupului de lucru și cine va implementa acest proiect ? 

Cu deosebită considerație,       Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Avize de la partide și culte pentru concursul de directori din unitățile de învățământ preuniversitar de stat 
 

Stimate domnule ministru, 
Vă rog să îmi comunicați câte școli au intrat sau intră la nivel național sub incidența ordinului nr. 5195 din 3 septembrie 

2021,  pentru aprobarea metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și 
director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.  

De asemenea, vă rog să îmi comunicați situația acestor școli defalcată pe județe și minorități. 
Cu deosebit respect, 

Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
 

Adresată domnului Barna Tánczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Geo-inginerie - emisii de aerosoli în atmosferă 
Stimate domnule ministru, 

Subsemnatul Coleșa Ilie-Alin, deputat ales în Circumscripția electorală nr. 13 CLUJ, reprezentant în Parlamentul 
României al intereselor cetățenilor români, în temeiul Regulamentului Camerei Deputaților, Capitolul IV, Art. 194, alin. (2), 
precum și al Legii 96/2006, art. 40, vă rog să-mi comunicați în scris, cu celeritate, următoarele informații: 

 Există întrebări la nivelul populației și ale unor cercetători cu privire la posibile emisii aeriene de aerosoli pe teritoriul 
UE și/sau al României. 

 Sunt aceste emisii rezultatul unor programe științifice controlate cu scopul încetinirii efectelor schimbărilor climatice, 
pentru combaterea încălzirii globale sau pentru realizarea unor condiții climatice mai prielnice agriculturii? 

 Sunt aceste emisii efectuate în baza unor acorduri internaționale de mediu sau agricole? 
 Sunt aceste emisii efectuate ca urmare a derulării unor proiecte naționale sau internaționale de mediu sau agricole? 
 Există studii referitoare la compoziția acestor emisii? 
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 Există studii referitoare la efectele pe care astfel de emisii le au asupra sănătății umane și a impactului pe care le au 
asupra mediului? 

Menționez  că în temeiul Regulamentului Camerei Deputaților, Capitolul IV, Art. 195, alin(3) și Art. 199, alin(2), aveți 
obligația de a răspunde la întrebările deputaților în termen  de maximum 15 zile  calendaristice. Aș  aprecia  suplimentar  
disponibilitatea  și  efortul  Dvs  și  v-aș  rămâne  îndatorat dacă mi-ați răspunde la întrebările de mai sus într-un timp mai 
scurt. 

În speranța unei bune colaborări în folosul cetățenilor, aștept răspunsul     dumneavoastră, în  scris, pe adresa de email 
alin.colesa@cdep.ro 

 Cu deosebită considerație,       Deputat 
Ilie-Alin Coleșa 

*** 

Adresată domnului Virgil Popescu, ministrul Energiei 

Situația hidrocentralelor din România 
Domnule ministru, 
Prin perzenta, vă solicit răspuns la următoarele întrebări: 

1. Câte hidrocentrale sunt pe teritoriul României și care sunt acelea? 
2. Câte dintre aceste hidrocentrale sunt funcționale și dacă funcționează la capacitate maximă? 
3. Hidrocentralele scoase din funcțiune de ce sunt nefuncționale și ce măsuri au fost sau vor fi luate pentru a remedia 

această situație? 
Solicit răspuns în scris în termenul prevăzut de lege. 
Cu stimă,          Deputat 

Dănuț Aelenei 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Refuzul comunicării de către Instituția Prefectului Județul Covasna a unor informații de interes public 
 

Stimate domnule ministru, 
Întrucât una din datoriile civice de bază a oricărui cetățean o constituie plata contribuțiilor către stat dar mai ales a 

obligațiilor care izvorăsc din nerespectarea legii sub forma sancțiunilor contravenționale sau chiar penale, consider cu atât mai 
importantă respectarea acestor cerințe specifice societății moderne tocmai de către liderii aleși ai comunităților întrucât nimeni, 
nici chiar reprezentantul ales nu poate fi deasupra legii. 

