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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 (sesiunea febr. – iunie 2022).......2 
B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor (28  februarie – 4 martie 2022)................3 
C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor (săptămâna 28  februarie – 4 martie 2022) .........................4 
D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare ale Camerei Deputaţilor.................................................................................6 

Anexă.............................................………………………….....…..........................................................................................8 
 

 

  II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN  

      CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

- Grupul parlamentar PSD…………………………………………………………………………………………20 
- Grupul parlamentar PNL……………………………………………………………………………………........52 
- Grupul parlamentar al UDMR …………………………………………………………………………………...75 
- Grupul parlamentar al USR....................................................................................................................................76 
- Grupul parlamentar al AUR……………………………………………………………………………………...87 
 
 

 
 
 
 

   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 

Sesiunea februarie – iunie 2022 
 

 

(Situaţia cuprinde datele la 04.03.2022) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1552 

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1469 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 83 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 93 

105 

– votate  
 

103 

             din care: - înaintate la Senat      10 

                            - în procedura de promulgare 30 

                            - promulgate* 16 

                            - respinse definitiv 47 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1445 

a) pe ordinea de zi 400 

b) la comisii  
 

1022 
 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 7 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 6 

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

 
  Cele 103 iniţiative legislative votate privesc: 

                        34 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                 din care: 
                                  24 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                      2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                      8 proiecte de legi 
                         69 de propuneri legislative 
                             din careern:n care 
     0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2022 au fost promulgate 40 de legi, dintre care 24 din inițiativele legislative adoptate în anul 2021. 
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților  

 

Şedinţele din zilele de marți, 1 și miercuri, 2 martie 2022 

 
 

 
Pe ordinea de zi la începutul perioadei 81  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          26               

28        

   - votate 28 
 

                            - la Senat   2 
 

                            - lanpromulgare   5 
 

                            - respinse definitiv 21 

Retrimise la comisii                  3 
 

 
 
 

Cele 28 de iniţiative legislative votate privesc: 
Nnn        

1 proiect de lege inițiat de Guvern 
Nnn             27 de propuneri legislative   
         
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ives   
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ives r  C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
în săptămâna 28 februarie – 4 martie 2022 

 
(ședința din 1 martie 2022, condusă de domnul Vasile-Daniel Suciu, Vicepreședinte) 

 
 I. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și care se transmit spre 

dezbatere Senatului: 
 

1. Pl-x 504/2021 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 21/2004 privind 
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, numărul 361 
din 26 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru modificarea Legii nr.55 din 15 mai 2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial, Partea 
I, numărul 396 din data de 15 mai 2020, cu modificările şi completările ulterioare     
Proiectul se consideră adoptat în forma inițială, în condițiile art. 75, alin (2) din Constituția României  
 

 II. Proiecte de lege respinse de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și care se transmit spre 

dezbatere Senatului: 
 

2. Pl-x 572/2021 - Propunerea legislativă  pentru abrogarea alin.(71) și (72) ale art.168 din Legea educației naționale 
nr.1/2011 

 
  

III. Proiecte de lege pentru care procedura legislativă a încetat ca urmare a respingerii de Camera 

Deputaților în calitate de Cameră decizională: 
 

1. PL-x 301/2020 - Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic   
       

2. Pl-x 413/2020 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului Silvic  din 2008   
 

3. PL-x 522/2021 - Proiectul de Lege privind desființarea Academiei Oamenilor de Știință din România  
 

4. PL-x 588/2019 - Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei  
 

5. PL-x 446/2020/2021 - Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și 
exercitarea profesiunii de medic veterinar  
Reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.846 din 18 noiembrie 2020, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.55  din 19 ianuarie 2021  
 

6. PL-x 71/2021 - Proiectul de Lege privind unele măsuri de sprijin financiar pentru structurile sportive de interes 
general şi naţional puternic afectate în contextul crizei COVID-19, acordate de la administraţia publică centrală 
sau locală, fonduri nerambursabile şi din bugetul de stat  
 

7. Pl-x 433/2020 - Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România  
 

8. Pl-x 481/2020 – Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.230/2008 privind înfiinţarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Tehnice din România şi a Legii nr.264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei 
de Ştiinţe Medicale  
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9. PL-x 438/2021 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății  
 

   10. PL-x 432/2020/2021 - Legea pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 
Reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.903 din 16 decembrie 2020, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.94 din 28 ianuarie 2021  
 

11. PL-x 47/2021 - Proiectul de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  
 

12. 

 

Pl-x 165/2021 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 31/1990 privind Legea 
Societăților  
 

13. PL-x 582/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru acordarea unor 
împrumuturi din Trezoreria Statului  
 

14. Pl-x 848/2015 - Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului prin corespondenţă al 
cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în  străinătate  
 

15. Pl-x 849/2015 - Propunerea legislativă privind organizarea, desfăşurarea şi exercitarea votului prin corespondenţă 
de către cetăţenii români din străinătate    
            

16. Pl-x 846/2015 – Propunerea legislativă privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot de către 
alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate  

 
17. PL-x 374/2015 - Proiectul de Lege privind buletinul de vot şi procedura de vot în vederea prevenirii şi combaterii 

fraudei electorale  
 

18. PL-x 89/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil și pentru 
completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare  
 

19. Pl-x 572/2021 - Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(71) și (72) ale art.168 din Legea educației naționale 
nr.1/2011  
 

20. Pl-x 366/2018 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente     
                      

21. PL-x 286/2021 - Proiectul de Lege pentru modificarea art.29 alin.(11) și (12) din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice  
 

22. PL-x 292/2019/2021 - Legea privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu şi indemnizaţiile 
pentru limită de vârstă, precum şi pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaţionale 
Reexaminată ca urmare  a Deciziei Curţii Constituţionale nr.153 din 6 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.489 din 10 iunie 2020                   
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Situația proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în ședința din  
2 martie 2022, condusă de domnul Vicepreședinte Vasile-Daniel Suciu 

 
 

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

1.  PL-x 32/2022 - Proiectul de Lege pentru completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri  
 

2.  PL-x 583/2021 - Proiectul de Lege pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor 
acte normative  
 

3.  PL-x 610/2021 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate  
 

4.  PL-x 7/2022 - Proiectul de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice  
 

5.  PL-x 565/2021 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind 
dreptul de autor și drepturile conexe  
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D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de  3 martie 2022 ) 

 

I.  În perioada   28 februarie – 3 martie 2022  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 23 rapoarte, din care 1 raport 

suplimentar. 
Comisiile permanente au depus  82  avize. 
Cele 23 rapoarte depuse sunt:  

♦ Rapoarte de adoptare   14 
♦ Rapoarte de respingere    9 

Rapoartele elaborate se referă la: 
♦ Ordonanțe de urgență ale Guvernului      3 
♦ Ordonanțe ale Guvernului   4 
♦ Proiecte de legi și propuneri legislative  16  

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 1027 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  131 pentru raport 

suplimentar. 

II. De la începutul actualei legislature 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  807  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
619 72 

♦ rapoarte suplimentare 
73 7 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 7 

TOTAL 721 86 

 
 

  

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                   ANEXĂ 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada   28  februarie – 3 martie  2022 

I. Comisia pentru buget 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
551/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.111/2021 pentru 
stabilirea unor măsuri de 
protecţie socială a 
angajaţilor şi a altor 
categorii profesionale în 
contextul interzicerii, 
suspendării ori limitării 
activităţilor economice, 
determinate de situaţia 
epidemiologică generată de 
răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2 – raport 
comun cu Comisia pentru 
muncă 

Stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor 
categorii profesionale, în contextul interzicerii, suspendării ori 
limitării activităţilor economice, determinate de situaţia 
epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2. Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează diminuarea 
riscului de excluziune socială pentru persoanele aflate în situaţia de 
a nu mai putea desfăşura activitatea profesională ca urmare a 
situaţiilor de interzicere/suspendare/limitare a activităţilor 
economice 

Guvern 
2.02.22 
22.02.22 

Raport de 
aprobare 
(53/R din 
1.03.22) 

2 Plx 
459/2021 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal privind unele 
măsuri fiscale cu scopul 
redresării demografice prin 
încurajarea natalităţii prin 
deduceri personale din 
venituri salariale 

Modificarea şi completarea art.77 din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal. Potrivit expunerii de motive, soluţiile legislative 
preconizate au în vedere adoptarea unor măsuri care vor conduce la 
asigurarea unui climat social mai echitabil, mai favorabil dezvoltării 
economice, printr-o impozitare în raport cu venitul per membru de 
familie 

41 
parlam. 

1.03.22 

Raport de 
respingere 
(58/R din 
1.03.22) 

3 PLx 
583/2021 

Proiect de Lege pentru 
anularea unor obligaţii 
fiscale şi pentru modificarea 
unor acte normative -  
raport comun cu Comisia 
pentru muncă 

Anularea unor obligaţii fiscale, precum şi modificarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr.16/2017 privind 
detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale. 
Iniţiativa vizează, printre altele, anularea diferenţelor de obligaţii 
fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii, stabilite de 
organul fiscal prin decizie de impunere emise şi comunicate 
contribuabilului, ca urmare a reîncadrării sumelor reprezentând 
indemnizaţii sau orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe 
perioada delegării, detaşării sau desfăşurării activităţii pe teritoriul 

31 
parlam. 

16.02.22 
22.02.22 
1.03.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(60/R din 
1.03.22) 



altei ţări, de către angajaţi ai angajatorilor români care şi-au 
desfăşurat activitatea pe teritoriul altei ţări, aferente perioadelor 
fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi data intrării în vigoare a 
prezentului proiect şi neachitate 

4 PLx 
486/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.19/2021 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19 şi 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative în domeniul 
sănătăţii -  raport comun 
cu Comisia pentru muncă 
și Comisia pentru sănătate 

Modificarea şi completarea Legii nr.55/2020, precum şi modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2021. Prin 
proiectul de act normativ se creează cadrul legal pentru stimularea 
adresabilităţii populaţiei spre vaccinare, astfel încât un număr 
semnificativ de persoane, în perioada următoare, să fie imunizate, fie 
în centrele de vaccinare organizate în acest scop, fie de către medicul 
de familie. Astfel, persoanele vaccinate cu schemă completă de 
vaccinare vor beneficia de o alocaţie individuală de hrană în valoare 
totală de 100 de lei, sub forma de tichete de masă, pe suport de 
hârtie. Ca o măsură suplimentară de recompensare a tuturor 
persoanelor care au fost vaccinate împotriva C0VID-19, se propune, 
de asemenea, organizarea Loteriei de vaccinare, care constă în 
acordarea de premii în bani persoanelor cu vaccinate cu schemă 
completă de vaccinare. Totodată, proiectul prevede că, până la 
încetarea stării de alertă, posturile vacante sau temporar vacante din 
cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea şi în 
coordonarea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de 
execuţie şi conducere, pot fi ocupate prin numire, fără concurs, de 
funcţionari publici sau personal contractual care îndeplinesc 
cerinţele de ocupare stabilite în fişa postului şi în actele normative 
specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal 
cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant, şi criteriile 
prevăzute de statutele profesionale specifice. Numirea în cadrul 
aparatului propriu al Ministerului Sănătăţii se face prin ordin al 
ministrului sănătăţii şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la 
data încetării stării de alertă sau înainte de termen, la iniţiative 
angajatorului. Numirea în cadrul unităţilor aflate în subordinea sau 
în coordonarea Ministerului Sănătăţii se face prin act administrativ 
al conducătorului instituţiei sau al unităţii angajatoare, cu încadrarea 
în limita numărului maxim de posturi aprobate de către ordonatorul 
principal de credite prin statul de funcţii, şi încetează de drept în cel 
mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă sau înainte de 
termen la iniţiativa angajatorului. De asemenea, se corelează 
măsurile instituite de România cu privire la verificarea şi eliberarea 
certificatelor verzi de vaccinare, testare sau trecere prin boală, în 
conformitate cu principiile generale ale dreptului Uniunii, în special 
cu principiile proporţionalităţii şi nediscriminării. Astfel, se 
urmăreşte alinierea cu celelalte state UE privind verificarea 
autenticităţii certificatelor şi mai ales privind durata certificatului de 
testare antigen rapidă cu mărirea termenului de valabilitate al 

Guvern 
2.02.22 
22.02.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(70/R din 
2.03.22) 



 
II. Comisia pentru industrii 

 
III. Comisia pentru agricultură 

IV. Comisia pentru administrație 

acestuia de la 24 de ore la 48 de ore 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
519/2020 

Proiect de Lege pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
11/2020 privind stocurile de urgenţă 
medicală, precum şi unele măsuri 
aferente instituirii carantinei, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 102 din 4 
februarie 2020 – raport comun cu 
Comisia juridică 

Completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2020, în sensul stabilirii unor măsuri pentru 
asigurarea transparenţei achiziţiilor publice 
realizate de către Oficiul Naţional pentru Achiziţii 
Centralizate şi de autorităţile publice în perioada 
stării de urgenţă şi a pandemiei create de virusul 
COVID-19 

11 parlam. 
21.09.20 
3.06.21 

Raport de 
respingere 
(55/R din 
1.03.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
370/2021 

Proiect de Lege pentru 
abrogarea Legii 
nr.133/2019 pentru 
înfiinţarea Agenţiei pentru 
Calitatea şi Marketingul 
Produselor Agroalimentare 

Abrogarea Legii nr.133/2019. Potrivit expunerii de motive, o 
parte dintre atribuţiile Agenţiei sunt exercitate de alte instituţii 
din cadrul executivului cum sunt Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor, Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor sau Agenţia Naţională a Zonei 
Montane, precum şi faptul că termenul initial pentru intrarea în 
vigoare a Legii nr.133/2019 a fost prorogat, prin două 
ordonanţe de urgenţă succesive, până la data de 01.01.2022 

51 parlam. 22.02.22 

Raport de 
respingere 
(71/R din 
2.03.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 594/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.119/1996 cu privire la 
actele de stare civilă, precum şi 
pentru abrogarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/2003 privind 
dobândirea şi schimbarea pe 
cale administrativă a numelor 
persoanelor fizice – raport 
comun cu Comisia juridică 

Modificarea actualului cadru normativ pentru 
implementarea proiectului privind crearea Sistemului 
Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare 
Civilă (S.I.I.E.A.S.C.), în vederea informatizării 
fluxurilor şi proceselor interne ale instituţiilor statului 
şi al elimnării consumului de hârtie, al reducerii 
timpilor de soluţionare a unor cerinţe adresate 
instituţiilor publice, precum şi al instituirii posibilităţii 
întocmirii actelor de stare civilă în format electronic 

Guvern 
 

 
14.12.20 
22.02.22 

 
 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(56/R din 
1.03.22) 



 
V. Comisia  pentru muncă 

2 PLx 357/2020 

Proiect de Lege privind 
achiziţia de echipamente de 
protecţie şi aparatură medicală 
şi de construcţie de 
infrastructură spitalicească 

Achiziţia de echipamente de protecţie şi aparatură 
medicală, precum şi a construcţiei de infrastructură 
spitalicească, în vederea acoperirii necesarului, într-un 
termen scurt, la nivel naţional, în contextul crizei 
Covid-19 

1 senator 22.02.22 

Raport de 
respingere 
(61/R din 
2.03.22) 

3 PLx 536/2020 

Proiect de Lege privind 
obligaţia autorităţilor şi a 
instituţiilor publice de a 
furniza informaţiile pe care le 
deţin în legătură cu persoana 
fizică care le solicită 

Crearea cadrului legislativ care să permită punerea la 
dispoziţia cetăţenilor a tuturor informaţiilor pe care o 
autoritate sau instituţie publică le deţine în legătură cu 
persoana fizică din România care le solicită 

7 parlam. 22.02.22 

Raport de 
respingere 
(62/R din 
2.03.22) 

4 PLx 560/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.80/2001 privind stabilirea 
unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile 
administraţiei publice şi 
instituţiile publice 

Modificarea art.5 alin.(8)-(92) al Ordonanţei 
Guvernului nr.80/2001, în sensul modificării valorii 
maxime pentru preţul de achiziţie al autoturismelor din 
dotarea autorităţilor administraţiei publice şi a 
instituţiilor publice, pentru a corespunde realităţilor 
economice actuale şi a necesităţilor 

30 
deputați 

 
 

22.02.22 
 
 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(63/R din 
2.03.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 551/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a 
Guvernului 
nr.111/2021 pentru 
stabilirea unor măsuri 
de protecţie socială a 
angajaţilor şi a altor 
categorii profesionale 
în contextul interzicerii, 
suspendării ori limitării 
activităţilor economice, 
determinate de situaţia 
epidemiologică 
generată de răspândirea 
coronavirusului SARS-
CoV-2 – raport comun 
cu Comisia pentru 

Stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor 
categorii profesionale, în contextul interzicerii, suspendării ori 
limitării activităţilor economice, determinate de situaţia 
epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2. Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează diminuarea 
riscului de excluziune socială pentru persoanele aflate în situaţia 
de a nu mai putea desfăşura activitatea profesională ca urmare a 
situaţiilor de interzicere/suspendare/limitare a activităţilor 
economice 

Guvern 
2.02.22 
22.02.22 

Raport de 
aprobare 
(53/R din 
1.03.22) 



buget 

2 PLx 7/2022 

Proiect de Lege pentru 
completarea Legii 
nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de 
pensii publice 

Completarea Legii nr.263/2010. Proiectul vizează recunoaşterea 
perioadelor anterioare datei de 1 aprilie 2001 ca locuri de muncă 
încadrate în grupa I de muncă pentru activităţile de producţie, 
mentenanţă şi asimilate din unităţile de producţie a energiei 
electrice şi extracţiei cărbunelui, astfel încât persoanele angajate la 
aceste locuri de muncă să poată beneficia de reducerea vârstei 
standard de pensionare, care se acordă pentru condiţii speciale de 
muncă. Totodată, potrivit expunerii de motive, neasimilarea 
perioadelor anterioare datei de 1 aprilie 2001 nu va face posibilă 
aplicarea reducerii de vârstă, întrucât persoanelor respective nu li 
s-a recunoscut grupa de muncă şi prin urmare nu pot beneficia de 
reducere 

28 
parlam. 

 
 

22.02.22 
 
 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(54/R din 
1.03.22) 

3 PLx 32/2022 

Proiect de Lege pentru 
completarea art 5 din 
Decretul-lege 
nr.118/1990 privind 
acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate 
din motive politice de 
dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 
1945, precum şi a celor 
deportate în străinătate 
ori constituite în 
prizonieri 

Completarea art.5 din Decretul-lege nr.118/1990, în sensul 
extinderii sferei beneficiarilor actului normativ de bază, prin 
includerea unei noi categorii, constând în copiii minori la data la 
care unul dintre părinţii lor fireşti era căsătorit cu o persoană aflată 
într-una dintre situaţiile prevăzute la art.1 alin.(1) şi (2), care au 
crescut într-o asemenea familie, urmărindu-se acordarea unei 
indemnizaţii lunare în cuantum egal cu al celei prevăzute la art.5 
alin.(6). 