În acest sens, domnului Antal Árpád – András în calitatea sa de primar al municipiului Sfântu Gheorghe, pe parcursul 
anilor 2018-2021 i s-au aplicat sancțiuni contravenționale, printre care amenzi în diferite cuantumuri. Acestea nu au fost plătite 
de către contravenient fiind contestate în instanță, unde s-au pronunțat sentințe definitive de obligare a achitării respectivelor 
amenzi. În situația neachitării de bună voie a acestor amenzi contravenționale, ele sunt ulterior comunicate Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală(ANAF) pentru executare.Întrucât statul român este eludat în acest mod de plata sumelor aferente 
amenzilor contravenționale, am sesizat în data de 30 septembrie a.c. Instituța Prefectului Județul Covansa în temeiulLegii nr. 
233/2002 și a Legii nr. 96/2006 asupra faptului că amenzile aplicate nu au fost achitate de contravenient, solicitând totodată în 
baza Legii nr. 544/2001 comunicarea următoarelor informații aferente perioadei 2018-2021: 1) Ce amenzi au fost aplicate 
primarului municipiului Sfântu Gheorghe; 2)Care dintre acestea au fost contestate în instanță și care dintre aceste procese mai 
sunt pe rol (cu indicarea numărului de dosarul); 3)Care dintre aceste procese sunt încheiate prin hotărâri judecătorești 
irevocabile și care dintre acestea au fost trimise la ANAF împreună cu sentință pentru executare și care nu. 

Din păcate Prefectul Județului Covasna refuză comunicarea acestor informații sub pretextul că acestea ar constitui 
informații cu caracter personal. Însă realitatea este în mod evident cu totul alta, întrucât datele solicitate vizează activitatea 
unei instituții publice legate de sancționarea unei autorități publice. În speță nu este vorba despre comunicarea unor date legate 
de persoana fizică Antal Árpád – András ci despre activitatea Instituției Prefectului Județul Covansa raportat la sancționarea 
primarului municipiului Sfântu Gheorghe în calitatea sa de ales local care îndeplinește o funcție de autoritate publică. 
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Având în vedere aspectele menționate anterior, vă rog să îmi comunicați punctual: 1) Ce amenzi au fost aplicate 
primarului municipiului Sfântu Gheorghe; 2) Care dintre acestea au fost contestate în instanță și care dintre aceste procese mai 
sunt pe rol (cu indicarea numărului de dosar); 3) Care dintre aceste procese sunt încheiate prin hotărâri judecătorești 
irevocabile respectiv care dintre acestea au fost trimise la ANAF împreună cu sentință pentru executare și care nu; 4) Dacă dl. 
Prefect al Județului Covasna este îndreptățit să refuze comunicarea acestor informații de interes public. 

Solicit răspuns in scris. 
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministru al Afacerilor Externe 
 

Necesitatea înființării la Bălți și Cahul a unor filiale 
ale Institutul Cultural Român (ICR) de la Chișinău 

Stimate domnule ministru, 
Între altele, Institutele Culturale Românești din străinătate au ca obiectiv principal menținerea și dezvoltarea relațiilor 

culturale și spirituale cu românii din străinătate, în scopul conservării identității de limbă, cultură și tradiții a acestora și al 
antrenării lor în realizarea intereselor naționale ale României (HG nr. 492/2004), precum și susţinerea circulaţiei valorilor 
culturii şi ştiinţei dinspre şi înspre ţară, consolidarea şi amplificarea, sub diferite forme, a relaţiilor cu comunităţile româneşti 
de peste hotare (Legea nr. 356/2003).  

Printre atribuțiile principale ale Institutelor Culturale Românești din străinătate se află și susținerea inițiativelor pentru 
dezvoltarea culturală a comunităților românești din străinătate, pentru a favoriza atât integrarea lor în statul de reşedinţă, cât şi 
menţinerea legăturilor cu ţara (HG nr. 492/2004).  

Observăm că în Ungaria, de exemplu, avem un Institut Cultural Român la Budapesta cu filială la Seghedin, un stat în 
care numărul etnicilor români și cel al cetățenilor români cu pașapoarte de tip CRDS este foarte redus. După cum și 
schimburile culturale dintre Ungaria și România sunt inferioare ca amploare și intensitate schimburilor culturale dintre 
România și Republica Moldova. 

Este de reținut că Republica Moldova, statul înrudit în care românii constituie majoritatea populației (peste 82%) și cu 
care avem o relație specială și privilegiată, are în cuprinsul său cel mai mare număr de etnici români transfrontalieri și cel mai 
mare număr de cetățeni români cu pașapoarte de tip CRDS.  