19 
parlam. 

 
 

22.02.22 
 
 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(59/R din 
1.03.22) 

4 PLx 583/2021 

Proiect de Lege pentru 
anularea unor obligaţii 
fiscale şi pentru 
modificarea unor acte 
normative -  raport 
comun cu Comisia 
pentru buget 

Anularea unor obligaţii fiscale, precum şi modificarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr.16/2017 privind 
detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale. 
Iniţiativa vizează, printre altele, anularea diferenţelor de obligaţii 
fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii, stabilite de 
organul fiscal prin decizie de impunere emise şi comunicate 
contribuabilului, ca urmare a reîncadrării sumelor reprezentând 
indemnizaţii sau orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe 
perioada delegării, detaşării sau desfăşurării activităţii pe teritoriul 
altei ţări, de către angajaţi ai angajatorilor români care şi-au 
desfăşurat activitatea pe teritoriul altei ţări, aferente perioadelor 
fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi data intrării în vigoare a 
prezentului proiect şi neachitate 

31 
parlam. 

16.02.22 
22.02.22 
1.03.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(60/R din 
1.03.22) 

5 PLx 45/2022 

Proiect de Lege pentru 
ratificarea Acordului 
între Guvernul 
României şi Guvernul 
Republicii Moldova 

Ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul 
Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, 
certificatelor și titlurilor științifice, semnat la București, la 23 
noiembrie 2021. Astfel, perioadele de studii din învățământul 
preuniversitar și universitar din România și din Republica 

Guvern 1.03.22 

Raport de 
aprobare 
(64/R din 
2.03.22) 



privind recunoaşterea 
reciprocă a diplomelor, 
certificatelor şi titlurilor 
ştiinţifice, semnat la 
Bucureşti, la 23 
noiembrie 2021 – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
învățământ 

Moldova confirmate prin documente școlare, se recunosc pe 
teritoriul statului celeilalte Părți. Actele de studii, diplomele sau 
certificatele de absolvire, atestatele se recunosc conform 
prevederilor specifice din Acord. Recunoașterea profesională și 
încadrarea în activitatea profesională se fac conform legislației 
naționale în vigoare pe teritoriul statului fiecărei Părți. Acordul 
este încheiat pentru o perioadă de 5 ani și se prelungește automat, 
pe perioade de câte un an, dacă niciuna dintre Părți nu va notifica 
intenția sa de a-l denunța, cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea 
termenului respectiv 

6 PLx 492/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea Legii-
cadru nr.153/2017 
privind salarizarea 
personalului plătit din 
fonduri publice, cu 
modificările şi 
completările ulterioare 

Completarea prevederilor art.16 din Legea-cadru nr.153/2017, cu 
un nou alineat, alin.(21), potrivit căruia nivelul veniturilor salariale 
ale personalului din administraţia publică locală implicat în 
proiecte finantaţe din fonduri europene să nu poată depăşi nivelul 
indemnizaţiei de viceprimar/vicepreşedinte de consiliu judeţean, 
majorată cu 25%. În prezent, veniturile acestor angajaţi nu pot 
depăşi nivelul indemnizaţiei de viceprimar/preşedinte de consiliu 
judeţean 

8 
deputați 

1.03.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(68/R din 
2.03.22) 

7 PLx 486/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.19/2021 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru 
prevenirea şi 
combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-
19 şi pentru 
modificarea şi 
completarea unor acte 
normative în domeniul 
sănătăţii -  raport 
comun cu Comisia 
pentru buget și 
Comisia pentru 
sănătate 

Modificarea şi completarea Legii nr.55/2020, precum şi 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2021. Prin proiectul de act normativ se creează cadrul legal 
pentru stimularea adresabilităţii populaţiei spre vaccinare, astfel 
încât un număr semnificativ de persoane, în perioada următoare, să 
fie imunizate, fie în centrele de vaccinare organizate în acest scop, 
fie de către medicul de familie. Astfel, persoanele vaccinate cu 
schemă completă de vaccinare vor beneficia de o alocaţie 
individuală de hrană în valoare totală de 100 de lei, sub forma de 
tichete de masă, pe suport de hârtie. Ca o măsură suplimentară de 
recompensare a tuturor persoanelor care au fost vaccinate 
împotriva C0VID-19, se propune, de asemenea, organizarea 
Loteriei de vaccinare, care constă în acordarea de premii în bani 
persoanelor cu vaccinate cu schemă completă de vaccinare. 
Totodată, proiectul prevede că, până la încetarea stării de alertă, 
posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului 
Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea şi în coordonarea 
Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi 
conducere, pot fi ocupate prin numire, fără concurs, de funcţionari 
publici sau personal contractual care îndeplinesc cerinţele de 
ocupare stabilite în fişa postului şi în actele normative specifice 
domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care 
este prevăzut a fi încadrat postul vacant, şi criteriile prevăzute de 
statutele profesionale specifice. Numirea în cadrul aparatului 
propriu al Ministerului Sănătăţii se face prin ordin al ministrului 

Guvern 
2.02.22 
22.02.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(70/R din 
2.03.22) 



 
VI. Comisia pentru sănătate 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

466/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea anexei la 
Legea nr.339/2005 privind 
regimul juridic al 
plantelor, substanţelor şi 
preparatelor stupefiante şi 
psihotrope 

Modificarea şi completarea Anexei la Legea nr.339/2005. Potrivit 
Expunerii de motive, intervenţiile legislative sunt argumentate prin 
faptul că Organismul Internaţional pentru Controlul Stupefiantelor 
al ONU a comunicat statelor părţi că tabelele Convenţiei Naţiunilor 
Unite asupra substanţelor stupefiante din 1961, respectiv din 
Convenţia Naţiunilor Unite asupra substanţelor psihotrope din 
1971, au fost modificate, respectiv completate de către Comisia 
pentru stupefiante a ONU şi, în consecinţă, solicită statelor membre 
completarea corespunzătoare a legislaţiilor naţionale în scopul 
punerii sub control a acestora. Potrivit proiectului, 12 substanţe sunt 
mutate din Secţiunea - Plante şi substanţe aflate sub control 
naţional a Tabelului I în Secţiunea Psihotrope a aceluiaşi tabel al 
Anexei la Legea nr.339/2005 

Guvern 
 

1.03.22 
 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(69/R din 
2.03.22) 

2 
PLx 

486/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.19/2021 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea 
şi combaterea efectelor 

Modificarea şi completarea Legii nr.55/2020, precum şi 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2021. Prin proiectul de act normativ se creează cadrul legal 
pentru stimularea adresabilităţii populaţiei spre vaccinare, astfel 
încât un număr semnificativ de persoane, în perioada următoare, să 
fie imunizate, fie în centrele de vaccinare organizate în acest scop, 
fie de către medicul de familie. Astfel, persoanele vaccinate cu 
schemă completă de vaccinare vor beneficia de o alocaţie 

Guvern 
2.02.22 
22.02.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(70/R din 
2.03.22) 

sănătăţii şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data 
încetării stării de alertă sau înainte de termen, la iniţiative 
angajatorului. Numirea în cadrul unităţilor aflate în subordinea sau 
în coordonarea Ministerului Sănătăţii se face prin act administrativ 
al conducătorului instituţiei sau al unităţii angajatoare, cu 
încadrarea în limita numărului maxim de posturi aprobate de către 
ordonatorul principal de credite prin statul de funcţii, şi încetează 
de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă 
sau înainte de termen la iniţiativa angajatorului. De asemenea, se 
corelează măsurile instituite de România cu privire la verificarea şi 
eliberarea certificatelor verzi de vaccinare, testare sau trecere prin 
boală, în conformitate cu principiile generale ale dreptului Uniunii, 
în special cu principiile proporţionalităţii şi nediscriminării. Astfel, 
se urmăreşte alinierea cu celelalte state UE privind verificarea 
autenticităţii certificatelor şi mai ales privind durata certificatului 
de testare antigen rapidă cu mărirea termenului de valabilitate al 
acestuia de la 24 de ore la 48 de ore 



pandemiei de COVID-19 
şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative în domeniul 
sănătăţii -  raport comun 
cu Comisia pentru buget 
și Comisia pentru muncă 

individuală de hrană în valoare totală de 100 de lei, sub forma de 
tichete de masă, pe suport de hârtie. Ca o măsură suplimentară de 
recompensare a tuturor persoanelor care au fost vaccinate împotriva 
C0VID-19, se propune, de asemenea, organizarea Loteriei de 
vaccinare, care constă în acordarea de premii în bani persoanelor cu 
vaccinate cu schemă completă de vaccinare. Totodată, proiectul 
prevede că, până la încetarea stării de alertă, posturile vacante sau 
temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor 
aflate în subordinea şi în coordonarea Ministerului Sănătăţii, 
inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pot fi ocupate 
prin numire, fără concurs, de funcţionari publici sau personal 
contractual care îndeplinesc cerinţele de ocupare stabilite în fişa 
postului şi în actele normative specifice domeniului de activitate, 
aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat 
postul vacant, şi criteriile prevăzute de statutele profesionale 
specifice. Numirea în cadrul aparatului propriu al Ministerului 
Sănătăţii se face prin ordin al ministrului sănătăţii şi încetează de 
drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă sau 
înainte de termen, la iniţiative angajatorului. Numirea în cadrul 
unităţilor aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului 
Sănătăţii se face prin act administrativ al conducătorului instituţiei 
sau al unităţii angajatoare, cu încadrarea în limita numărului maxim 
de posturi aprobate de către ordonatorul principal de credite prin 
statul de funcţii, şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la 
data încetării stării de alertă sau înainte de termen la iniţiativa 
angajatorului. De asemenea, se corelează măsurile instituite de 
România cu privire la verificarea şi eliberarea certificatelor verzi de 
vaccinare, testare sau trecere prin boală, în conformitate cu 
principiile generale ale dreptului Uniunii, în special cu principiile 
proporţionalităţii şi nediscriminării. Astfel, se urmăreşte alinierea 
cu celelalte state UE privind verificarea autenticităţii certificatelor 
şi mai ales privind durata certificatului de testare antigen rapidă cu 
mărirea termenului de valabilitate al acestuia de la 24 de ore la 48 
de ore 

 
VII. Comisia pentru învățământ 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
522/2021 

Proiect de Lege privind 
desfiinţarea Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă 
din România 

Desfiinţarea Academiei Oamenilor de Știintă din 
România, precum şi dispoziţii cu privire la patrimoniul 
Academiei şi la situaţia juridică a personalului după 
desfiinţarea Academiei Oamenilor de Stiintă din România. 
Totodată, se preconizează şi abrogarea Legii nr.31/2007 

48 parlam. 
 

22.02.22 

Raport de 
respingere 
(52/R din 
28.02.22) 



 
VIII. Comisia cultură 

2 PLx 
409/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului 
nr.76/2021 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.360/2002 privind 
Statutul poliţistului – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
apărare 

Instituirea unor măsuri pentru extinderea sistemului din 
care provin poliţiştii, respectiv, din cadrul absolvenţilor 
programelor de master profesional organizate de către 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, precum şi 
din rândul absolvenţilor programelor de studii postliceale 
pentru formarea agenţilor de poliţie, organizate de 
instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor 
Interne 

Guvern 
14.12.21 
8.02.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(57/R din 1.03.22) 

3 PLx 45/2022 

Proiect de Lege pentru 
ratificarea Acordului 
între Guvernul 
României şi Guvernul 
Republicii Moldova 
privind recunoaşterea 
reciprocă a diplomelor, 
certificatelor şi titlurilor 
ştiinţifice, semnat la 
Bucureşti, la 23 
noiembrie 2021 – 
raport comun cu 
Comisia pentru muncă 

Ratificarea Acordului între Guvernul României și 
Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea 
reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, 
semnat la București, la 23 noiembrie 2021. Astfel, 
perioadele de studii din învățământul preuniversitar și 
universitar din România și din Republica Moldova 
confirmate prin documente școlare, se recunosc pe 
teritoriul statului celeilalte Părți. Actele de studii, 
diplomele sau certificatele de absolvire, atestatele se 
recunosc conform prevederilor specifice din Acord. 
Recunoașterea profesională și încadrarea în activitatea 
profesională se fac conform legislației naționale în vigoare 
pe teritoriul statului fiecărei Părți. Acordul este încheiat 
pentru o perioadă de 5 ani și se prelungește automat, pe 
perioade de câte un an, dacă niciuna dintre Părți nu va 
notifica intenția sa de a-l denunța, cu cel puțin 6 luni 
înainte de expirarea termenului respectiv 

Guvern 1.03.22 
Raport de 
aprobare 

(64/R din 2.03.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 

PLx 
565/2021 

Proiect de Lege 
pentru modificarea 
şi completarea 
Legii nr.8/1996 
privind dreptul de 
autor şi drepturile 
conexe – raport 
comun cu Comisia 
juridică și 
Comisia pentru 

Modificarea şi completarea Legii nr.8/1996, în scopul transpunerii în 
legislaţia naţională a Directivei (UE) 2019/789 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a normelor 
privind exercitarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, 
aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de 
radiodifuziune şi anumitor retransmisii ale programelor de televiziune 
şi radio şi de modificare a Directivei 93/83/CEE a Consiliului şi a 
Directivei (UE) 2019/790 a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor şi drepturile conexe pe 
piaţa unică digitală şi de modificare a Directivelor 96/9/CE şi 

Guvern 
9.02.22 
15.02.22 
23.02.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(72/R din 
2.03.22) 



 
IX. Comisia juridică 

tehnologia 
informației 

2001/29/CE, în scopul asigurării securităţii juridice a acestui domeniu, 
precum şi pentru menţinerea unui nivel ridicat de protecţie a titularilor 
de drepturi 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
519/2020 

Proiect de Lege pentru 
completarea OUG nr. 11/2020 
privind stocurile de urgenţă 
medicală, precum şi unele măsuri 
aferente instituirii carantinei, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 
102 din 4 februarie 2020 – raport 
comun cu Comisia pentru 
industrii 

Completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2020, în sensul stabilirii unor măsuri pentru 
asigurarea transparenţei achiziţiilor publice realizate de 
către Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate şi 
de autorităţile publice în perioada stării de urgenţă şi a 
pandemiei create de virusul COVID-19 

11 parlam. 
21.09.20 
3.06.21 

Raport de 
respingere 
(55/R din 
1.03.22) 

2 PLx 
594/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.119/1996 cu privire la actele de 
stare civilă, precum şi pentru 
abrogarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/2003 privind dobândirea şi 
schimbarea pe cale administrativă 
a numelor persoanelor fizice – 
raport comun cu Comisia pentru 
administrație 

Modificarea actualului cadru normativ pentru 
implementarea proiectului privind crearea Sistemului 
Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare 
Civilă (S.I.I.E.A.S.C.), în vederea informatizării 
fluxurilor şi proceselor interne ale instituţiilor statului 
şi al elimnării consumului de hârtie, al reducerii 
timpilor de soluţionare a unor cerinţe adresate 
instituţiilor publice, precum şi al instituirii posibilităţii 
întocmirii actelor de stare civilă în format electronic 

Guvern 
 

 
14.12.20 
22.02.22 

 
 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(56/R din 
1.03.22) 

3 PLx 
215/2016 

Proiect de Lege pentru 
completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal 

Completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în 
sensul incriminării faptelor săvârşite în public prin care 
se exprimă dispreţ pentru însemnele României sau 
pentru emblemele ori semnele de care se folosesc 
autorităţile 

36 parlam. 1.03.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(65/R din 
2.03.22) 

4 Plx 
603/2018 

Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, 
publicată în Monitorul Oficial 
nr.410 din 25 iulie 2001 
(republicată), cu modificările şi 
completările ulterioare 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001, în 
sensul înlocuirii termenului de 48 de ore prevăzut la 
art.28 alin.(1), în care contravenientul are posibilitatea 
de a achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de 
actul normativ, cu un termen de 15 zile lucrătoare 

109 
parlam. 

1.03.22 

Raport de 
respingere 
(66/R din 
2.03.22) 

5 PLx 
530/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind 

Completarea OG nr.2/2001, precum şi modificarea 
art.287 din Legea nr.286/2009. Potrivit proiectului, se 
instituie obligaţia contravenientului de a executa 

25 parlam. 1.03.22 
Raport de 
aprobare 
(67/R din 



 
X. Comisia pentru apărare 

regimul juridic al contravenţiilor şi 
a Legii nr.286/2009 privind Codul 
Penal 

sancţiunea prestării unei activităţi în folosul 
comunităţii, în termen de cel mult 60 de zile de la 
rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti 
pronunţate în temeiul art.391 din Ordonanţa 
Guvernului nr.2/2001, neexecutarea acestei obligaţii 
urmând să constituie infracţiunea de nerespectare a 
hotărârilor judecătoreşti 

2.03.22) 

6 PLx 
565/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.8/1996 privind dreptul de autor 
şi drepturile conexe – raport 
comun cu Comisia pentru 
cultură și Comisia pentru 
tehnologia informației 

Modificarea şi completarea Legii nr.8/1996, în scopul 
transpunerii în legislaţia naţională a Directivei (UE) 
2019/789 a Parlamentului European şi a Consiliului din 
17 aprilie 2019 de stabilire a normelor privind 
exercitarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, 
aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor 
de radiodifuziune şi anumitor retransmisii ale 
programelor de televiziune şi radio şi de modificare a 
Directivei 93/83/CEE a Consiliului şi a Directivei (UE) 
2019/790 a Parlamentului European şi a Consiliului din 
17 aprilie 2019 privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe pe piaţa unică digitală şi de modificare a 
Directivelor 96/9/CE şi 2001/29/CE, în scopul 
asigurării securităţii juridice a acestui domeniu, precum 
şi pentru menţinerea unui nivel ridicat de protecţie a 
titularilor de drepturi 

Guvern 
9.02.22 
15.02.22 
23.02.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(72/R din 
2.03.22) 

7 Plx 25/2019 

Propunere legislativă privind 
facilitarea încheierii contractelor 
de donaţie între operatorii 
economici şi instituţiile sociale 

Crearea unui cadru legal care să încurajeze operatorii 
economici să doneze instituţiilor sociale, în beneficiul 
persoanelor defavorizate, în anumite condiţii, produse 
alimentare, îmbrăcăminte, produse de igienă şi produse 
de curăţenie, în schimbul unor facilităţi fiscale 

19 parlam. 1.03.22 

Raport 
suplimentar 

de respingere 
(64/RS din 

2.03.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 20/2022 

Proiect de Lege pentru 
completarea Legii nr. 168/2020 
pentru recunoaşterea meritelor 
personalului participant la 
acţiuni militare, misiuni şi 
operaţii pe teritoriul sau în 
afara teritoriului statului român 
şi acordarea unor drepturi 
acestuia, familiei acestuia şi 
urmaşilor celui decedat 

Modificarea şi completarea prevederilor Legii 
nr.168/2020, în sensul că, pentru autorităţile/structurile 
cu atribuţii în apărarea securităţii naţionale, zonele de 
misiune se stabilesc prin ordin al conducătorului 
instituţiei, în funcţie de gradul de risc specific al ariei 
geografice respective unde personalul participă la 
acţiuni militare, misiuni şi operaţii. Totodată, se propune 
ca plata drepturilor băneşti acordate în condiţiile legii 
beneficiarilor unei pensii militare de stat să se asigure 
din bugetul casei sectoriale de pensii în evidenţele căreia 
se află aceştia. 

7 parlam. 22.02.22 

Raport de 
respingere 
(51/R din 
28.02.22) 



 
XI. Comisia pentru tehnologia informației 

 

2 PLx 
409/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.76/2021 pentru modificarea 
şi completarea Legii 
nr.360/2002 privind Statutul 
poliţistului – raport comun cu 
Comisia pentru învățământ 

Instituirea unor măsuri pentru extinderea sistemului din 
care provin poliţiştii, respectiv, din cadrul absolvenţilor 
programelor de master profesional organizate de către 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, precum şi 
din rândul absolvenţilor programelor de studii 
postliceale pentru formarea agenţilor de poliţie, 
organizate de instituţiile de învăţământ ale Ministerului 
Afacerilor Interne 

Guvern 
14.12.21 
8.02.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(57/R din 
1.03.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
565/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.8/1996 privind 
dreptul de autor şi 
drepturile conexe – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
cultură și Comisia 
juridică 

Modificarea şi completarea Legii nr.8/1996, în scopul transpunerii 
în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2019/789 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a 
normelor privind exercitarea dreptului de autor şi a drepturilor 
conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de 
radiodifuziune şi anumitor retransmisii ale programelor de 
televiziune şi radio şi de modificare a Directivei 93/83/CEE a 
Consiliului şi a Directivei (UE) 2019/790 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe pe piaţa unică digitală şi de modificare a 
Directivelor 96/9/CE şi 2001/29/CE, în scopul asigurării securităţii 
juridice a acestui domeniu, precum şi pentru menţinerea unui nivel 
ridicat de protecţie a titularilor de drepturi 

Guvern 
9.02.22 
15.02.22 
23.02.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(72/R din 
2.03.22) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

 
Dincolo de secetă și de războiul din Ucraina, totuși există mai multe soluții pentru a evita o criză alimentară 
 

Vă mulțumesc, domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Intempestivul și covârșitorul război de lângă noi, desfășurat clasic, prin mobilizarea de trupe, și nu în format hibrid, așa 

cum se tot preconiza pentru o nouă stare de beligeranță la nivelul Europei, nu se va solda, din nefericire, doar cu mult prea 
multe vieți omenești curmate în mod nedrept, ci și cu o serie de probleme economice.  

Ucraina, unul dintre principalii furnizori de materii agricole prime atât către unele state ale bătrânului continent, dar și 
pentru țări din Asia și nordul Africii, are, în mod evident, compromise recoltele din acest an, cât și posibilitățile de distribuție 
către partenerii săi externi. Deja presa economică internațională a titrat că prețul grâului a atins cea mai înaltă valoare din 
ultimii 13 ani, stârnind îngrijorări cu privire la inflația la nivel mondial, în contextul în care atacul Rusiei asupra Ucrainei pune 
în pericol o sursă vitală de aprovizionare la nivel global. Rusia și Ucraina exportă aproximativ un sfert din grâul comercializat 
în întreaga lume și jumătate din produsele rezultate din exploatarea florii-soarelui, fie sub formă de semințe sau de ulei. 
Ucraina vinde, de asemenea, cantități mari de porumb în țări din întreaga lume. La rândul lor, analiștii au avertizat că războiul 
ar putea afecta producția de cereale și chiar poate dubla prețurile globale la grâu. 

Cât privește Ucraina, problematica provocată de invazia rusă este dublată, într-o măsură considerabilă, și de cantitatea 
mică de precipitații căzute în sezonul rece. Însă, să sperăm și să ne rugăm că doar la nivel agricol se opresc auspiciile sumbre 
pentru vecinii noștri de la Est. Un sezon agricol mai slab poate fi depășit, în timp ce prelungirea nejustificată și sine die a 
conflictului armat, nu!  

Dar, din nefericire, și Sudul și Sud-Estul României sunt afectate de secetă. Pentru a preîntâmpina o astfel de situație, 
ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Chesnoiu, a cerut, în cadrul Consiliului pentru Agricultură și Pescuit, care 
s-a desfășurat la Bruxelles, sprijin european pentru fermierii care vor fi afectați de seceta din acest an.  

La rândul meu, și eu subliniez că este necesară adoptarea de măsuri urgente, pentru că anul agricol 2021-2022 prezintă 
mai mulți factori de risc asociați și ei necesită răspuns la nivel european, dar și salut faptul că derogarea privind plățile în avans 
este binevenită pentru fermierii români care s-au confruntat cu efectele deficitului de precipitații în ultimii doi ani și care 
continuă să afecteze producția agricolă din diferite regiuni ale României. 

Pe lângă certitudinea că noua Politică Agricolă Comună vine cu oportunități pentru agricultură pe termen mediu și lung, 
iar statele membre pot susține fermierii prin alocarea a 3% din plățile directe pentru contribuția fermierului la instrumentele de 
gestionare a riscurilor, nu este deloc de neglijat nici oportunitatea pe care o oferă asigurarea culturilor și a producției în cazul 
în care există pierderi ca urmare a fenomenelor meteorologice extreme.  

În plus, consider că pentru combaterea sectei mai există și alte soluții, cum ar fi cultivarea de soiuri tolerante și 
diversificarea rotațiilor culturilor. Aceste două proceduri vin perfect în completarea politicilor Uniunii și sunt la îndemâna 
investitorilor în acest domeniu de activitate, nu doar în țara noastră, ci în orice alt colț al lumii. Și mai concret, fac referire la 
diversificarea producției care permite anumitor culturi să evite perioadele de vreme caldă sau uscată în fazele lor cele mai 
sensibile. Înlocuirea porumbului cu sorg, temporar, rămâne o posibilitate. În altă ordine de idei, dar pentru același scop, la 
nivelul mai multor state ale Uniunii Europene, spre exemplu în Franța, amelioratorii lucrează ca să dezvolte soiuri mai 
tolerante la stresul hidric. Numai că nu doar noile soluții genetice ne vor putea salva, pe viitor, de la crize alimentare, ci și 
modificarea mai multor practici agricole, clasice, cu care ne-am familiarizat în ultimele sute de ani. 

Și asta în condițiile în care, conform prognozelor, încălzirea globală, cu o creștere a temperaturii generale de 2°C, ar 
duce la o frecvență a episoadelor de secetă pedologică la fiecare zece ani, și la fiecare trei-patru ani pentru o creștere de 3°C.  
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Conform cercetătorilor internaționali în domeniu, problema nu este doar căldura, ci și lipsa apei. Iar atunci când o plantă 
este supusă stresului hidric, durata de umplere a boabelor poate fi scurtată, fotosinteza este afectată și, în cele mai severe 
cazuri, țesutul vegetal sau întreaga plantă pot muri.  

În ciuda predicțiilor făcute de cercetătorii din agricultură și de cei din domeniul climatic la nivel mondial, nu se știe dacă 
adaptarea sistemelor de producție va fi capabilă să absoarbă șocurile climatice. Doar datorită unor indicatori mai preciși, 
climatologii ar putea obține o mai bună probabilitate a riscurilor, și, în special, în perioadele critice care punctează dezvoltarea 
culturilor. În concluzie, trebuie studiate toate domeniile pentru a oferi soluții care să asigure productivitatea culturilor și să 
garanteze resursele alimentare la nivel planetar.  

Din fericire, în România, episoadele de secetă pedologică nu sunt atât de frecvente ca în alte state ale Europei, în ciuda 
acelorași factori de mediu imprevizibili și în continuă dereglare, provocată de încălzirea globală galopantă.  

La fel ca mulți dintre dumneavoastră, stimați colegi, și dragi agricultori, știu că a existat, până acum, o voință destul de 
moderată a majorității investitorilor din domeniu în ceea ce privește adoptarea accelerată a unor noi practici salvatoare. Dar și 
acest aspect poate fi ajustat în funcție de evoluția modificărilor climatice grație receptivității dumneavoastră în care eu îmi pun 
toată speranța! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Adrian Alda 

*** 
1 Martie trist! 

Domnule președinte de ședință,  
Doamnelor și domnilor deputați, 
Titlul prezentei declarații are rolul de a sublinia tristețea care a umbrit sărbătoarea atât de dorită a Mărțișorului. 
Acest eveniment deosebit, de un simbolism aparte vestește o primăvară cu semne certe de îngrijorare ce îndepărtează 

comunitățile tradițional românești de un obicei păstrat peste veacuri. 
Atacul la adresa Ucrainei comis de Federația Rusă este un act reprobabil condamnat de întreaga comunitate 

internațională. 
Nu aș fi crezut vreodată că există posibilitatea de a auzi bombardamente la 300 km distanță, soldați morți la datorie, 

populație civilă rănită, case distruse, persoane silite să-și părăsească locuințele și să plece în pribegie. 
Această luptă absurdă și nejustificată prin încălcarea principiilor de drept internațional reprezintă un risc major pentru 

pacea de pe continentul nostru și un precedent periculos pentru comunitatea internațională. 
M-au impresionat în mod deosebit gesturile de solidaritate ale cetățenilor români, ong-uri și autorități locale cu locuitorii 

din statul vecin, emigrați în România. Îmi exprim aprecierea și le adresez sincere mulțumiri. 
În prag de primăvară, doresc concetățenilor nostri sănătate și pace pentru îndeplinirea principiilor Partidului Social 

Democrat de susținere a construirii unei societăți echitabile și de consolidare a dimensiunii sociale a acesteia, prin politici 
adecvate, care să reglementeze în mod eficient justiția socială, mobilitatea socială, reducerea sărăciei și a inegalității 
veniturilor. 

Vă mulțumesc,                                                            Deputat 
Constantin Bîrcă 

*** 
România trebuie să solicite în mod oficial sprijinul statelor partenere! 

 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați parlamentari, 
Dragi colegi, 
România este solidară cu toate deciziile aliaților săi din NATO și ale partenerilor din Uniunea Europeană cu privire la 

gestionarea conflictului dintre Federația Rusă și Ucraina. Este clar pentru toată comunitatea internațională că Federația Rusă 
este un agresor care a pus capăt în mod brutal celor peste șapte decenii și jumătate de pace europeană. În mod categoric, acest 
act iresponsabil de agresiune trebuie sancționat dur, iar România trebuie să fie alături de comunitatea Nord-Atlantică în 
aplicarea acestor sancțiuni.  

România se află practic în prima linie a NATO și a Uniunii Europene în raport cu conflictul din Ucraina, ceea ce 
înseamnă că reculul sancțiunilor impuse Federației Ruse se va resimți mai puternic în țara noastră decât în alte state membre 
ale Uniunii Europene.  
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Sistarea importurilor de gaze naturale din Federația Rusă se va suprapune pe o criză energetică europeană care în țara 
noastră a fost mult amplificată de liberalizarea haotică a pieței de energie, după cum sublinia Banca Națională a României.  

Indiferent dacă România va fi țară de tranzit sau de destinație pentru sutele de mii de refugiați ucraineni, costurile 
implicate vor fi deosebit de consistente, depășind cu mult disponibilitățile locale sau naționale. 

Se impune în mod necesar o acțiune coordonată de la nivelul Uniunii Europene, iar România trebuie să solicite în mod 
oficial sprijinul statelor partenere.  

Avem argumente puternice pentru a cere Comisiei Europene o reglementare temporară a prețului la gaze naturale, 
pentru a preveni o nouă explozie a prețurilor la această resursă energetică pe plan european. De asemenea, România este 
îndreptățită să aibă un acces prioritar la surse alternative de energie pe bază de gaze naturale ce vor fi asigurate la nivelul 
Uniunii Europene pentru compensarea sistării livrărilor de gaza naturale dinspre Federația Rusă. Guvernul și celelalte instituții 
naționale responsabile trebui să ceară cu curaj acest lucru de la Comisia Europeană. 

În același timp, prin reprezentanții noștri în Parlamentul European și în celelalte instituții europene, trebuie să pledăm 
pentru instituirea unui mecanism financiar la nivel european pentru compensarea pierderilor suferite de statele membre ca 
urmare a sancțiunilor economice impuse Federației Ruse.  

Nu în ultimul rând, România trebuie să solicite un sprijin direct în plan logistic și financiar pentru a face față crizei 
umanitare care se amplifică pe zi ce trece la granița României cu Ucraina.  

Repet, România este un partener de încredere atât pentru NATO, cât și pentru Uniunea Europeană.  
Fac un apel către toate instituțiile statului competente să demareze, prin toate mijloacele, dialogul cu partenerii noștri 

Nord-Atlantici în sensul sprijinirii României în calitatea sa de stat din prima linie a NATO și UE față de acest conflict armat 
din Ucraina. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Virgil Alin Chirilă 

*** 
 

Opriţi exodul sportivilor români! 
 

Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Declaraţia mea politică de astăzi reprezintă un serios semnal de alarmă tras autorităţilor autorizate ale statului român, în 

ideea de a întreprinde ceva pentru stoparea exodului sportivilor români. Iată că, după medici sau specialişti în IT, România se 
confruntă cu o situaţie mai puţin plăcută, ingrată chiar: ne pleacă şi sportivii!  

Din păcate, aşa cum bine ştim cu toţii, cred că nu există colţişor din această lume în care să nu existe cel puţin un român, 
ca să nu mai vorbim despre instituţii de prestigiu la nivel mondial, de la NASA la instituţii guvernamentale din orice ţară de 
înalt nivel. Plecarea sportivilor reprezintă însă un aspect relativ nou, iar statul român este dator faţă de istoria sportului 
românesc, dar şi faţă de viitorul naţiunii, să adopte o strategie adecvată, pentru a stopa din faşă acest fenomen.  

Presa relatează din ce în ce mai des despre cazurile tinerilor sportivi români care pleacă din țară, stabilindu-se în diferite 
țări, de la Ungaria la Statele Unite ale Americii, pentru că nu au condiții de a face performanță aici. Cei care părăsesc România 
sunt adolescenți și tineri de mare perspectivă, campioni la juniori nu doar din fotbal, ci și din alte ramuri sportive, la care 
România stă din ce în ce mai prost în ultimii ani.  

De ce ne pleacă şi sportivii, nu doar medicii, IT-iştii sau muncitorii în construcţii? Este o întrebare la care aştept un 
răspuns din partea celor îndrituiţi. Ceea ce afirm este însă că fenomenul, deocamdată cel puţin fără amploarea colosală a 
specialiştilor din alte domenii care au ales exodul, trebuie analizat şi contracarat prin strategii coerente şi politici publice 
viabile.  

Sportul este un domeniu care a oferit, de-a lungul istoriei moderne, cele mai mari satisfacţii, atât României, cât şi 
românilor. Sportul, prin campionii săi de frunte, a adus România pe cele mai înalte culmi ale performanţei, dar şi pe buzele a 
milioane şi milioane de oameni din toată lumea. Din aceste motive, nu ne putem permite să nu tratăm acest subiect cu lejeritate 
şi delăsare. 

România înseamnă Nadia Comăneci, Ilie Năstase, Gheorghe Hagi, Ivan Patzaichin, Ion Ţiriac, Lia Manoliu, Iolanda 
Balaş, Simona Halep, şi mulţi alţi perfomeri care au făcut să vorbească întreaga lume despre noi, dar şi să ne localizeze corect 
pe hartă! Să lăsăm campionii de mâine să plece din ţară, ca dintr-o casă pustie, şi să obţină mâine-poimâine medalii olimpice, 
mondiale şi europene pentru alte ţări, ar fi o crimă împotriva României! Mai ales că există ţări, precum Italia şi altele, unde 
sportivii imigranţi ar putea obţine cetăţenie sportivă, adică dreptul de a participa la competiţiile sportive naţionale şi 
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internaţionale. Este doar un exemplu care denotă faptul că alte state abia aşteaptă sportivi de import, cum ar fi  românii, 
cunoscuţi ca fiind genetic posesori de talent şi capacităţi incontestabile de performanţă. 

Tinerii noştri sportivi au nevoie de atenţie şi infrastructură pentru a creşte în valoare şi a obţine rezultate de top. Fără o 
aplecare spre înfiinţarea unor baze sportive de strictă necesitate şi spre o strategie judicioasă de dezvoltare a centrelor de copii 
şi juniori, pentru fiecare ramură sportivă în parte, nu putem emite pretenţii. Şi atunci, să nu ne mai mirăm că ne pleacă şi 
sportivii! Să facem ceva pentru a-i opri, până nu va fi prea târziu… 

 

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
 

Decizii benefice de simplificare a programelor de sprijin destinate agricultorilor 
 

Guvernul României are ca scop principal îmbunătățirea vieții românilor, acesta fiind și motivul pentru care PSD a intrat 
în această coaliție de guvernământ, cu intenții evident salvatoare și cu soluții concrete. Pe lângă educație, învățământ și 
infrastructură, considerăm că agricultura românească trebuie să redevină o prioritate zero pentru Executiv, iar demersurile 
făcute în acest sens de ministrul PSD de resort constituie o garanție solidă pentru reușita acestui deziderat. 

În acest context, în ultima ședință a Guvernului s-a aprobat o Hotărâre prin care se simplifică exponențial programele de 
sprijin destinate legumicultorilor. Potrivit noilor reglementări, termenul de depunere a cererilor pentru obținerea ajutorului de 
minimis pentru legumele în spații protejate (programul Tomata și alte legume în spații protejate) s-a prelungit cu o lună, 
respectiv până la 1 aprilie, față de termenul inițial, care era 1 martie. Tot pentru producătorii din sectorul vegetal, s-a eliminat 
certificatul de atestare fiscală și a cazierului fiscal din cadrul documentației atașate cererii, pentru înscrierea în ambele scheme 
de ajutor de minimis. 