În cadrul multiplelor întâlniri pe care le-am avut în Republica Moldova, în calitate de parlamentar român ales în 
circumscripția electorală nr. 43 pentru cetățenii cu reședința sau domiciliul în străinătate, am reținut propunerile venite din 
partea mai multor personalități culturale românești din Basarabia privind înființarea în cele mai mari orașe din nordul și sudul 
Republicii Moldova – Bălți și, respectiv, Cahul – a unor filiale ale Institutului Cultural Român ”Mihai Eminescu” din 
Chișinău.  

Printre argumentele aduse în sprijinul acestor propuneri este și faptul că Bălțiul și Cahulul sunt nu doar centre culturale 
și universitare, dar și centre ale circumscripțiilor consulare românești. 

Exprim opinia că aceste propuneri fac obiectul unor așteptări firești ale românilor din Republica Moldova și că este 
cazul ca acestor propuneri să li se dea curs de către autoritățile statului român. 

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm respectuos să ne comunicați: 
1. Un punct de vedere oficial al Ministerului Afacerilor Externe privind necesitatea și posibilitatea înființării de filiale ale 

ICR Chișinău în municipiile Bălți și Cahul din Republica Moldova. 
Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit,        Deputat 

Boris Volosatîi 
*** 
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Adresată domnului Mihai Busuioc, președinte al Curții de Conturi a României 
 

Situația financiară actuală a COLTERM SA Timișoara 
Stimate domnule președinte, 
Recent au apărut în spațiul public informații privitoare la faptul că societatea de termoficare a Municipiului Timișoara a 

intrat oficial în insolvență. 
COLTERM SA Timișoara a fost înființată în 2004 prin Hotărâre a Consiliului Local, acesta fiind acționarul unic al 

aceste companii locale de termoficare. 
Aflată, așadar, în subordinea Consiliului Local Timișoara,  COLTERM SA are ca obiect principal de activitate 

furnizarea apei calde și a căldurii către populația localității. 
Reprezentanții administrației locale au declarat că necesitatea intrării în insolvență a acestei companii a fost determinată 

de datoriile istorice ale acesteia în cuantum de 320 milioane lei. 
Dată fiind însemnătatea acestei companii pentru Municipiul Timișoara și, totodată, dimensiunile efectelor negative în 

urma unui eventuale eșuări a procedurii de reorganizare în care compania se află în prezent, vă adresez rugămintea de a ne 
transmite răspuns la următoarele întrebări: 

1. În ultimii 3 ani s-au efectuat acțiuni de audit sau control la această companie?  
2. Cu prilejul efectuării acestor acțiuni de audit sau control au fost constatate abateri de la legalitate și regularitate ce 

vizează patrimoniul deținut sub orice formă de compania COLTERM SA, în ceea ce privește proveniența lui, componența 
acestuia (public sau privat al statului, public sau privat al municipalității, privat al companiei sau deținut de aceasta în 
administrare/folosință/comodat) și modul de utilizare și gestionare al acestuia în folosul comunității locale? 

3. Cum au fost valorificate aceste constatări? 
4. S-au efectuat acțiuni de verificare a ducerii la îndeplinire a măsurilor/recomandărilor dispuse în urma efectuării 

acțiunilor de audit/control? 
5. Sunt programate acțiuni de audit sau control pentru anul 2021 sau 2022 care să vizeze aceste aspecte, având în vedere 

noile realități determinate de incapacitatea administrațiilor locale de soluționare a acestei probleme, ceea ce a dus la intrarea în 
insolvență a companiei, cu riscul major ca municipiul Timișoara să piardă propriul patrimoniu și implicit riscul ca activitatea 
de termoficare să devină exclusiv privată? Dacă da, în ce perioade? 