Aceste măsuri pozitive s-au luat în urma dialogului cu fermierii interesați de accesarea programului Tomata, prelungirea 
termenului de depunere a cererilor  urmând să faciliteze accesul la sprijin pentru un număr cât mai mare de legumicultori. În 
același context, ministrul PSD al Agriculturii și Dezvoltării Rurale a luat decizia de a elimina partea birocratică a depunerii 
certificatului de atestare fiscală și a cazierului fiscal din sarcina fermierului, în scopul fluidizării și eficientizării procesului de 
intrare efectivă în posesia subvențiilor de sprijin.  

Așadar, conducerea PSD a MADR face ceea ce trebuie pentru agricultori, deoarece rolul lor este să se ocupe de 
producție și de culturi, iar atribuțiile  funcționarilor din structurile ministerului sunt de a-i sprijini în procesul de implementare 
al accesării programelor. 

În argumentarea acestor decizii benefice s-a luat în calcul realitatea că majoritatea solicitanților ambelor scheme de 
sprijin sunt persoane fizice care nu au realizat venituri. De asemenea, micii producători agricoli au în prezent probleme legate 
de lipsa lichidităților, precum și a sumelor necesare achiziției de sămânță pentru înființarea culturilor, precum și cu alte costuri 
generate de încălzirea spațiilor protejate. Nu în ultimul rând, s-a ținut cont de faptul că fermierii au dificultăți în accesarea și 
utilizarea bazelor de date ale instituțiilor implicate în eliberarea documentelor necesare înscrierii în programe. 

În concluzie, salut demersurile de simplificare a procedurilor aferente accesării programelor de sprijin destinate 
legumicultorilor, cu convingerea că un număr însemnat de producători vor beneficia în acest an de măsurile luate și vor putea 
astfel să ofere o producție de calitate pentru consumul autohton. 

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
 

Toți social-democrații botoșăneni sunt solidari cu ucrainenii care se refugiază în România din cauza războiului 
 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
PSD condamnă ferm și categoric invadarea Ucrainei și sprijină total orice acțiune națională și internațională menită să 

reinstaureze normele de drept internațional, suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei. 
În ultimele zile, de când a început războiul în țara vecină, la sediul PSD Botoșani prin donațiile membrilor s-au 

achiziționat produse alimentare, apă și produse de igienă. Colegii social-democrați botoșăneni au mers în punctele vamale de 
la Siret, Rădăuți-Prut și Stânca să distribuie pachetele pregătite în acest scop. Totodată, au fost donate alimente și medicamente 
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pentru copii, produse pentru sugari, dar și pături și haine groase, toate acestea fiind achiziționate în urma discuțiilor prin care 
am identificat nevoile concrete ale celor care fug din calea războiului. 

Toți colegii mei de la PSD Botoșani, începând de la președintele Organizației Județene, toți parlamentarii, primarii, 
consilierii județeni și locali și până la membrii din organizațiile locale, ne-am mobilizat pentru a le asigura familiilor venite la 
noi în județ alimente, haine, medicamente, cazare, transport și alte bunuri de care au nevoie în acest moment. 

Primarii social-democrați din Botoșani s-au alăturat demersului umanitar inițiat de Organizația Județeană. În localitățile 
aflate la granița cu Ucraina sau în proximitatea acesteia, Mihăileni, Dersca, Vârfu Câmpului, Hilișeu-Horia, Bucecea, Lozna, 
Șendriceni și Hudești, primarii au pregătit și au pus la dispoziția cetățenilor ucraineni spații de cazare în centre sociale, cămine 
culturale, biserici și locuințe private. De asemenea și în localitățile aflate la frontiera cu Republica Moldova, primarii sunt 
pregătiți și au primit în localitățile lor cetățeni ucraineni care au nevoie de un acoperiș, un pat și o masă caldă. 

Alături de colegii mei de la PSD Botoșani vom continua să achiziționăm tot ce este necesar  pentru a putea oferi imediat 
sprijinul de care va fi nevoie în cazul în care criza umanitară generată de războiul din Ucraina se va prelungi, iar numărul 
vecinilor noștri care își vor părăsi țara va continua să crească. 

Reprezentanții PSD din administrația locală din județele de la granița cu Ucraina au făcut tot ce era posibil pe plan local 
pentru pregătirea primirii celor care fug din fața războiului Situația este coordonată de la nivel național, de către Ministerul de 
Interne care are competențe de acțiune în acest domeniu, iar aleșii locali ai PSD din județele vizate acordă toată susținerea 
necesară ministrului de Interne și prefecților. 

Fac un apel la toate forțele politice din România pentru consens și colaborare. Este mai important decât oricând să lăsăm 
orice dispute politice de-o parte, să acționăm cu maturitate, să fim uniți și să avem un dialog constructiv. Vă îndemn așadar, să 
fim solidari cu toți ucrainenii care fug din calea războiului și se adăpostesc în țara noastră. 

Solidari pentru familiile refugiate din Ucraina, uniți pentru Ucraina! 
Vă mulțumesc!  

Deputat 
Alexandra Huțu 

*** 
 

Dreptul la liberă exprimare nu înseamnă dreptul la dezinformare 
 

Stimați colegi parlamentari, 
Conflictul din Ucraina a adus în fața ochilor violență, moarte, distrugere și drame umane. Toate acestea în numele unor 

fantasme ale liderilor ruși cu vise imperialiste, de restaurare a unui sistem politic falimentar atât economic, cât și social: așa 
numita „regăsire a gloriei URSS-ului”.  

La fel precum naziștii au manipulat populația în a crede că liderii lor au o „misiune sfântă” (în numele căreia au omorât 
milioane de oameni), unii conducători politici din zilele noastre își duc poporul într-un război irațional. Rușii sunt convinși de 
ani de zile prin manipulare și fake news nu doar că Occidentul este „rău” și este dușmanul, dar inamice sunt chiar și popoarele 
ce le sunt apropiate și care au luptat împreună împotriva nazismului. 

Oamenii obișnuiți din Rusia, Belarus și Ucraina nu vor decât să ducă o viață liberă, din ce în ce mai bună și mai 
prosperă. Doar ambițiile conducătorilor lor îi aduc într-un conflict în care mor civili și soldați deopotrivă pentru o miză 
iluzorie. Oamenii obișnuiți sunt manipulați, îndoctrinați și învrăjbiți prin minciună și propagandă. 

De aproape 23 de ani sistemul creat de Vladimir Putin și-a făcut o misiune esențială din a crea și propaga în toată lumea 
minciuna și dezinformarea. Scopul? Păstrarea puterii absolute și nu bunăstarea propriului popor! 

Iată că rețeta de dezinformare și manipulare a regimului Putin a afectat alegeri libere din țări cu o democrație de secole 
și care reprezintă simbolul libertății: alegerile prezidențiale din Statele Unite, Brexitul din Marea Britanie și multe alte partide 
radicale din Europa. 

Dezinformarea tip fake news a funcționat nestingherită și în România pe rețelele de socializare și în mass-media sub 
umbrela unuia dintre drepturile fundamentale ale omului: dreptul la liberă exprimare. Sub această „acoperire”, instituții de 
dezinformare au afectat mentalitatea românilor, le-a pus la îndoială drumul democratic și chiar sănătatea prin demonizarea 
medicinei moderne. Toate acestea împotriva oricărui bun simț și fără nici un fel de scrupule. 

Nu voi susține niciodată vreo formă de cenzură a libertății de exprimare a oricăror opinii. Soluția nu este interzicerea 
anumitor publicații; vor apărea altele și altele până vom transforma libertatea de exprimare în cenzură. Iar asta nu mai este 
libertate. Cred că este nevoie de încurajarea vocilor recunoscute prin competență, nu prin popularitate; să readucem încrederea 
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românilor în cunoștințele specialiștilor, a acelor oameni care studiază un domeniu o viață întreagă și să descurajăm impostura, 
incompetența și prostia arogantă. 

Stimați colegi, este datoria noastră ca aleși ai românilor să promovăm intens discursul moderat, decent, tolerant în dauna 
urii față de străini și a discriminării rasiale sau religioase. De aceea, în condiții extreme, de război, salut decizia Guvernului și a 
Uniunii Europene de a închide și a interzice Sputnik și alte canale ale propagandei ruse în România și pe întreg teritoriul UE. 
Dar, va trebui să fim pregătiți atunci când această stare extraordinară se va încheia: vom încuraja oameni echilibrați, 
competenți și moderați în discurs fiindcă propaganda se combate prin educație și nu prin interdicție. Orice discurs al urii, al 
minciunii și al tiraniei nu trebuie să își mai găsească loc în societatea românească! 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Silviu Nicu Macovei 
*** 

 

Situația personalului M.A.I la final de pandemie 
Domnule Președinte, 
Stimați colegi, 
Am trecut printr-o perioadă grea, care încă nu s-a finalizat, s-au suprapus evenimente importante care au venit la pachet 

cu provocări mari pentru instituțiile statului.  
În prezent este nevoie să revenim la dialog cu oamenii, pentru a-i ajuta să își depășească panica generată de pandemie și 

de situația geopolitică actuală și poate neîncrederea pe care au ajuns să o aibă în unele instituții ale statului. 
Această perioadă, a fost resimțită în toate domeniile de activitate, dar în mod cert, cele mai solicitate au fost cele ale 

sănătății și ale afacerilor interne, unde, personalul ajunsese în imposibilitatea fizică de a putea face față. Numărul mic de 
oameni care luptau în primă linie, la începutul pandemiei, a condus la epuizarea fizică și psihică a acestora și din cauza 
oboselii dar probabil și din cauza expunerii și posibilității ridicate de infectare.  

În acest context, a fost făcut un pas foarte important și prielnic: elaborarea legii care a permis angajarea de personal 
pentru o perioadă determinată. 

Acești oameni au dobândit o experiență impresionantă lucrând în condiții dificile și punându-și, atât viața lor, cât și a 
familiilor în pericol și au un avantaj foarte mare care poate fi fructificat în interes național pentru a susține sistemul sanitar și 
de ordine publică. 

În contextul combaterii pandemiei cu virusul Covid-19 Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne au făcut o 
serie de încadrări, întrucât nu era suficient personal care să se angreneze în lupta cu virusul. Acest personal, a fost angajat și 
implicat în mod direct în activități, în prima linie, gestionând dar și acționând atât în condiții de stres, risc dar și  sub presiune. 

În momentul de față, Ministerul Sănătății a anunțat că are în vedere menținerea personalului încadrat temporar și 
angajarea cu normă întreagă, existând în acest sens, un demers legislativ. Acești oameni au  muncit cu profesionalism și 
devotament și este corect să se găsească o soluție, bineînțeles, cu respectarea prevederilor legale, pentru ca ei să fie evaluați și 
încadrați, pe o perioadă nedeterminată. 

Ministerul Afacerilor Interne, de asemenea, are angajat personal, care a fost expus și a ,,luptat” în primă linie, în 
contextul pandemiei, dobândind o experiență pe care, poate, alți viitori candidați nu o vor avea.  

Pentru că ne dorim cu toții, și depunem toate eforturile în acest sens, ca pandemia și efectele ei să se sfârșească am 
transmis domnului Ministru Lucian Nicolae Bode, o întrebare referitoare la aspectele menționate mai sus.  

Vă mulțumesc,      Deputat 
Florin Mircea 

*** 
 

Ziua internațională a bolilor rare 
Domnule preşedinte de ședință, 
Stimaţi colegi,  
Pe data de 28 februarie sărbătorim Ziua Internațională a Bolilor Rare, o mișcare globală adresată factorilor de decizie 

politică, specialiștilor și serviciilor medicale, sociale și educaționale pentru a coordona mai bine toate aspectele legate de 
îngrijirea persoanelor care suferă de o boală rară. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 5 - 2022  
Săptămâna 28 februarie – 4 martie 2022  

 

 

26 
 

În România, Ministerul Sănătăţii estimează că peste un milion de români ar suferi de boli rare, însă nu sunt toţi 
diagnosticaţi. În plus, conform Alianţei Naţionale pentru Boli Rare România, 95% dintre pacienţii cu boli rare nu au tratament 
nicăieri în lume.  

În calitate de membru al Comisiei pentru Sănătate și Familie a Camerei Deputaților, aș dori să profit de această ocazie 
pentru a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă persoanele care suferă de boli rare, începând cu accesul la 
informație, la diagnostic și desigur la terapii.  

Ministerul Sănătății, sub conducerea domnului prof. univ.dr. Alexandru Rafila, lucrează la noua strategie de sănătate, 
care se află în stadiul final de elaborare, și care prevede o direcţie de acţiune specifică dedicată bolilor rare, iar elaborarea 
Planului naţional de boli rare, în continuarea precedentului plan, se află printre obiectivele acestuia. 

România trebuie să se alinieze cu inițiativele europene și globale referitoare la creșterea vizibilității acestei probleme de 
sănătate, la colaborare și cercetare în domeniu. La nivel mondial, peste 300 de milioane de oameni trăiesc cu o boală rară, iar 
acești oameni au nevoie de sprijin din partea autorităților și din partea sistemelor naționale de sănătate. De asemenea, mai au 
nevoie de recunoaștere, de vizibilitate, de egalitate și de empatie, din partea noastră, a tuturor. 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Florian-Claudiu Neaga 
*** 

 

În actualul context de conflict regional, este esențială implementarea de soluții pentru stabilizarea  
situației energetice din România prin scăderea prețurilor și asigurarea capacităților proprii de producție 

 

Stimați colegi parlamentari, 
Soluțiile PSD în privința prețurilor la energie vor fi implementate. PSD a intrat la guvernare pentru a oferi soluții pentru 

oameni, nu pentru a purta dispute politice. Chiar dacă nu deține portofoliul Energiei, PSD s-a implicat activ pentru oprirea 
creșterii prețurilor la energie care afectează economia națională și nivelul de trai. Soluțiile propuse de PSD au fost agreate în 
Coaliție și se vor regăsi în actul normativ ce va trebui elaborat de Ministerul Energiei, în calitate de titular al portofoliului. 
Revenirea la o formă de reglementare a pieței și reluarea investițiilor în hidrocentralele care nu sunt încă funcționale cum a 
propus PSD se dovedește o soluție eficientă pentru oprirea creșterii facturilor și pentru asigurarea independenței energetice pe 
termen lung. 

Așadar, reglementarea se va aplica în primul rând la nivelul adaosului comercial practicat de companiile din piața de 
energie, ceea ce va permite derularea în continuare a contractelor deja încheiate între furnizori, producători și clienți. Prețurile 
finale pentru energia electrică vor fi de 0,8 lei/KWh pentru consumatorii casnici, IMM-uri și infrastructura critică, cum sunt 
spitalele, școlile și instituțiile publice și de 1 leu/KWh pentru ceilalți consumatori non-casnici. În privința gazelor naturale, se 
poartă încă discuții pentru stabilirea prețurilor finale. 

PSD consideră că revenirea la o formă reglementată a pieței de energie, pe o durată determinată, reprezintă singura 
soluție sustenabilă pentru oprirea creșterii prețurilor la energie electrică și gaze naturale. De asemenea, este necesară 
plafonarea marjei de profit practicată de companiile din sectorul energetic, pentru că e inadmisibil ca din cauza interesului 
îngust al acestora de a-și maximiza profiturile să fie distrusă economia națională și puterea de cumpărare a românilor. 

Colegii mei de la PSD au pus soluții pe masă, iar multe dintre acestea sunt agreate de premier, dar operaționalizarea lor 
este în răspunderea directă a ministrului Energiei. Soluțiile rapide de care este nevoie pentru prăbușirea economică și socială 
au fost deja lansate de PSD: revenirea la reglementarea pieței de energie pe o perioadă determinată și scoaterea din ariile de 
mediu protejate a hidrocentralelor finalizate în proporție de peste 90%, care ar putea fi date rapid în folosință. 

Prelungirea actualelor măsuri după data de 1 aprilie nu rezolvă problema de fond, ci doar o amână, ceea ce pune 
presiune pe bugetul de stat din care se plătesc compensațiile. În loc ca ministrul Energiei să amâne problema, mai bine o 
rezolvă acum venind cu proiectul de act normativ.   

Îi solicit domnului ministru al Energiei Virgil Popescu, să vină cât mai rapid cu proiectul de ordonanță pentru 
reglementarea pieței de energie, astfel încât să oprim creșterea inflației și a facturilor la energie și căldură. 

Vă mulțumesc.  
Deputat 

Daniela Oteșanu 
*** 
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Nu trebuie să uităm istoria, dar revizionismul nu își are locul în secolul XXI! 
Doamnelor și domnilor, 
Stimați colegi, 
După războiul biologic cu care ne-am confruntat mai bine de doi ani, în care inamicul mondial invizibil a fost 

coronavirusul, trăim acum vremuri și mai tulburi, dar și mai periculoase, cu un război vizibil și foarte dur în desfășurare, 
aproape de granițele României! 

Este tulburător să vedem exodul cetățenilor ucraineni, în secolul XXI, pe Bătrânul Continent! Suntem cu toții martorii 
unui război direct declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, un conflict armat a cărui amploare nu putea fi prevăzută în 
urmă cu zece zile! 

Am vorbit, în fiecare an, de la această tribună a Parlamentului României, despre Dreptul Internațional Umanitar, iar 
acum suntem în situația de a aplica prevederile tratatelor internaționale pentru sprijinirea refugiaților din zona de conflict 
reprezentată de Ucraina. 

Crucea Roșie, autoritățile locale și naționale, cetățenii români au făcut front comun pentru a le veni în ajutor zecilor de 
mii de persoane care au ajuns în România, fugind din calea raidurilor aeriene și a trupelor terestre ruse! 

În ultima săptămână, la punctele de frontieră ale României s-au aflat zeci de mii de oameni în căutarea liniștii de dincolo 
de război. Femei și copilași de numai câteva luni, micuți cu ghiozdanele de școală transformate în genți pentru hăinuțele și 
articolele strict necesare după plecarea de acasă, bătrâni cu lacrimi în ochi, la frontierele țării noastre! Sunt imagini pe care nu 
le vom putea uita, fotografia unui conflict care nu ar fi trebuit să existe! 

Aici, în România, dezbinarea internă a părut să fi fost lăsată deoparte. A fost doar o impresie de moment! Pentru că au 
fost reprezentanți ai unor formațiuni politice care au alergat după aprecieri, chiar și în aceste momente critice! 

Mai mult decât atât, au apărut - așa cum se întâmplă în situații de conflict - informații contradictorii și chiar false, 
dezinformări care au avut un singur scop: acela de a genera reacții disproporționate aici, în România, față de ceea ce se 
întâmplă peste granițele noastre, în Ucraina! 

Nu, nu trebuie să uităm istoria! Dar revizionismul, în situația actuală, când amenințarea declanșării unui război nuclear 
este prezentă, nu își are locul! Știm cu toții că în Ucraina trăiește o comunitate impresionantă de români, peste jumătate de 
milion de oameni de origine română fiind aproape de război și căutând acum liniștea în România! 

Nu trebuie să cădem în capcană. Principalul obiectiv, în aceste zile, este revenirea la o viață normală în zona noastră! 
De ce unii dintre confrații noștri nu înțeleg că vorbim despre un conflict armat care ne poate afecta și pe noi? De ce 

trebuie să fie printre noi și oameni care nu înțeleg câtă nevoie de ajutor au copiii, femeile și bătrânii din Ucraina, ale căror vieți 
sunt în pericol? Ar trebui să ne rugăm pentru pace, pentru înțelegere, nu să căutăm în continuare ură și răzbunare! 

 

Deputat 
Rodica Paraschiv 

*** 
 

Măsurile luate de PSD duc la eliminarea restricțiilor și la revenirea la normal a vieții 
 

Un moment mult așteptat pentru și de către societatea românească a sosit: ridicarea majorității restricțiilor a fost propusă 
de către ministrul PSD al Sănătății, Alexandru Rafila. 

Astfel, eliminarea certificatului verde la intrarea în marile magazine, instituții publice, hoteluri, pensiuni, restaurante, 
precum și a obligativității purtării măștii de protecție în spații deschise au fost propuse ieri Guvernului spre adoptare și sperăm 
să intre în vigoare cât mai repede, având în vedere că numărul de paturi ocupate de la terapie intensivă a scăzut, dar și 
incidența cazurilor. 

Pe lângă aceste măsuri, ar urma să fie modificată și capacitatea de primire a restaurantelor, de la 30% la 50%, fără 
restricția de orar cunoscută până acum. 

Aceste lucruri nu ar fi fost posibile, astăzi, fără măsurile concrete luate de colegii noștri din PSD, care au gândit și pus în 
aplicare un plan eficient de combatere a pandemiei, compus din două elemente extrem de importante: parteneriat cu cetățenii și 
predictibilitate în privința măsurilor adoptate. 

Românii au înțeles că numai conlucrând cu autoritățile și respectând anumite reguli vom putea să revenim la o viață cât 
mai apropiată de normal, iar asta se vede din cifrele pandemiei din ultimele săptămâni, care sunt din ce în ce mai reduse. 

Important este să rămânem în control și, alături de cetățeni, în continuare, să înțelegem prin ceea ce trecem și să 
acționăm în consecință, alături de specialiști și de oameni pregătiți pentru a face față unor astfel de crize. 
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Greul nu s-a încheiat aici, însă putem spera la o gestionare mult mai bună a situației, având în vedere încrederea 
populației într-un alt sistem de acțiune în ceea ce privește pandemia de COVID-19. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Eliza Peța-Ştefănescu 
*** 

 
Ai carte, ai parte !  

 
Inegalitatea de șanse la educație este una dintre provocările fundamentale ale sistemului de învățământ românesc. 
Mai mult de 30% din copiii din România trăiesc în sărăcie. 1 milion de copiii din mediul rural se află într-un moment 

critic, iar rata abandonului școlar este în creștere. În România, multe familii nu își permit costul școlii iar în sate copiii sunt 
trimiși la muncă pentru a susține familia.  

Efectele acestor probleme din societate se regăsesc în sistemul educațional din România, sistem caracterizat de un 
decalaj evident între elevii care merg la școală în mediul rural și cei localizați în mediul urban. Pandemia a adâncit și mai mult 
diferența de nivel dintre urban și rural. 

Cele mai evidente diferențe sunt relevate de rezultatele Evaluării Naționale, de la finalul clasei a VIII-a. În anul 2021, 
peste 37% dintre elevii din mediul rural au luat medii sub 5, iar cel puțin 16.500 dintre elevii de clasa a VIII-a n-au ajuns nici 
măcar să se înscrie la examen.  

Inegalitatea de șanse la educație reprezintă una dintre principalele cauze pentru problemele sistemului de educație din 
România, dintre care cea mai îngrijorătoare este creșterea ratei abandonului școlar.  

15,6% dintre elevii români au renunțat la școală în 2020, primul an al pandemiei, când cursurile s-au desfășurat în mare 
parte online, iar România, în special în mediul rural, nu era pregătită pentru asta. În mediul rural, au abandonat școala 26 % 
dintre elevi, abandonul școlar după clasa a opta în mediul rural este de aproape 30% față de media de 9% în Uniunea Europeană. 
Din această perspectivă, România se situează pe ultimele locuri din Europa. 

Contactul cu școala oferă nu doar educație, cât mai ales, repere și modele educaționale pozitive, iar lipsa activităților de 
natură școlară sau extrașcolară lasă teren liber altor activități, care nu sunt întotdeauna dintre cele mai sănătoase pentru un 
copil sau tânăr. Prin urmare, facilitarea accesului la educație trebuie să devină pentru România prioritatea zero pentru că nu 
putem vorbi de o Românie Educată fără Copii Educați. 

România își propune reducerea la 9% a ratei abandonului școlar, iar pentru asta Guvernul a adoptat Programul Naţional 
de Reducere a Abandonului Școlar, care va beneficia de o finanţare nerambursabilă de 543 de milioane de euro prin Planul 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă. 3235 de școli, considerate cu risc mare de abandon școlar, vor primi bani pentru a reduce 
cât mai rapid posibil acest fenomen îngrijorător. Este, desigur, un pas important, dar nu va rezolva inegalitatea de șanse la 
educație. 

La sat nu s-a născut doar veșnicia, ci și acel sistem de valori, sănătos și trainic, cu care am crescut și care spune că, dacă 
„Ai carte, ai parte”. Prin urmare, este de datoria noastră, a celor care am fost învestiți prin votul românilor cu putere 
decizională, să acordăm prioritate copiilor acestei țări și șansei lor la o viață mai bună, prin accesul nemijlocit la educație.  

 

Deputat 
Florin Piper-Savu 

*** 
Parlamentul României susţine dreptul Ucrainei la libertate şi autodeterminare 

 
Declaraţia adoptată luni de Parlamentul României reprezintă în primul rând un gest de solidaritate cu Ucraina şi cu 

poporul ucrainean.  
Parlamentul României susţine suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei şi aspiraţiile ei legitime de a-si construi 

viitorul pe care şi-l doreşte.  
Parlamentul României recunoaşte dreptul autorităţilor alese legitim şi democratic de a decide liber drumul pe care 

doreşte să-l urmeze. 
De asemenea Parlamentul României şi-a exprimat sprijinul pentru acordarea de asistenţă umanitară cetăţenilor 

ucraineni, inclusiv persoanelor care aleg să se refugieze pe teritoriul României. 
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În aceste momente, pe primul loc trebuie să se afle solidaritatea, compasiunea şi dorinţa de a întinde o mână de ajutor 
celor pe care războiul i-a obligat să îşi abandoneze locuinţele şi agoniseala unei vieţi de muncă. Oamenii trebuiesc ajutaţi să 
treacă prin aceasta cumpănă cu bine. Este ceea ce fac românii acum printr-o mobilizare exemplară, prin omenie, generozitate și 
responsabilitate.  

România are şansa de a face parte din NATO - cea mai puternică alianţă militară a lumii. În mod cu totul paradoxal, 
conflictul din Ucraina a mărit coeziunea dintre membrii NATO. Alianța Nord-Atlantică din care facem parte este acum mai 
unită ca niciodată. 

Şi, pentru prima dată, Forța de răspuns a NATO a fost activată ca măsură defensivă de răspuns față de războiul din 
Ucraina. Astfel că forțe terestre, aeriene, maritime și operațiuni speciale ale aliaților se vor putea desfășura rapid în sprijinul 
alianței NATO. Primii militari din detașamentul cu care contribuie Franța la Forța de Răspuns a NATO au ajuns, luni seară, în 
România, în Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu. Iar în zilele următoare, alți militari și mijloace tehnice parte a Forței de 
Răspuns a NATO vor sosi, în România. 

Însă fără nicio îndoială circumstanţele în care ne aflăm arată necesitatea consolidării coerente și unitare a posturii de 
descurajare și apărare a NATO pe întreg Flancul Estic, în mod special la Marea Neagră, precum și necesitatea urgentării creării 
Grupului de Luptă al NATO în România. 

Am convingerea fermă că, alături de Armata României, toate instituţiile componente ale Sistemului Naţional de Apărare 
şi cele cu atribuţii legate de siguranţa statului sunt acum la datorie. A doua reuniune a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării în 
decurs de numai o săptămână demonstrează cu certitudine acest fapt.  

Sunt militar şi am fost pregătit pentru a face faţă şi unei situaţii de conflict militar. Dar am constatat că trăim într-o lume 
atât de interconectată, încât efectele unei conflagraţii militare între două state se propagă imediat la nivel global. În momentul 
de faţă experienţa tragică a Ucrainei ne arată tuturor că războiul aparţine trecutului şi este depăşit ca modalitate de a regla 
conturile între două naţiuni.  La nivelul actual al dezvoltării tehnologice, războiul a devenit un preţ prea mare pentru orice ţară. 
Problemele și dezacordurile se rezolvă cel mai bine prin dialog direct. Pacea autentică se realizează prin înțelegere reciprocă și 
respect pentru celălalt. Avem nevoie de o lume mai pașnică. Secolul XXI trebuie să fie un secol al dialogului şi nu al 
confruntărilor militare.  

Deputat 
Viorel Salan 

*** 
 

România- o imensă mână de ajutor întinsă spontan, la nevoie 
 

Această ultimă săptămână a scos din adâncul sufletelor toate sentimentele nobile inscrise în codul nostru genetic, 
românesc.”Din bube, mucegaiuri şi noroi/ Iscat-am frumuseţi şi preţuri noi.” spunea Tudor Arghezi. 

Tragedia vecinilor noștri ucraineni a trezit în români capacitatea de a se mobiliza exemplar pentru a fi alături de cei 
loviți de soartă, de cei ce au fost nevoiți să fugă pentru a-și salva copiii. Solidaritatea românească a făcut oamenii să iasă cu 
sufletul deschis în calea refugiaților, punând la dispoziție orice resursă personală pentru a ajuta. De la un ceai cald, până la 
transport, o masă caldă, adăpost sau servicii medicale, au fost activate toate resursele locale ale persoanelor fizice, agenților 
economici, cadrelor medicale. De asemenea au fost activate toate resursele instituționale și puse la dispoziția celor care aveau 
nevoie de ajutor.  

PSD a dat un exemplu de implicare prin aleșii săi locali, a membrilor și simpatizanților săi în acțiunile umanitare menite 
să ușureze soarta refugiaților ajunși în România. Astăzi am onoarea și mândria de a aduce în atenția dumneavoastră acțiunile 
gălățenilor și energia pozitivă cu care s-au implicat în criza umanitară de la granița României. 
Galațiul face parte din localitățile de graniță, în care aleșii locali ai PSD au gestionat cu eficiență și fără probleme fluxurile de 
refugiați. Dând dovadă de compasiune pentru populația Ucrainei afectată de război, atât conducerea administrației locale 
Galați cât și a administrației județene, au inițiat și au pus în practică acțiuni care să ușureze soarta ucrainenilor ajunși în 
România. Primarul PSD Ionuț Pucheanu și-a mobilizat echipa și au pus la dispoziție un imobil unde au cazat deja zeci de 
refugiați, care au fost bine primiți.  

Președintele Consiliului Județean Galați, social-democratul Costel Fotea, a organizat întreaga acțiune umanitară la 
nivelul județului : a decis constituirea unui grup de lucru bine organizat, a decis activarea a două numere de telefon pentru toți 
cei care vor sa ajute persoanele venite din Ucraina (cu masă, cazare, alimente de bază, transport etc.). 
 Totodată a anunțat că toți consilierii județeni ai PSD se alătură gălățenilor care au sărit în ajutorul familiilor de ucraineni fugiți 
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din calea tancurilor și donează indemnizația de ședință, banii urmând să fie folosiți pentru a cumpăra alimente, haine sau ceea 
ce este necesar. În aceste zile umanitatea românilor ne-a făcut să renaștem, ca nație, din propria cenușă și să ne înfățișăm lumii 
întregi așa cum suntem de fapt.  

Toate aceste acțiuni concertate, atât în localitățile de graniță cât și la nivel guvernamental au avut ecou internațional. 
Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a transmis un mesaj pe rețelele de socializare prin care mulțumește României 
pentru ajutorul acordat.  

Prim-ministrul Indiei Narendra Modi a mulțumit României și poporului român pentru sprijinul acordat celor peste 3.300 
de cetățeni indieni care au trecut în siguranță granița româno-ucraineană după izbucnirea conflictului și  pentru modul în care 
au fost tratați cetățenii săi, în conformitate cu excelentele relații româno-indiene. Iar reacția unui congresman american la 
imaginile cu românii ajutând refugiații ucraineni a fost de a recunoaște că ”românii sunt unii dintre cei mai buni parteneri pe 
care îi avem în lume. Acest lucru era clar înainte de războiul cu Rusia. Este mai mult decât clar acum.”  

Societatea românească tocmai și-a câștigat respectul și simpatia internațională pentru modul în care a înțeles să ce 
manifeste, ca o imensă mână de ajutor întinsă spontan populației ucrainene.  

Deputat 
Viorica Sandu 

*** 
 

PSD a venit cu soluții imediate și concrete pentru reglementarea pieței asigurărilor auto obligatorii  
prin plafonarea prețurilor polițelor RCA la nivelul puterii de cumpărare a românilor 

 

Stimate colege și stimați colegi, 
În urma apelurilor repetate pe care le-am făcut de la Tribuna Parlamentului, atât prin declarații politice, cât și prin 

intermediul întrebărilor și interpelărilor alături de mai mulți colegi de la PSD, Guvernul și autoritățile de reglementare din 
domeniul financiar au identificat soluțiile pe termen scurt pentru scăderea tarifelor asigurărilor RCA. După ce vor intra în 
vigoare aceste măsuri și prețurile vor deveni unele normale pentru țara noastră, este important să identificăm împreună cu 
reprezentanții Executivului și soluțiile pe termen lung prin care piața polițelor auto obligatorii să fie reglementată astfel încât 
să nu mai apară creșteri necontrolate ale tarifelor. Nu trebuie să mai așteptăm să avem falimente ale unor firme care dețin peste 
jumătate din piața acestor tipuri de asigurări și să intervenim abia după ce răul s-a produs și avem milioane de păgubiți, care nu 
au soluții pentru a fi despăgubiți. 

Salut inițiativa domnului Cîciu, care a propus Guvernului o soluție utilă în această perioadă de stres financiar, care vine 
atât în sprijinul transportatorilor cât și al cetățenilor posesori de autoturisme. Plafonarea pe 6 luni a prețurilor RCA! Nu este 
cea mai bună măsură, dar este necesară pe termen scurt pentru ca apoi să se intervină cu reglementări pe termen mediu și lung.  

Așadar, în urma intervenției ministrului PSD al Finanțelor, 8,5 milioane de posesori de polițe RCA vor beneficia de 
măsura plafonării prețului. Proiectul Hotărârii de Guvern a fost pus deja în transparență pe pagina ministerului Finanțelor și 
urmează să fie aprobat în cel mai scurt timp.  

Vreau să le spun tuturor criticilor de la partidele care stau pe margine și comentează, fără să vină cu soluții reale, că 
această măsură de plafonare a fost luată împreună cu Autoritatea de Supraveghere Financiară și în urma dialogului cu 
transportatorii. Deci, după dezbateri și consultări s-a decis promovarea unei hotărâri de guvern pentru stabilirea de tarife de 
primă maxime, plafonate pentru o perioadă de 6 luni, potrivit art. 4 alin. 3 din Legea Concurenței nr. 21/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

În condițiile creșterii prețurilor la carburanți, măsura plafonării RCA este absolut necesară pentru a salva industria 
transporturilor din România. Așadar, soluția promovată PSD va fi implementată. 

Deși tarifele la RCA sunt în prezent mai mari decât anul trecut cu 13%, tarifele ar fi fost cu mult mai mari dacă PSD nu 
ar fi fost la guvernare și dacă nu ar fi convins partenerii din Coaliție să introducă plafonarea polițelor asigurărilor obligatorii. 

În același timp, PSD a mai făcut un pas important prin ministrul Finanțelor Adrian Cîciu, care și-a dat acordul pentru 
înființarea CEC Asigurări, o companie de asigurare cu capital de stat, care le va vinde românilor cele mai utilizate tipuri de 
polițe și care va asigura, inclusiv pe piața RCA, o competiție corectă, care va duce la scăderea tarifelor. 

Alături de colegii mei de la PSD fac apel la toate forțele politice din România pentru consens și colaborare în interesul 
național în toate domeniile de activitate, mai ales în această perioadă de instabilitate din jurul țării noastre, dar și pentru 
stabilizarea prețurilor la energie, combustibil, asigurări, alimente, bunuri de larg consum și servicii publice. Este mai important 
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decât oricând să lăsăm orice dispute politice de-o parte, să acționăm cu maturitate, să fim uniți și să avem un dialog 
constructiv. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Dan-Constantin Șlincu 

*** 
 

România are nevoie mai mult ca oricând de soluții concrete pentru asigurarea independenței  
energetice și stabilizarea prețurilor la gaze și curent 

 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
PSD pledează pentru un mix de soluții care să includă reglementarea, astfel încât facturile la electricitate și gaz să 

redevină și să rămână suportabile pentru populație și economie, pentru următorii ani. Simultan, este obligatorie mărirea 
capacităților de producție astfel încât România să capete independență energetică, lucru posibil, în viziunea PSD, în câțiva ani. 

Nici eu și nici colegii mei de la PSD nu vrem ca românii să fie obligați să suporte facturi uriașe, dublate, triplate, chiar 
de 4 ori mai mari, la energie! Acesta este mesajul ferm al PSD! Trebuie să revenim la normalitate, la prețuri decente, care să și 
le poată permită fiecare cetățean. 

Soluțiile PSD au fost transmise guvernului. Însă ministerul Energiei are responsabilitatea inițierii actelor normative și a 
întregului pachet, așa după cum inclusiv premierul i-a cerut, repetat, ministrului de resort, Virgil Popescu. 