Solicit răspuns scris.       Deputat 
Cu stimă,       George Nicolae Simion 

*** 
 

Adresată domnului Domnul Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii 
 

Ateneul Român 
Stimate domnule ministru, 
O clădire-monument, operă de artă a României, se degradează sub privirile noastre. Construită între 1886 și 1888, după 

planurile arhitectului francez Albert Galleron, printr-o subscripție publică cu apelul „Dați un leu pentru Ateneu”  a devenit  o 
atracție pentru turiștii români și străini. Dar, odată cu închiderea stagiunii Festivalului Enescu, parcă această clădire a dispărut 
din zona de interes a autorităților care se plâng de lipsa banilor. Ateneul Român se degradează, coloanele au început să se 
crape, iar graffitiștiiși-au lăsat deja amprentape clădirea-monument.Aflată vizavi de Hotelul Athénée Palace, Ateneul are 
fațada principală în stil neoclasic, aspectul fiind al unui templu ionic, cu șase coloane frontale și două laterale, dominat de o 
mare cupolă. La intrarea principală, cele opt coloane ionice au proporții similare coloanelor templului de pe Acropole, din 
Grecia. Pe vremuri, curtea interioară Ateneului Român avea paznic, acum nu mai este nimeni. Dacă toate școlile din România 
au paznici angajați, de ce această clădire nu este păzită? Clădirea monument se transformă în rău pe zi ce trece. Albul 
coloanelor de altădată este uitat, înlocuit cu noroi și murdărie, în mai multe zone apa s-a infiltrat, iar pereții clădirii s-au 
scorojit, dar cel mai grav se degradează cele 8 coloane s-au crăpat serios, momentan din ele nu se desprind bucăți, dar acest 
lucru se poate înrăutăți dacă nu se intervine cu reparații. Ateneul Român este înscris în „Lista Monumentelor Istorice” din anul 
2004, iar ultima consolidare și restaurare a avut loc în perioada 2000-2004. Au avut loc lucrări de consolidare, refacere şi 
restaurare a faţadelor, de restaurare şi modernizare a sălii mari, lucrări de consolidare a cupolei, dar și lucrări de refacere a 
învelitorii decorative din tablă de zinc.  

 Vă solicit să îmi comunicați care sunt măsurile pe care le veți lua pentru ca această clădire emblematică a 
Bucureștiului, a României, să nu se degradeze. De asemenea, vă rog să îmi precizați și sunt direcțiile privind investițiile din 
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bugetul de stat pentru anul 2022 pe care le aveți în vedere, chiar dacă sunteți ministru interimar la acest moment?   
 Solicit răspuns în scris.              Deputat 
 Cu deosebită considerație,           Dan Tanasă 

*** 
 

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

Încurajarea micilor fermieri pentru a aplica la programele agricole 
Stimate domnule ministru, 
În calitate de deputat de Ilfov, vă adresez această întrebare deoarece foarte mulți fermieri sunt neglijați de către 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și de instituțiile din subordinea acestuia, precum Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale. Fermierii au ajuns la capătul puterilor și, pe lângă faptul că de abia își duc existența și sunt 
copleșiți de birocrație, aceștia nici nu beneficiază de vreun sprijin din partea instituțiilor abilitate. 

În primul rând, nu există o informare corectă și transparentă privind ajutoarele de stat și măsurile și submăsurile agricole 
ce pot veni în sprijinul acestora, iar procedurile de obținere a acestor fonduri sunt foarte greoaie.  

Cât de curând, fermierii încep să pregătească culturile pentru noul an agricol, un an ce vine cu foarte multe fonduri de 
care ar trebui să beneficieze, dar și cu impedimente în privința schimbărilor climatice, a temperaturilor și fenomenelor 
extreme, a secetei, a viiturilor precum și lipsa irigațiilor. Toate acestea duc la probleme majore în privința recoltelor care nu 
pot fi cantitative și calitative.  

Așadar, domnule ministru, doresc să îmi transmiteți următoarele: 
1) Veți crea un sistem care să ducă la o bună informare și transparentizare a programelor derulate de minister? 
2) Câți fermieri vor putea utiliza fondurile pentru anul 2022? 
3) Veți încuraja tinerii fermieri să aplice pentru aceste fonduri? 
Solicit răspunsul în formă scrisă. 

Deputat 
Gianina Șerban 

*** 
Adresată domnului Attila Cseke, ministrul Sănătății 
 

Discrepanțe salariale între angajații din sistemul sanitar. 
Stimate domnule ministru, 
În rândul personalului auxiliar, angajați în spitalele din România și anume infirmiere, îngrijitoare, brancardieri, există o 

serie de nemulțumiri legate de grila de salarizare.Acești oameni lucrează cot la cot cu asistentele și medicii în condiții grele cu 
atât mai mult în contextual crizei provocate de virusul Covid-19, dar salariile lor sunt la jumătate față de asistenții medicali. 
Acest aspect crează frustrări, revoltă și chiar îi determină pe mulți să renunțe la aceste locuri de muncă.  