Din perspectiva PSD este fundamentală rezolvarea cauzelor, respectiv anularea efectelor liberalizării haotice și în 
condiții de penurie a pieței, care a generat și a amplificat actualul dezastru. Dacă nu se oprește acest val al scumpirilor la 
electricitate și gaz, inflația va continua să crească și va conduce la apariția unei crize economice și sociale la nivelul țării. PSD 
consideră că este necesară o intervenție urgentă a guvernului pentru reglementarea prețurilor la energie, cel puțin pentru 
consumatorii casnici, pentru instituțiile strategice, școli, spitale, instituții și IMM-uri.  

Sediul reglementării în piața de energie este la Ministerul Energiei și nu la ANRE cum a transmis ministrul Virgil 
Popescu. ANRE poate oferi date și expertiza tehnică, dar decidentul trebuie să fie ministrul Energiei și premierul care răspund 
politic în fața Parlamentului care le-a acordat votul de învestire. 

În situația de față, cu un conflict major la granița României, avem nevoie mai mult ca oricând de soluții concrete pentru 
asigurarea independenței energetice și stabilizarea prețurilor la gaze și curent pentru următoarea perioadă, dar în special pe 
termen mediu și lung. 

Este imperios necesar ca România să producă mai multă energie. Doar prin creșterea producției și ofertei de energie la 
un nivel măcar egal cu cererea, prețurile s-ar stabiliza! Prin urmare, din perspectiva PSD, ar fi de-a dreptul iresponsabil ca în 
actuala criză a energiei, din cauza unei birocrații absurde, să nu fie utilizate hidrocentrale care sunt în mare parte finalizate, dar 
nu sunt încă funcționale. Acum șantierele sunt abandonate ca urmare a unor litigii de mediu declanșate pe motive de protejare 
a arinului, arbore comun în toată Europa, a unei specii de pești fără importanță economică, ori a unui rac care n-a fost văzut 
vreodată.  

Situația absurdă ce trenează de ani de zile a fost evidențiată urmare a acțiunii comisie parlamentare de anchetă privind 
cauzele creșterii prețurilor la energie, înființată la inițiativa PSD, în toamna anului trecut. În ultimii doi ani, ministrul PNL al 
Energiei Virgil Popescu, fost ministru al Economiei, n-a făcut nimic în această privință, deși știa bine că liberalizarea pieței 
energiei, pe fondul unui deficit de producție de energie va determina avalanșa creșterii prețurilor facturilor. 

Fac un apel la toate partidele parlamentare să lase deoparte toate orgoliile și interesele electorale și să participe activ la 
rezolvarea crizei energetice naționale prin legiferarea inițiativelor propuse de PSD în Parlament, precum și pentru susținerea 
deciziilor Guvernului pentru reglementarea situației de pe piața de energie din România. 

Vă mulțumesc.  
Deputat 

Alina-Elena Tănăsescu 
*** 
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Declarație politică 
Doamnelor și domnilor, 
Stimați colegi parlamentari, 
Săptămâna viitoare vom avea la vot Proiectul de Lege privind reglementarea statutului personalului contractual care, în 

perioada stării de alertă, a fost încadrat pe perioadă determinată. 
Vorbim aici despre mii de oameni angajați temporar în sistemul medical, în cel al Ministerului Afacerilor Interne, al 

Direcțiilor de Sănătate Publică, cei ce și-au asumat responsabilitatea în acești doi ani dificili, extrem de solicitanți pentru 
domeniile de activitate care necesitau suplimentarea personalului! 

În primul rând, trebuie să ne gândim că au acoperit golurile lăsate în urmă de cei ce au hotărât - în plină pandemie - să 
plece din sistem, fie prin demisie, fie prin pensionări bruște! 

A fost un adevărat sacrificiu pe care personalul angajat pe perioadă determinată l-a făcut, știind că acel contract de 
muncă este doar provizoriu. Și-au asumat acest risc, dar au mers mai departe și acum, când starea de alertă se apropie de final, 
se întreabă cu toții încotro vor merge. 

Să ne amintim de perioada de început a pandemiei, de haosul din spitalele lovite de SARS Cov-2, de medicii, asistentele 
care cădeau pe capete victime acestui virus! Părinți, bunici, copii s-au aflat în situația în care au avut nevoie de serviciile 
oferite, cu profesionalism și responsabilitate, de către cadrele medicale, pe timpul pandemiei de coronavirus. Lipsa 
personalului din spitale a condus la detașarea medicilor dintr-un colț în altul al țării, la angajarea pe baza unor contracte pe 
perioadă determinată de asistente medicale, infirmiere sau îngrijitoare, pentru că sistemul medical românesc s-a văzut pus într-
o situație cu totul nouă - o pandemie ucigătoare! 

În această nemiloasă luptă cu pandemia, ei au reprezentat scutul nostru de protecție, reușind să salveze numeroase vieți, 
chiar și în acele momente când noi ne pierdusem orice urmă de speranță! 

Trebuie să fim realiști! România se confruntă cu un deficit de personal în sistemul sanitar. Astfel, este absolut necesară 
actualizarea cadrului legal, pentru ca personalul medical care a ocupat, în perioada stării de alertă, posturi pe perioadă 
determinată, să le poată ocupa în perioada de valabilitate a contractelor individuale de muncă, prin examen, pe o perioadă 
nedeterminată.  

Să ținem cont de încă un lucru: nu putem spune că pandemia s-a sfârșit. Mai mult decât atât, avem la granițele noastre o 
nouă amenințare: războiul! În acest context, este cu mult mai necesară menținerea pe posturi a celor angajați în starea de alertă, 
pentru că experiența lor este o gură de oxigen pentru domeniile din care fac parte acum. 

Astfel, decizia noastră, a parlamentarilor, nu este doar o opțiune, ci este și o datorie morală și o recunoaștere a 
sacrificiilor pe care le-au făcut aceștia! 

În final, stimați deputați, vă adresez rugămintea să votați pentru adoptarea acestui proiect de lege, așa cum au făcut-o și 
colegii noștri senatori! 

Deputat 
Bogdan-Andrei Toader 

*** 
 

#REZIST(ăm) și fără USR! 
 

Nici în acest moment, stimați colegi de la USR, nu înțelegeți că țara nu se poate guverna prin atacuri pe Facebook, 
postări mincinoase, insulte sau atacuri la persoană, și nici acum nu vă reveniți din șocul eșecului guvernării voastre, în care 
mai mult ați tras de ciolan decât să fiți preocupați de nevoile cetățenilor și problemele reale ale României.  

Cât ați fost în coaliția de guvernare prioritatea voastră a fost să deschideți o pușculiță grasă, cu numele PNRR, pentru 
firmele de casă ascunse după paravanul consultanței, drept dovadă că USR are oameni calificați doar în aprinderea lanternelor 
și organizarea de manifestații în stradă sub sloganul #rezist! 

#rezist au spus și românii care au trebuit să îndure bătaia dumneavoastră de joc, când prioritar era să privatizați sistemul 
sanitar…. 

#rezist, cu aceleași venituri înghețate din 2019, în timp ce prețurile creșteau și inflația se adâncea… 
#rezist și fără acces în spitale pentru consultații și tratamente! 
Cetățenii vor #rezista și când angajamentele din PNRR își vor produce efectele și vor face foc fără lemne sau vor mânca 

de la alții pentru că în propria gospodărie nu vor avea voie să crească animale. 
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Voi, însă, nu ați rezistat în coaliția de guvernare, nu ați rezistat în fuziunea cu PLUS și nu ați rezistat să nu vă atacați ca 
hienele în interiorul partidului, rămași fără ciolan fiind. 

Eșecul vă îndeamnă să faceți ce știți mai bine: gălăgie în spațiul online, să lansați atacuri la adresa celor ce fac ceva 
concret pentru revenirea la normalitate și asupra celor care nu dau milioane de euro pe consultanță.  Calomniați și instigați, 
asta faceți! 

Stimați colegi din USR, vă stă bine în scaunele de parlamentari. Cu sau fără pancarte. Priviți bine în jur și bucurați-vă de 
tot ce vă oferă funcțiile deținute. Dacă la alegerile parlamentare din 2020 ați păcălit 15% dintre români acum este o certitudine 
că în viitor nu mai păcăliți pe nimeni.  

Aprindeți iar lanternele, că reflectoarele le-a luat Dacian Cioloș când l-ați debarcat din USRPlus, și găsiți-vă calea de a 
reveni la ceea ce făceați înainte de a deveni parlamentari. Acceptați faptul că românii nu vă mai vor! V-ați dovedit neputința.  

Dați dovadă de maturitate, dacă aveți, și lăsați-i pe cei ce pot să facă lucruri concrete pentru revenirea la normalitate, 
după 2 ani de pandemie, să le facă.  

Firmele de consultanță și cele de casă se vor descurca și fără voi!  
Și noi ne descurcăm fără voi! 

Deputat 
Ilie Toma 

*** 
USR, atentat grav la sănătatea și (chiar) viața moldovenilor! 

Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Doamnelor și domnilor, 
Au luat banii din PNRR pentru construcția spitalelor din Iași și celelalte județe moldave și i-au trimis către primarii 

partidului lor. Ne explicăm și așa de ce “și-au tras partea leului” pentru consultanța oferită de ei. 
Au vrut să ofere Reziliență și Redresare în sănătate marca USR: Firimituri pentru IAȘI, pentru MOLDOVA.  

Un an a guvernat USR-ul. Însă, pentru Moldova, un an a fost suficient să îi anuleze pentru mulți ani de aici încolo orice 
posibilitate și ocazie de dezvoltare. Prin PNRR, USR a inclus 49 de proiecte pentru modernizarea/ reabilitarea sau construcția 
unor spitale. Marea parte a acestor spitale este concentrată cu predilecție în regiuni și orașe unde USR își are primarii sau 
interese de bună înțelegere. Moldova este ultima pe lista investițiilor în sănătate. De ce? Pentru că așa au vrut și au putut, ca și 
în cazul tuturor celorlalte domenii prioritare și vitale. Pentru Moldova, în afară de vorbe aruncate ca promisiuni, nu au făcut 
mai nimic… Doar cât să poată spune că au inclus-o. Din totalul de 49 de investiții în sănătate, doar 5 vizează regiunea 
Moldovei! 5 din 49. 5 pentru o întreagă regiune comparat, spre exemplu, cu 3 sau 4 investiții incluse doar pentru fiecare județ 
preferat de USR.  

Am întrebat la momentul la care au pregătit PNRR-ul ce studii au folosit pentru întocmirea proiectelor. Ce analize. De 
ce argumente și date mai aveau nevoie ca să îi facem să înțeleagă că Moldova trebuie să fie inclusă în PNRR pe măsura 
nevoilor și importanței sale.  

Îi întreb și acum: De unde și cum ați concluzionat dumneavoastră, domni și doamne de la USR, că, în județele unde 
primarul reședință de județ vă este membru, este cea mai mare nevoie de spitale?!  

Pe baza căror date ați ajuns la concluzia că, spre exemplu, în Timișoara, Cluj, Brașov sau Alba, sunt necesare mai multe 
investiții în sănătate decât pentru toată Moldova la un loc?!  

Pe ce temei împărțiți cetățenii acestor țări, dându-i la schimb pentru propriile interese?  
Un lucru este cert: Din partea USR, Moldova și moldovenii să trăiască din firimiturile pe care le-au aruncat! Dacă pot 

trăi... 
USR-ul să trăiască. Așa, pe...transparență și grijă (consultanță) pentru oameni.   

Deputat 
Vasilică Toma 

*** 
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Spunem NU războiului! Suntem solidari cu refugiații ucraineni 
 

Organizația Județeană PSD Sibiu a demarat o campanie de strângere de fonduri în rândul membrilor din întregul județ, 
pentru achiziționarea de bunuri necesare refugiaților ucraineni care ajung pe teritoriul țării noastre.  

Colegii noștri din întregul județ și-au arătat dorința de a ajuta, de a dona bani sau bunuri pentru a sprijini oamenii care în 
aceste zile ajung în țara noastră, în încercarea disperată de a căuta adăpost. Sunt, în majoritate, femei și copii, cu animale de 
companie, familii dezbinate de război, care și-au lăsat în urmă tații, frații sau soții, dar și casele și absolut tot ce au agonisit în 
această viață. Este de neimaginat drama prin care trec acești oameni și este de datoria noastră să facem tot ce putem pentru a-i 
ajuta. La ora actuală am demarat deja campania de strângere de fonduri în rândul membrilor noștri. Apoi, vom lua legătura cu 
autoritățile publice responsabile cu gestionarea situației refugiaților, pentru a vedea concret de ce bunuri și produse au nevoie 
acei oameni și vom achiziționa cele necesare. Sumele strânse le vom folosi inclusiv în vederea asigurării cazării pentru 
persoane refugiate care ajung pe raza județului Sibiu. 

De câteva zile, milioane de ucraineni trec printr-o dramă cumplită: războiul. Este inadmisibil ca în secolul XXI, țări din 
lumea civilizată să recurgă la conflict armat, indiferent care ar fi motivele.  

Războiul a produs întotdeauna doar pierderi de vieți omenești, pagube materiale imense în rândul tuturor forțelor 
beligerante, dar și crize mondiale. Războiul înseamnă moarte și distrugere, războiul ucide oameni și frânge destine.  

Facem apel la PACE! Facem apel la DIPLOMAȚIE! Facem apel la începerea negocierilor și oprirea conflictului armat 
care a izbucnit în Ucraina! 

Omenirea încă nu a scăpat de pandemie, nu și-a revenit de pe urma acestei molime care răpus milioane de vieți și ne-a 
aruncat într-o criză economică de amploare. Oamenii nu mai trebuie să sufere sau să moară, nevinovați, din cauza orgoliilor 
unor conducători nesăbuiți.  

Deputat 
Bogdan Trif 

*** 
Declarație politică 

Doamnelor și domnilor parlamentari, 
Ținând cont de o relativă acalmie care domnește pe frontul din Ucraina sunt așteptate de către toți cetățenii europeni 

negocierile organizate de către Belarus care în aceste momente dificile pentru bătrânul continent greu încercat în istorie nutresc 
speranța rezolvării conflictului. 

În România, adesea tendințele politice și sociale venite dinspre generațiile care au trăit și s-au maturizat în timpul 
Războiului Rece sunt diferite față de ale celor care au crescut și au fost educați după căderea dictaturii, iar țara noastră, în acest 
context trebuie să caute, deasupra tuturor dezbaterilor, apele limpezi și identificarea unei soluții. 

Pe fondul fricii de război crește și teama de o recesiune economică, iar  extremistii revin în actualitate. Un balans care 
denotă nu doar nesiguranță dar și o escaladare a diletantismului. Omului i-a fost dat să traiască în pace, nu războiul este cel 
care-l definește pe om, el are nevoie de de liniște sufletească, de comuniune, nu de haos și ură, iar răspunsul Rusiei la 
disponibilitatea exprimată de ucraineni nu ne încurajează ca se poate renunța la orgolii, violențe și război, deși noi vrem  să  
investim într-o pace a tuturor.  

Să ne rugăm pentru înțelepciune conducătorilor, să ne rugăm ca Dumnezeu să își facă simțită prezența, să se renunțe cât 
mai repede la arme iar dialogul să se concretizeze, armele să tacă și să domnească pacea pe-ntreg continentul. 
 

Deputat 
Daniel Tudorache 

*** 
 

Județul Alba are nevoie urgentă de investiții majore în amenajări de îndiguire 
Domnule președinte de ședință, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Sigur că situația din acest moment de la granițele țării noastre este disperată, trăim vremuri și orori despre care ne 

povesteau bunicii și care iată că acum ne amenință și nouă și copiilor noștri viitorul.  
Pe de altă parte însă, trebuie să rămânem ancorați și în realitățile și nevoilor cetățenilor noștri și vreau să fac un apel pe 

această cale către autoritățile competente și către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu privire la pericolul cu care 
oamenii din zona montană, din județul Alba și nu numai, se confruntă an de an odată cu topirea zăpezilor din primăvară.  
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Domnule ministru Tanczos Barna,  
Am primit foarte multe solicitări de la locuitorii munților Apuseni, să vă transmit mesajul lor și îngrijorările că odată cu 

creșterea temperaturilor există și riscul de a-și vedea iar casele inundate. Au trecut doar 7 luni de la inundațiile devastatoare 
din Munții Apuseni, iar oamenii au trecut cu greu această iarnă, abia și-au reconsolidat gospodăriile, iar anumite drumuri de 
legătura încă sunt greu de parcurs. 

Sunt comune precum Sohodol, Scărișoara, Gârda de Sus, Ocoliș, Bistra și altele unde distrugerile au fost majore, apa 
atingând și 1 metru înălțime, sute de case fiind avariate. Oamenii privesc cu o reală îngrijorare lipsa investițiilor privind 
îndiguirea cursurilor de apă, oamenii nu își mai doresc să treacă încă o dată prin inindații și distrugeri.  

Am solicitat de nenumărate ori de la preluarea mandatului de deputat, să se aibă în vedere introducerea acestor tipuri de 
proiecte în Planul Național de Redresare și Reziliență așa cum am trimis solicitări și pentru alte proiecte vitale care să 
dezvolte atât zona Munților Apuseni cât și restul județului Alba.  

Din păcate, din cauza lipsei de viziune a guvernelor precedente ultimilor 2 ani, județul Alba a fost văduvit de 
oportunitatea investițiilor europene alocate prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, o altă șansă pierdută 
prin care puteam genera proiecte de dezvoltare durabilă, de protecție a mediului, de protecție socială, oportunități care într-un 
final ar fi crescut nivelul de trai pentru fiecare cetățean în parte.  

Domnule ministru,  
În încheierea intervenției mele de astăzi, vă solicit să luați act de solicitările cetățenilor din județul Alba și să demarați 

cât mai curând, lucrări ample pentru consolidarea malurilor cursurilor de apă, atât la nivel național, cât mai ales nivelul 
județului Alba.  

Haideți ca începând din această primăvară, să începem să prevenim posibililele dezastre decât să apelăm la fondurile de 
rezervă pentru situații de urgență ale Guvernului încercând să cosmetizăm consecințele în loc să gestionăm cauzele.  

Cu respect pentru locuitorii din județul Alba, 
Deputat 

Radu-Marcel Tuhuț 
*** 

 

Despre cultură în vremuri de război 
  
Nu se gândea nimeni, până de curând, că Estul Europei își va pierde pacea. Dincolo de granița țării noastre, timpul are o 

altă cronologie: fiecare secundă contează pentru salvarea vieții și a libertății. Dincolo de graniță, se duce o luptă pentru ceea 
ce, până de curând, ni se păreau chestiuni lămurite cu prețul suferinței secolului trecut: autonomia și suveranitatea statelor, 
dreptul la viață și libertate. Granițele nu sunt hotare. Sunt culturi. Vom apăra și îngriji viețile ucrainenilor? Da. Fără îndoială. 
Dar Ucraina e mai mult decât simplă viață biologică. Nu ar trebui să pierdem din vedere acele elemente care fac ca Ucraina să 
fie mai mult decât o țară, care fac din Ucraina o civilizație și o cultură! Una europeană, indiferent de adeziunea la UE. În 
calitate de fost Ministru al Culturii, fac un apel de conștiință. Unul care merge dincolo de culorile și vocațiile noastre politice. 

Protecția moștenirii culturale și a patrimoniului ucrainian constituie o problemă serioasă, care nu poate fi ignorată sau 
amânată, fără ca pagubele să devină ireversibile. Pierderea unor elemente de patrimoniu sau distrugerea unor părți ale 
moștenirii culturale ucrainiene, precum și pierderea unor oameni de cultură de pe teritoriul ucrainian reprezintă scenarii 
posibile, dacă nu chiar iminente. Acum este momentul unei acțiuni conjugate, la nivel european, pentru protecția moștenirii 
culturale a Ucrainei. Iar patrimoniul cultural românesc este o componentă esențială.  

 În zona litoralului ucrainean al Mării Negre și în cea a Mării de Azov se află mărturii arheologice legate de civilizațiile 
care s-au succedat și au conviețuit aici. În Ucraina, lumea culturală va trebui resuscitată printre primele. Artiștii ucrainieni sunt 
cei cărora trebuie să le asigurăm un loc, un trai și o liniște. 

România, ca membru al Uniunii Europene, dar și ca parte a civilizației și moștenirii culturale a etniilor care conviețuiesc 
în zonă, trebuie să promoveze la Bruxelles o inițiativă referitoare la obligația părților de a proteja și apăra patrimoniul cultural 
al regiunii. Este un subiect care ne interesează în cel mai înalt grad. Când armele vorbesc, muzele tac. E adevărat. Dar 
conștiințele nu trebuie să tacă. Nu vreau, ca după acest conflict, cultura să fie căzută. Și cu atât mai puțin, nu vreau ca istoria 
vivantă prin patrimoniul tangibil să fie îngropată. 

Deputat 
Ioan Vulpescu 

*** 
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Prețurile din România trebuie să se raporteze la puterea de cumpărare a românilor! 
 

Doamnelor și domnilor parlamentari, 
Avem în față rezolvarea unei probleme care trenează de 30 de ani, indiferent de guvernele și doctrinele partidelor care 

au condus România. De fiecare dată am acceptat din partea partenerilor europeni impuneri și limitări care, adeseori, nu au avut 
nicio legătură cu situația economică și socială din România. Consider că este momentul să lăsăm deoparte „gâlceava” politică 
și orgoliile de partid și să recunoaștem că lucrurile nu mai pot continua în această manieră. Nu mai putem accepta impunerea 
unor reguli care falimentează poporul român și care sunt inaplicabile în condițiile economice actuale. 

A avea pretenția alinierii prețurilor din România la nivelul prețurilor europene, înseamnă condamnarea la sărăcie a 
milioane de români. De aceea, este imperios necesar să fim cu toții de acord că este nevoie de o renegociere a regulilor stabilite 
de Comisia Europeană, prin care să se prevadă excepții de la aceste reguli, în funcție de situația economică și socială din 
fiecare țară membră a Uniunii Europene.   

În contextul actualei crize energetice, a războiului din Ucraina, în urma crizei economice și pandemice, România trebuie 
ajutată de aliații și colegii europeni, așa cum a fost ajutată și Grecia, de exemplu, atunci când se afla într-o situație economică 
grea. Uniunea Europeană trebuie să accepte un set de măsuri de protecție pe care statul român să le poată aplica pentru o 
perioadă limitată de timp.  

Nu ne mai putem permite să asistăm impasibili la distrugerea companiilor românești și la sărăcirea românilor, doar de 
dragul de a respecta niște reguli care au fost făcute fără a se ține cont de realitățile economice și sociale din toate țările membre 
ale Uniunii Europene. Este inutil să mai spun că impactul creșterilor de prețuri asupra populației din Germania sau Franța nu 
poate fi comparat cu impactul produs de aceste majorări în România, dar aceasta este realitatea. 

Singura soluție constă în implementarea unor măsuri de protecție pentru populație și companii, care să facă rabat pentru 
o perioadă limitată de timp de la regulile Uniunii Europene. În paralel, trebuie să aprobăm urgent punerea în funcțiune a 
tuturor investițiilor energetice care sunt în stadiu de finalizare sau care stau în conservare, fie că vorbim de facilități pe bază de 
cărbune, gaze, hidro, atomic, solar sau eolian. 

În concluzie, stimați colegi, ceea ce avem de făcut, pe termen scurt, este să le oferim românilor sprijin și protecție. În 
ceea ce privește soluția pe termen mediu și lung, aceasta a devenit deja evidentă, de multă vreme: România trebuie să devină 
independentă din punct de vedere energetic! 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Mihai Weber 

*** 
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 Întrebări 
 

 
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne  

 
Resursele naționale și europene disponibile pentru gestionarea crizei refugiaților de război din Ucraina 

 

Stimate domnule ministru,  
Comisarul European pentru Ajutor Umanitar și Managementul Crizelor, domnul Janez Lenarcic, a afirmat că „suntem 

martorii a ceea ce ar putea deveni cea mai mare criză umanitară de pe continentul European, de foarte, foarte mulți ani”. De 
asemenea, domnia sa a mai afirmat, citând ONU, că numărul cetățenilor ucraineni ce vor fi forțați de război să își părăsească 
țara ar putea ajunge la șapte milioane de persoane, iar dintre aceștia peste patru milioane vor fi nevoiți să plece din țara lor. 
Cea mai mare parte a acestor refugiați se vor îndrepta către România, Republica Moldova, Ungaria, Slovacia și Polonia. Până 
în prezent, potrivit estimărilor ONU, sunt deja 368.000 de refugiați ucraineni care au trecut granița către aceste state.   

Chiar dacă o mare parte dintre acești refugiați vor tranzita țările menționate pentru a se îndrepta către alte state membre 
ale Uniunii Europene, regiunile de la granița de sud a Ucrainei vor fi supuse unei presiuni uriașe în ceea ce privește gestionarea 
acestei crize umanitare. Acest lucru implică în mod necesar un efort uriaș de mobilizare logistică și financiară, nu doar la 
nivelul statelor învecinate cu Ucraina, ci la nivelul întregii Uniuni Europene.  

Județul Suceava, pe care îl reprezint în Parlamentul României, în calitate de deputat, va fi una dintre cele mai solicitate 
zone de tranzit pentru refugiații ucraineni (deja a devenit una dintre principalele porți accesate de refugiații care părăsesc 
Ucraina). În mod evident situația nu poate fi gestionată doar cu resursele existente la nivel local, iar în opinia mea nici doar cu 
resursele existente la nivel național. De aceea vă rog să îmi răspundeți la următoarele patru întrebări:  

1. Ce acțiuni a întreprins Ministerul Afacerilor Interne pentru a accesa resursele disponibile la nivelul Uniunii Europene 
pentru gestionarea unor crize umanitare determinate de un număr mare de refugiați de război?  

2. Ce alte acțiuni urmează să întreprindă Ministerului Afacerilor Interne pentru a accesa astfel de resurse?  
3. Care sunt resursele disponibile în prezent la nivel național pentru gestionarea acestei situații?  
4. Câte dintre aceste resurse sunt sau vor fi alocate județului Suceava pentru a face față valului de refugiați din Ucraina?  
Solicit răspuns în scris.   
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Mirela Elena Adomnicăi 
*** 

 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe  
 

Situația românilor din Ucraina 
Stimate domnule ministru,  
Ceea ce se întâmplă în aceste zile în Ucraina este cu adevărat dramatic. Nu mă gândeam că vom mai asista, în inima 

Europei, la bombardamente, la atacarea unui stat independent și suveran de către altul. Dincolo de condamnarea încălcării 
teritoriale, a tratatelor internaționale, consider că este extrem de important să ne concentrăm asupra oamenilor care au nevoie 
de ajutor. Românii au arătat, încă o dată, ce suflet mare au. Le-au venit în ajutor imediat ucrainenilor care fug din calea 
războiului. Poporul nostru a fost mereu milostiv, binevoitor și a sărit în ajutorul celor aflați în nevoie.   

Însă, domnule ministru, în Ucraina sunt peste 400.000 de etnici români, mulți dintre ei având rude în județele din 
Moldova, inclusiv în Neamț. Aș dori să îmi transmiteți care sunt demersurile pe care Ministerul pe care îl conduceți le-a 
întreprins pentru a intra în contact cu acele persoane și a-i ajuta, poate chiar să îi aduceți la adăpost în țara mamă, România.   

Solicit răspunsul în scris. Vă mulțumesc! 
Deputat 

Oana Gianina Bulai 
*** 
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Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 
  

Destinaţia clădirilor din patrimoniul cultural naţional aflate într-un stadiu avansat de degradare 
  
Stimate domnule ministru,  
România are foarte multe clădiri care au constituit cândva adevărate opere arhitecturale şi culturale, însă, din cauza 

lipsei de îngrijire şi a fondurilor bugetare, au ajuns într-o stare avansată de degradare. Multe astfel de obiective din patrimoniul 
cultural naţional, care nu mai sunt folositoare statului român, aflate în subordinea Ministerului Culturii sau a autorităţilor 
publice locale şi judeţene, pot face obiectul cedării către alte instituţii, precum unități de învățământ sau cultele religioase.   

Un exemplu în acest sens este oferit de fostul conac boieresc Gavril Drugănescu din Stoienești, județul Giurgiu, obiectiv 
din patrimoniul cultural naţional, care a fost transformat într-un centru pastoral cu activităţi cultural-religioase, în subordinea 
Episcopiei Giurgiului. Conacul a fost ridicat în anii 1700, este monument în stil brâncovenesc şi face parte din patrimoniul 
cultural naţional. Deoarece se afla în ruină, autorităţile îi vor reda acum strălucirea prin noul centru cultural şi religios, realizat 
prin fonduri europene. Având în vedere exemplul oferit, vă întreb respectuos:  

1.Câte clădiri şi spaţii care au avut diferite destinaţii culturale, sau se află pe lista monumentelor din patrimoniul cultural 
naţional, sunt în prezent nefolosite în România, şi câte dintre ele se află în judeţul Giurgiu?  

2.Ce strategie are Ministerul Culturii pentru a da o utilitate publică clădirilor respective?   
Solicit răspuns scris.  

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

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

  
Revenirea românilor din diaspora 

Stimate domnule ministru,  
PSD şi-a fixat printre priorităţile din perioada trecută când s-a aflat la guvernare crearea unor condiţii benefice pentru 

reîntoarcerea românilor în ţară. În acest sens, a fost elaborat un document oficial, respectiv  
Strategia naţională pentru românii de pretutindeni pentru perioada 2017 – 2020. Aceasta îşi propunea obiective noi 

referitoare la susţinerea proceselor de integrare şi apărarea drepturilor românilor de pretutindeni, precum şi sprijinirea 
procesului de reîntoarcere a celor care doresc să revină în România.   

Între măsurile concrete întreprinse pentru sprijinirea revenirii în ţară a românilor din diaspora se numărau o serie de 
facilităţi, respectiv acordarea de fonduri pentru înfiinţarea de întreprinderi cu profil neagricol în zona urbană, prin proiectul 
Start Up 4 Diaspora. Astfel, s-a vizat promovarea, susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu, în 
rândul persoanelor fizice din diaspora, prin susţinerea înfiinţării de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană, printr-un 
ajutor de minimis în valoare maximă de 40.000 euro. În consecință, vă rog să îmi răspundeți:  

1.Care sunt rezultatele Strategiei naţionale pentru românii de pretutindeni pentru perioada 2017 – 2020?  
2.Ce planuri are Executivul actual în vedere în următoarea perioadă pentru revenirea românilor plecați, având în vedere 

și problemele existente pe piața muncii?  
Solicit răspuns scris.          Deputat 

Cristina-Elena Dinu 
*** 

Adresată domnului Virgil Popescu, ministrul Energiei 
 

Scheme de ajutor pentru industria energofagă 
Stimate domnule ministru,  
Creșterea prețului la energie determină multe industrii energofage să-și reducă substanțial activitatea. Astfel, Azomureș, 

Sidex sau Alum Tulcea au din ce în ce mai multe dificultăți în a-și desfășura activitatea. În cazul aluminiului, prețul este 
stabilit pe bursa de la Londra, ceea ce limitează marja de acțiune a companiilor ce produc aluminiu sau derivate. Deja Alum 
S.A. are în vedere disponibilizarea a  200 de angajați din cauza creșterii prețului la energie. Ministerul Energiei trebuie să 
adopte măsuri urgente care să limiteze efectele negative asupra unor companii, precum Alum din Tulcea. Pentru a fi 
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competitivi trebuie să adoptăm măsuri similare cu ale altor state din Uniunea Europeană, mai ales în contextul în care 
sancțiunile împotriva Rusiei vor duce la creșterea prețului la energie în Europa. Subliniez că în cazul în care nu vor fi luate 
măsuri adecvate, care să ajute industria din România, costrurile sociale și economice vor fi foarte mari. Având în vedere aceste 
elemente, vă rog să îmi transmiteți ce măsuri aveți în vedere pentru ajutarea industriilor energofage din România?  

Vă mulţumesc!          Deputat 
Mirela Furtună 

*** 
Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei  
 

Asigurarea cu energie electrică a Republicii Moldova 
Domnule ministru,  
Zilele în care Ucraina mai poate ține luminile aprinse cu sursele de energie pe care le deține sunt numărate. În plus, o 

întrerupere a sistemului ucrainean de energie electrică va duce la o întrerupere și în Republica Moldova, un stat populat într-o 
majoritate covârșitoare de români.   

În acest sens, consider că este de datoria noastră, în calitate de cel mai important partener al Republicii Moldova, să 
depunem toate eforturile pentru o sincronizare rapidă a statului vecin la Rețeaua europeană a operatorilor sistemului de 
distribuție a electricității (ENTSO-E). Comisarul UE pentru Energie, Kadri Simson, a lansat procedura de conectarea la sistem 
a Ucrainei în cel mai scurt timp – un proces care se numește „sincronizare”.  

Luați în calcul să întreprindeți demersuri urgente în țară, dar și la Bruxelles, pentru asigurarea alimentării neîntrerupte 
cu energie electrică a Republicii Moldova?  

Solicit răspuns în scris.         Deputat 
Cu stimă,            Nicolae Georgescu 

*** 
 

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

Situația incredibilă din domeniul autorizărilor lucrărilor în construcții 
 Stimate domnule ministru,  
Vă supun atenției o problemă extrem de complicată cu care se confruntă investitorii din domeniul construcțiilor, ce mi-a 

fost semnalată în cadrul audiențelor mele parlamentare. Concret, în anumite zone în care s-au aprobat Planuri Urbanistice 
Zonale  

(PUZ-uri), pentru emiterea autorizațiilor de construcție Primăriile cer dovada branșării la rețelele de utilități, iar pentru 
prelungirea rețelor și a branșamentelor, distribuitorii cer autorizații de construcție de la Primării!   

În aceste situații, apar efectiv cazuri de blocaj, deoarece nici una dintre instituții nu cedează. Practic, Primăriile nu 
renunță la ideea prezentării racordurilor la utilități, iar societățile care distribuie curent și gaz nu pot branșa casele în lipsa 
autorizațiilor de la Primării.  

În consecință, vă întreb cu respect, domnule Ministru, care este soluția pentru agenții economici și cetățenii care se 
confruntă cu astfel de situații delicate și fără ieșire?  

Solicit răspuns scris.     Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
 

Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne  
 

Situaţia victimelor traficului de persoane exploatate prin muncă 
Stimate domnule ministru,  
 Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) a anunţat că fenomenul traficului de persoane este în 

creştere în ultima perioadă.   
O situaţie specială se înregistrează în ceea ce priveşte persoanele exploatate prin muncă, unele dintre acestea fiind 

obligate de traficanţi la îndeletniciri silnice. Astfel, multe dintre victime sunt recrutate de persoane cunoscute şi ajung să fie 
exploatate apoi pentru perioade lungi de timp, respectiv doi sau trei ani.  Vă întreb cu respect:  
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1. Care este situaţia la nivel naţional a traficului de persoane recrutate pentru muncă, precum şi punctual în judeţul 
Dâmbovița?  

2. Câte victime ale traficului de persoane au ajuns în străinătate în ultimul an şi câte dintre acestea au fost obligate să se 
prostitueze?  

Solicit răspuns scris.                    Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației  
 

Ați prevăzut modificarea normelor și extinderea programului „Masă caldă în școli” la nivelul tuturor unităților 
școlare, având în vedere că actualul program nu funcționează așa cum a fost realizat? 

 

Stimate domnule ministru,  
Având în vedere că în județul Botoșani pe care îl reprezint în Parlamentul României, în anul școlar precedent, 

Programul „Masă caldă în școli” a fost doar pe hârtie pentru că unitățile școlare incluse în acest proiect nu au putut realiza 
licitațiile în lipsa normelor de aplicare, iar fondurile au fost returnate la bugetul de stat, luați în calcul să identificați soluții 
pentru funcționarea cu adevărat a acestui program?  

În același timp vă aduc la cunoștință o altă lacună a programului „Masă caldă în școli” care a fost sesizată de mai mulți 
primari care au avut școli incluse în acest proiect. Nu se precizează în actul normativ care este ponderea tipului de alimente sau 
faptul că trebuie să cuprindă zilnic carne sau brânzeturi. Așadar, firmele care câștigă licitațiile vin cu prețuri mici și asigură 
foarte rar produse pe bază de carne și în rest numai pe bază de lactate. Deci scopul mesei calde și al aportului de calorii nu este 
atins la nivelul copiilor cărora se adresează. Acesta este și cazul primăriei municipiului Botoșani care a primit banii și în lipsa 
publicării normelor metodologice a trebuit să înapoieze la bugetul de stat 580.000 lei.  

În primul rând consider că se impune ca normele și condițiile pentru anul școlar viitor să fie elaborate și publicate încă 
de la mijlocul acestui an școlar, astfel încât fiecare primărie să aibă timp să parcurgă toate etapele birocratice.  

 În al doilea rând vă propun ca acest program să fie implementat la nivelul tuturor unităților de învățământ din țară fiind 
complementar celorlalte programe, respectiv „Fructe în școli” și „Laptele şi Cornul”, prin suplimentarea resurselor financiare, 
astfel încât să se ofere o masă caldă în școli sau un pachet alimentar fiecărui preșcolar și elev.  