 Având în vedere că munca acestora este pe cât de grea pe atât de indispensabilă și, totodată, neapreciată la justa 
valoare, vă rog, stimate domnule ministriu, să precizați dacă aveți în vedere anumite soluții pentru a diminua discrepanța 
salarială între aceste categorii de angajați în sistemul sanitar. 

Solicit răspuns scris.   
Cu deosebită considerație,       Deputat  

 Sebastian-Ilie Suciu 
*** 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Eliberarea documentelor pentru persoanele nevaccinate. 
Stimate domnule ministru, 
Mii de români au fost afectați de măsurile Hotărârii de Guvern nr. 1.090/202, prin care se interzice accesul în instituții 

publice a persoanelor care nu dețin certificat verde. Mii de români sunt revoltați de faptul că nu li se eliberează documente ca 
buletine, certificate de naștere, pașapoarte etc.  

Având în vedere că vaccinarea nu este obligatorie, vă rog să specificați ce instrumente puneți la dispoziție persoanelor 
care nu dețin certificat verde, pentru a-și elibera documentele necesare din instituțiile aflate în subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne.  
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Vă solicit răspuns scris.        Deputat 
Cu deosebit respect,                Dan Tanasă 

*** 
 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul interimar al Educației 
 

Testarea copiilor și profesorilor în școli. 
Stimate domnule ministru interimar, 
De câteva zile se manifestă un interes al autorităţilor privind testarea cu teste non-invazive pentru COVID 19 în școli. 

De fapt, au fost făcute promisiuni de cumpărare din bugetul de stat al acestor teste, au avut loc licitații și două firme au câștigat 
aceste licitații, în valoare de milioane de lei. Testarea elevilor și profesorilor va fi efectuată de personal medical, acolo unde 
există, în rest vor fi instruite cadre didactice în interiorul fiecărei școli. Testarea se va efectua în sala de clasa, de către 
persoanele desemnate, la începutul orelor de program în prima și în a 4-a zi lucrătoare a săptămânii, iar pentru  colectarea 
testelor utilizate, considerate deșeuri medicale cu potențial infecțios se vor folosi recipiente speciale care vor fi eliminate 
printr-un circuit separat.  

 Domnule ministru, dacă tot se plătesc așa de mulți bani din bugetul de stat pentru testarea copiilor și profesorilor, vă 
întreb respectuos, când veți distribui aceste teste? Când se vor achita firmele câștigătoare de această obligație către statul 
român sau se va întâmpla la fel precum cu distribuția gratuită a măștilor din perioada de început a pandemiei? Va fi personalul 
didactic pregătit pentru testarea copiilor? Care este procedura testării în sala de clasă (un colț special amenajat, recipiente 
speciale pentru colectarea testelor utilizate)? Care este durata de testare a unei întregi clase de 30 de elevi? Testarea elevilor în 
zilele de luni și joi se va face în timpul orelor? Vă întreb din perspectiva moralității, cum puteți interzice elevilor să nu 
servească micul dejun, pentru că știm că testaarea are un rezultat corect dacă nu consumi nimic? Care sunt mesajele 
comunitare clare, coordonate și pe înțelesul copiilor despre riscurile și vulnerabilitățile lor legate de epidemie?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Raisa Enachi 
*** 

 
 Interpelări  

 
 

Adresată: domnului Florin Citu, prim-ministru 

De către: domnul Dorel Gheorghe Acatrinei, deputat 
     domnul Puscasu Lucian Florin, deputat 

Obiectul interpelării: Arătați vinovații pentru avarierea monumentului istoric, Palatul Administrativ Suceava! 
Domnule prim-ministru, 
La momentul cînd scriem această interpelare nu știm în ce poziție v-a prins rotația funcției de Prim-ministru, dar 

îndrăznim să vă aducem la cunoștință că nu au fost găsiți responsabilii incendiului de la Palatul Administrativ Suceava, ba, mai 
mult, vinovații sunt acoperiți. 

Astfel, ziua de 6 martie 2021 a fost o zi tristă pentru locuitorii județului Suceava, dar și pentru patrimoniul cultural al 
acestui județ întrucît, în urma unui incendiu violent care a izbucnit undeva în jurul orei 09:00, clădirea în care își desfășoară 
activitatea Consiliul Județean Suceava și Prefectura Suceava a fost grav afectată, mai ales la nivelul acoperișului.  

Din primele constatări a fost vorba despre o suprafață mansardată de 2000 mp care este practic distrusă. Sunt greu de 
privit imaginile dezolante cu Palatul Administrativ părăsit și nefuncțional, având în vedere că este vorba de una dintre cele mai 
reprezentative clădiri de patrimoniu din județ. Construită între anii 1903-1904,în perioada conducerii administrației orașului de 
către primarul Franz Des Loges, această clădire reprezintă un puternic reper pentru întreaga comunitate, atât din punct de 
vedere arhitectural cât și administrative și avea menirea  să adăpostească administrația orășenească a Sucevei. Proiectul clădirii 
a fost realizat de arhitectul vienez Peter Paul Brang (1852-1925). 

Mass-media locală arată că senzorii de fum din Palatului Administrativ nu au funcționat, cu consecința faptului că toată 
mansarda de 2000 m.p. și arhivele birourilor ce funcționau la nivelul mansardelor, au ars în totalitate producînd pagube foarte 
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mari. De asemenea, nu toate mașinile de intervenție erau echipate corespunzător, fiind și mașini cu ani buni de funcționare, 
ceea ce ne arată că efortul de modernizare al flotei de intervenție a eșuat. 

Intervenția pompierilor a fost îngreunată de faptul că presiunea hidranților din zona a fost scăzută, astfel fiind necesară 
solicitarea mai multor echipaje, unele de la distanțe destul de mari.  

Acest nefericit eveniment trebuie să ne facă  să maximizăm măsurile de prevenție cu privire la eventuale situații 
neprevăzute care s-au extins lună de lună și în spitalele patriei, dar pentru aceasta, trebuie să aflăm adevărul despre incendiul 
de la Palatul Administrativ Suceava cum trebuie să aflăm adevărul pentru fiecare spital care a ars în acest an. 

Solicităm să trimiteți corpul de control al Guvernului pentru analiza cauzelor care au dus la incendiul din 06 martie 
2021, de la Palatul Administrativ Suceava și să prezentați opiniei publice dacă sunt adevărate știrile pe surse cum că a ars în 
întregime arhiva achizițiilor publice din județul Suceava, lucru de care Gheorghe Flutur nu este străin? 

De asemenea vă rugăm să-i dați dispoziție domnului Bogdan Gheorghiu, Ministrul Culturii, să trimită de urgență avizul 
obligatoriu către Ministerul Dezvoltării pentru că acesta a comunicat mass-mediei sucevene că el nu are nici o legătură cu 
Palatul Administrativ Suceava. 

Noi înțelegem că a acesta nu are nici o legătură, dar, în mod evident, cu funcția de Ministru al Culturii! 
Față de această situație solicităm să  răspundeți la următoarea interpelare, în două puncte: 
1. Cine sunt vinovații incendiului de la Palatul Administrativ Suceava? 
3. Cînd va fi reabilitată cea mai reprezentativă clădire a județului Suceava, parte a patrimoniului cultural al județului 

Suceava? 
Solicităm răspuns în scris.     *** 
  

Adresată: doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale  
De către: Lucian Feodorov, deputat  
Obiectul interpelării: Aplicarea dispozițiilor Legii nr. 127 din 2019 privind sistemul public de Pensii, dar și ale Ordonanței 
de Urgență nr.123/2020 prin care se prevede dublarea alocațiilor de stat pentru copii prin modificare și completarea Legii nr. 
61/1993 

Stimată doamnă ministru, 
Din acțiunile și măsurile luate de Guvernul Cîțu de la începutul mandatului și până în prezent, când așteptăm numirea 

unui nou guvern în urma adoptării moțiunii de cenzură, nu pot decât să constat, cu profundă dezamăgire, faptul că s-a acționat 
premeditat împotriva cetățenilor români, atât a pensionarilor, cât și a copiilor, care reprezintă viitorul țării. 

Având în vedere faptul că în calitate de deputat și de membru al Comisiei de buget, finanțe și bănci a Camerei 
Deputaților primesc sesizări din partea românilor legătură cu respectarea calendarului legal al majorărilor de pensii și de 
alocații de stat pentru copii,  vă solicit să îmi comunicați care sunt termenele de punere în aplicare a Legii nr. 127/2019 și a 
Ordonanței de Urgență 123/2020. 

Cu mulțumiri,       *** 
 

Adresată: domnului Virgil Popescu, ministrul Energiei 
De către: domnul Nicolae Roman, deputat  
Obiectul interpelării: Reactoarele americane de mici dimensiuni (SMR) și utilizarea lor pentru construirea unui reactor în 
România în contextul în care  specialiștii afirmă că faza de cercetare nu este finalizată 
 

 În S.U.A. există o nouă tehnologie, aflată în curs de implementare în Utah și Tennessee, care constă în reactoare de 
mici dimensiuni, denumite SMR, iar majoritatea reactoarelor SMR au la bază tehnologia reactoarelor cu apă ușoară. Prin 
utilizarea tehnologiilor existente, reactoarele SMR reduc ingineria „first-of-a-kind” (primul de tipul său), fiind deja disponibile 
pe piață datorită acordării certificării de proiectare în septembrie 2020 pentru primul reactor SMR al companiei NuScale de 
către Comisia de Reglementare în domeniul Energiei Nucleare din Statele Unite (U.S. Nuclear Regulatory Commission - 
NRC). 

În baza unui acord cu Departamentul american al Energiei (DOE), compania NuScale a primit fonduri de contrapartidă 
în valoare de peste 450 de milioane de dolari ca sprijin pentru dezvoltarea accelerată a tehnologiei sale. S.U.A. dezvoltă 
centrale nucleare avansate de capacitate de 300 MW sau mai mică și oferă potențial pentru costuri inițiale mai scăzute și 
flexibilitate de amplasare mai mare, iar beneficiile-cheie oferite de aceste tehnologii a recactorelor de mici dimensiuni 
denumite SMR includ:  
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Modularitate: Modulele sunt construite în fabrică (prefabricate) și pot fi livrate pe cale rutieră sau feroviară, la locul de 
amplasare, gata de instalare și în plus se constată flexibilitatea sporită care constă în faptul că reactoarele SMR se pot cupla cu 
alte surse de energie, cum ar fi sursele regenerabile de energie și cele pe bază de combustibili fosili și cu procese industriale, 
pentru a mări eficiența și stabilitatea rețelei. 

Flexibilitate: Un alt beneficiu este costul scăzut și construcția mai rapidă, având în vedere faptul că sunt fabricate și 
asamblate în afara locului de amplasare reduce costurile generate de construcție și durata.  

Un anumit grad de siguranță: SMR oferă o siguranță sporită, aestea putând fi fi construite subteran, iar funcționarea are 
loc prin utilizarea circulației naturală, prin urmare nu este nevoie de pompe.  

Proiectele americane sunt destinate unei game largi de aplicații energetice și în plus față de energie electrică pentru 
rețea, pot furniza energie termică și/sau electrică pentru desalinizare, producție de hidrogen și alte aplicații industriale. 
Scalabilitatea reactoarelor SMR face ca această tehnologie să fie ideală pentru a înlocui centralele electrice cu combustibili 
fosili în curs de scoatere din uz. 

În condițiile în care în prezent Centrala Nucleară de la Cernavodă, deși nu funcționează la capacititate  maximă produce 
aproximativ 20% din consumul de energie electrică al României, prin unitățile I și II, guvernul Cîtu a anunțat, official, că se 
pregătește de demararea unui parteneriat între România și SUA în scopul construirii unei reactor modular de tip SMR. 

Specialiștii în domeniu energetic consideră că tehnologia utilizată este încă în faza de testare, fiind nevoie de încă câțiva 
ani de cercetare și proiectare,  motiv pentru care vă adresez următoarele întrebări: 

1.  Cât de sigură considerați că este tehnologia reactoarelor de mici dimensiuni SMR în condițiile în care este o 
tehnologie certificată recent de către autoritățile americane competente în domeniu și până în prezent nu sunt implementate în 
nicio țară din lume? 

2. Cât de poluantă este folosirea reactoarelor SMR pentru mediu și ce impact poate avea pe termen mediu și lung asupra 
sănătății populației? 

3. Care se estimează că va fi efortul financiar al României în vederea construirii primului reactor SMR? 
Vă solicit un răspuns în scris. 

*** 
 

 