Obiectivele pentru asigurarea unei alimentații de calitate în timpul copilăriei includ asigurarea nutrimentelor și a 
energiei suficiente din alimente pentru o creștere adecvată. Alimentația de calitate este esențială pentru reducerea 
îmbolnăvirilor din perioada copilăriei, promovarea unei sănătăți optime și prevenirea bolilor cronice la viitorul adult.  

Ministerul Educaţiei, pe baza rezultatelor obţinute şi interpretate lunar, în urma derulării proiectului „Masă caldă în 
școli” care a funcționat cinci ani la rând, trebuie să facă o analiză asupra modalităţii de implementare la nivelul fiecărui 
inspectorat şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.    

Introducerea programului „Masă caldă în școli” la nivelul fiecărei unități școlare din țară are în vedere asigurarea 
necesarului de hrană pentru fiecare copil, astfel încât să nu fie afectată sănătatea acestora, precum și accesul la educație.  

Având în vedere necesitatea continuării eforturilor pentru diminuarea ratei părăsirii timpurii a şcolii, în condiţiile în care 
valoarea acestui indicator se plasează încă peste media Uniunii Europene, fiind de 18,1% în 2017, 16,4% în 2018 şi 15,3% în 
2019 și 15,6% în 2020, conform datelor oficiale Eurostat, este nevoie de extinderea programului-pilot, „Masă caldă în școli”, 
care a debutat în anul școlar 2016-2017, în toate școlile din România în ciclul preuniversitar?  

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

Alexandra Huțu 
*** 
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Adresată domnului Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei  
 

Efectele economice ale războiului 
Domnule ministru,  
Prin prezenta, cu stimă, vă rog să îmi comunicați care sunt măsurile ex-ante pregătite de către Ministerul Economiei în 

vederea preîntâmpinării efectelor negative asupra economiei românești în contextul conflictului din Ucraina, precum și cele pe 
care le aveți în vedere în contextul declanșării de facto a războiului în țara vecină.   

Vă rog de asemenea să îmi comunicați dacă există o evaluare cu privire la impactul acestui război asupra firmelor 
românești și ce măsuri de sprijin aveți în vedere mai ales pentru protejarea locurilor de muncă, precum și un calendar al 
acestora.  Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris.  

Deputat 
Ioan Mang 

*** 
 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne  
     

Situația personalului încadrat în perioada stării de urgență/alertă 
Stimate domnule ministru,  
Ținând cont de situația dificilă cu care ne-am confruntat, starea de urgență și ulterior starea de alertă, în care ne aflăm și 

în prezent, dar și faptul că, în baza legislației în vigoare, a putut fi angajat personal M.A.I, deoarece din cauza deficitului, nu 
există suficient de mult personal în ,,prima linie”, raportându-ne la experiența profesională dobândită în perioada acestor stări, 
de către cei încadrați pe perioadă determinată, vă rog să-mi răspundeți la următoarea întrebare:  

Având în vedere faptul că, încă ne confruntăm cu deficit de personal, aveți în prezent, în lucru, vreo măsură care să 
vizeze menținerea personalului deja încadrat, care a dobândit experiența profesională necesară, pe posturile actuale, fără ca 
acestea să mai fie scoase la concurs?   

Solicit răspuns scris.   
Cu deosebit respect,         Deputat 

Florin Mircea 
*** 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației  
   

Care sunt soluțiile identificate de Ministerul Educației pentru creșterea actului educațional  
în concordanță cu cerințele și nevoile socio-economice din prezent și viitor? 

Stimate domnule ministru,  
Având în vedere concluziile mai multor studii realizate de Societatea Academică din România și de institute de 

cercetare în domeniul educației, care au arătat discrepanțe între percepțiile elevilor, părințiilor și profesorilor asupra sistemului 
public de învățământ vă rog să-mi detaliați, dacă și în ce fel ați prevăzut implementarea următoarelor măsuri în următoarea 
perioadă pe termen scurt și mediu:  

• Aveți în vedere introducerea „Voucherului Educațional”, finanțat din fonduri europene, acordat tuturor elevilor care 
provin din familii al căror venit lunar nu depășește două salarii minime nete pe economie?  

• Ați luat în calcul extinderea Programului național de educație remedială de tip ,,Școală după școală” și pentru 
învățământul liceal, precum și continuarea acestuia în următorii ani școlari? • Ați avut consultări cu autoritățile publice locale 
în vederea susținerii de la nivel național pentru organizarea de programe de educație remedială, școli de vară, grădinițe estivale 
în fiecare an școlar, unde să poată participa orice elev, iar programul să fie facilitat de către profesori cu rezultate din punct de 
vedere academic, angajați în sistemul plata cu ora?  

• Ați pregătit o strategie pentru școlile din mediul rural și zonele insuficient deservite, pentru implementarea unui sistem 
de mentorat între profesori: profesorii din mediul urban care predau la colegiile naționale și care pot veni să faciliteze aceste 
cursuri de educație remedială în școlile de la sate, iar profesorii de la sate pot avea acces la mentorat și programe de formare 
continuă, organizate de către Casele Corpului Didactic?  

• Aveți în vedere să introduceți la nivelul Ministerului Educației un sistem bugetar multianual a programelor de educație 
remedială din fondurile europene, astfel încât să existe continuitate la nivel local și național, inclusiv între cele două sesiuni ale 
examenelor de Bacalaureat pentru creșterea gradului de promovare în comunitățile defavorizate?  
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• Ați prevăzut în acest an școlar fonduri pentru realizarea de investiții privind dotarea centrelor de excelență de la nivel 
județean, inclusiv din perspectiva remunerării corespunzătoare a resursei umane, crearea unor parteneriate inovative pentru 
construcția de huburi de excelență academică pentru cei mai dotați dintre elevi?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat  

Daniela Oteșanu 
*** 

 

Adresată domnului Barna Tánczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Efectele art.4 alin. (5) din Legea 55/2020 asupra mediului și cetățenilor 
 
Stimate domnule ministru,  
În calitate de deputat de Brașov, membru în Comisia pentru industrii și servicii, vă înaintez rugămintea de a ne răspunde 

prin transmiterea, în scris, a situațiilor punctuale identificate de instituția pe care o conduceți, atât de pe teritoriul județului 
Brașov, cât și la nivel național, privind consecințele art. 4, alin. (5), din Legea 55/2020, raportate la efectele asupra mediului și 
cetățenilor, urmare a prelungirii automate a autorizațiilor de mediu pe perioada stării de alertă.   

Aceste informații sunt necesare în vederea susținerii unui proiect legislativ menit să corecteze legislația în vigoare.  
Vă rog să prezentați răspunsul în scris.  
Vă mulțumesc anticipat.        Deputat 
Cu aleasă considerație,      Ana Loredana Predescu 

*** 
 
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne  
 

Referitor la raportul instituţional dintre Ministerul Afacerilor Interne, Jandarmeria Montană şi Salvamont 
 

Stimate domnule ministru,  
În săptămâna precedentă, în spaţiul public şi mass-media, s-au făcut afirmaţii tendenţioase referitoare la activitatea 

Jandarmeriei Montane şi a Parlamentului României. Acuzele aveau ca punct de pornire publicarea în Monitorul Oficial nr. 
176/22.02.2022 a Legii nr. 27/2022 pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Jandarmeriei Române la 
Comisia Internațională de Salvare Alpină, precum și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 
privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte.  

Se afirma de asemenea că Parlamentul României “"pune umărul" la mizeria asta”, prin care “Jandarmeria încearcă să 
uzurpe atribuţiile Salvamontului”.  

Faţă de cele prezentate, aş dori să îmi comunicaţi:  
- Care este baza legală a raportului instituţional dintre Ministerul Afacerilor Interne şi Salvamont?  
- Care sunt atribuţiile Jandarmeriei Montane şi ale Salvamontului, în zona montană? Cum se diferenţiază acestea?  
- Jandarmeria Montană răspunde pentru activitatea desfăşurată în faţa conducerii Inspectoratului General al 

Jandarmeriei Române şi a conducerii Ministerului Afacerilor Interne.  În conformitate cu cadrul legal în vigoare, în faţa cui 
răspunde din punct de vedere juridic Salvamontul, în raport cu buna desfăşurare şi finalizare a acţiunilor de salvare pe care le 
derulează?  

Vă mulţumesc.          Deputat 
Solicit răspuns în scris.                 Viorel Salan 

*** 
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Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale  
  

Solicitare de informații autorizate care să aducă lămuriri actului normativ “Ordonanță de Urgență nr. 94 din 30 
august 2021 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice” 

  
Stimate domnule ministru,  
Vă supun atenției o nelămurire legată de actul normativ ”Ordonanța de  URGENȚĂ nr. 94 din 30 august 2021 pentru 

modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”,  ce a fost exprimată de mai multe persoane încadrate 
în grad de handicap, în timpul audiențelor la Cabinetul Parlamentar din Tecuci-Galați. 

La punctul 2. art.58 din Legea 236/2010 privind sistemul unitar de pensii publice are următorul cuprins: ”Persoanele 
care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare și a 
stagiilor complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 5, după cum urmează:  

a) cu 15 ani, în situația asiguraților cu handicap grav, dacă au realizat, în condiții de handicap grav, cel puțin o treime 
din stagiul complet de cotizare;  

b) cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiții de handicap accentuat, cel puțin 
două treimi din stagiul complet de cotizare; c) cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiții 
de handicap mediu, stagiul complet de cotizare.” 

Întrebarea pe care v-o supun atenției:  
Care este modul de interpretare şi aplicare a prevederilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 de către Casa Naţională de 

Pensii Publice?   
Persoane aflate în această situație au solicitat informaţii cu privire la modul de soluţionare a cererilor de acordare a 

pensiei. Mai exact, în situația unei persoane încadrată în grad de handicap accentuat, sintagma ” […] dacă au realizat, în 
condiții de handicap accentuat, cel puțin două treimi din stagiul complet de cotizare” se referă la:  

• realizarea a două treimi din stagiul complet de cotizare de la momentul dobândirii handicapului sau  
• realizarea a două treimi din stagiul complet de cotizare din momentul angajării, după care, la un moment dat a 

intervenit handicapul? 
Concret: o persoană născută în 1971, în vârstă de 50 de ani, încadrată în grad de handicap accentuat din anul 2014, 

respectiv 8 ani, care are calitatea de asigurat de 31 de ani, deci a acumulat cele două treimi din stagiul complet de cotizare,  va 
beneficia de efectele  acestei Ordonanțe de Urgență peste 3 ani,când va avea  53 de ani, adică 10 ani mai puțin decât vârsta 
standard de pensionare?  

Menționez că OUG. nr. 94 din 30 august 2021 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice reprezintă o reparație adusă categoriei persoanelor cu handicap care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de 
handicap ulterior calității de asigurat.  

Inițial Legea 263/2010 prevedea aceste reduceri doar pentru categoria persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare 
în condiții de handicap preexistent calității de asigurat, fapt pentru care Curtea Constituțională a admis excepția de 
neconstituționalitate și a constatat că sintagma „preexistent calității de asigurat” cuprinsă în art. 58 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice este neconstituțională.  

Vă multumesc pentru atenția cu care veți analiza această problematică.   
Solicit răspuns în scris.         Deputat 

Viorica Sandu 
*** 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  
 

Cum veți gestiona managementul deșeurilor astfel încât să atingeți țintele de reciclare  
asumate de țara noastră la nivelul Uniunii Europene? 

Stimate domnule ministru,  
Trebuie să luați urgent măsuri astfel încât România să nu mai fie considerată paradisul gunoaielor. Avem nevoie de o 

strategie coerentă, care să fie imediat aplicată pentru a crește numărul stațiilor de tratare pentru a atinge țintele de reciclare 
asumate de țara noastră la nivelul Uniunii Europene.  

Așa cum știți, în fiecare zi, sunt produse în România 30.000 de tone de deșeuri. Este o problemă reală în România, 
pentru care trebuie să răspundem inclusiv la nivel european în încercarea de a găsi soluții.  
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Nu mai putem ca în locul unor proiecte care să crească nivelul de reciclare și deci să scădem nivelul de poluare, să fim 
țara din Uniunea Europeană care plătește cele mai multe sancțiuni pentru modul în care colectează deșeurile.  

În loc să primim bani, noi dăm bani pe amenzi mai mult decât încasăm prin Programul Național de Redresare și 
Reziliență, ceea ce nu este deloc în regulă.  

Am văzut declarațiile dumneavoastră în această chestiune cu privire la aplicarea de taxe din partea autorităților locale 
pentru colectarea deșeurilor, însă Ministerul Mediului nu poate să se spele pe mâini și să nu acționeze direct în calitate de 
entitate responsabilă cu politicile publice pentru reducerea poluării prin creșterea nivelului de reciclare la nivel național. 
Trebuie să identificați soluții în colaborare și consultare cu autoritățile locale.  

În același timp, consider că trebuie să vă puneți problema educaţiei noilor generații privind păstrarea mediului 
înconjurător și reducerea poluării, astfel încât investițiile în reciclare să aibă cu adevărat utilitate pe termen lung.  

Domnule ministru ce soluții aveți pe termen scurt și mediu astfel încât să fie atinse țintele de reciclare în fiecare județ și 
la nivel național?  

Solicit răspuns oral și în scris, în termenul legal de 15 zile.  
Cu stimă,           Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 
*** 

Adresată domnului Mihai-Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației  
 

Ce măsuri ați prevăzut pentru recuperarea decalajelor dintre mediul rural și mediul urban  
în ceea ce privește accesul și nivelul de pregătire al elevilor în contextul pandemic din ultimii doi ani? 

 

Stimate domnule ministru,  
În urma consultării mai multor statistici și rapoarte am constatat că peste 37% dintre elevii din mediul rural la nivel 

național, care au susținut Evaluarea Națională în 2021 au obținut medii sub 5, iar alții nu s-au prezentat la examen pentru a nu 
influența rezultatul școlii. În total, un procent de 76,90% a avut medie mai mare de 5, dar 23,10% a avut sub 5, ceea ce 
înseamnă că 28.493 de elevi nu au trecut examenul de capacitate. Însă procentul mediilor sub 5 de la Evaluarea Națională este 
aproape dublu în mediul rural față de mediul urban, fiind vorba doar de elevii care au susținut probele acestui examen, pentru 
că mulți nici măcar nu s-au mai prezentat la acest examen pentru că s-au orientat direct către școala profesională sau au 
abandonat cu totul sistemul educațional. Deci realitatea este și mai dureroasă.  

În ceea ce privește studiul limbilor străine, situația este de asemenea dezechilibrată între elevii din mediul rural și cei din 
urban, având în vedere că în majoritatea școlilor de la sate nu se predau aceste materii până în clasa a V-a, spre deosebire de 
cei de la orașe care încep să urmeze astfel de cursuri de la grădiniță sau din primul an de școală. Așadar, nu e o concurență 
reală, pentru că până în clasa a VIII-a cei din mediul urban acumulează cel puțin 8 ani de limba engleză.  Este adevărat faptul 
că media din gimnaziu încă ridică șansele elevilor care învață în mediul rural pentru un loc într-un liceu bun din mediul urban, 
însă ajung să se descurce greu din cauza lacunelor de cunoștințe și a pregătirii de care au beneficiat în primii 8 ani de școală. 
Având în vedere aspectele prezentate vă rog să-mi comunicați ce strategie ați pregătit pe termen mediu și lung, astfel încât să 
reducem decalajul dintre școlile din mediul urban și mediul rural și să acordăm un sprijin suplimentar pentru formarea și 
pregătirea elevilor care învață la sate?  

În același timp, vă rog să-mi comunicați dacă ați prevăzut organizarea unor centre educaționale în mediul rural și în 
comunitățile defavorizate (pot fi utilizate spațiile din unitățile de învățământ care au fost închise sau care nu mai sunt utilizate 
din rațiuni demografice), care să fie finanțate de autoritățile publice locale, dezvoltate prin accesarea de proiecte cu finanțare 
externă, sub patronajul universităților din România, care să fie stimulate să participe la aceste programe prin fonduri 
suplimentare de la bugetul de stat?  

De asemenea, vă rog să-mi transmiteți dacă aveți în vedere dezvoltarea unui sistem de creștere a capacității 
administrative a școlilor, pentru ca acestea să furnizeze servicii de consiliere și orientare vocațională și psihologică de calitate, 
în complementaritatea procesului educațional, odată cu optimizarea centrelor județene de resurse și asistență educațională?  

În vederea creșterii calității actului educațional ați luat în calcul scăderea numărului de elevi dintr-o clasă, în special în 
cadrul unităților de învățământ suprapopulate? În acest sens, considerați benefic pentru elevi ca în cazul anumitor discipline 
unde sunt necesare mai multe exerciții aplicative să fie organizate în grupuri mai mici, pentru a facilita o mai bună interacțiune 
copil-profesor? Acest proces poate fi aplicat atât în cadrul formal, cât și în timpul desfășurării programelor de educație 
remedială gestionate de către Ministerul Educației.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 5 - 2022  
Săptămâna 28 februarie – 4 martie 2022  

 

 

45 
 

Solicit răspuns în scris.         Deputat 
Alin-Elena Tănăsescu 

*** 
Adresată domnului Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii  
 

Informare periodică instituțională cu privire la stadiul lucrărilor la marile proiecte  
de infrastructură rutieră ale României 

Stimate domnule ministru,  
Permiteți-mi ca, mai întâi, să vă felicit pentru activitatea dumneavoastră și, în calitate de deputat al județului Iași, să vă 

mulțumesc pentru determinarea de a realiza proiectele de infrastructură din regiunea istorică Moldova.  
Țin să vă mulțumesc, de asemenea, pentru decizia de a constitui și desfășura ședințele periodice dedicate analizei de 

stadiu pentru aceste proiecte.  
Având în vedere diversele interpretări publice ale acestor analize și necesitatea informării corecte, obiective a românilor, 

vă rog să îmi transmiteți stadiul la zi, analizat detaliat (etape realizate și previziuni ale etapelor următoare) al proiectelor 
autostrăzilor:  

- A8 Ungheni-Iași-Tg. Neamț  
- A8 Tg. Mureș-Miercurea Nirajului-Leghin-Tg. Neamț (cu defalcarea pe cele două capete cuprinse la finanțare prin 

PNRR și, respectiv, secțiunea dintre acestea)  
- A7 Ploiești-Buzău-Focșani-Bacău-Pașcani-Suceava-Siret (pe fiecare secțiune)  
- A13 Bacău-Brașov  
Menționez ca este nevoie ca aceste informatii sa fie facute publice intr-o maniera coerenta, instituționala, oficiala si, de 

aceea, va rog sa desemnați un specialist din cadrul ministerului sau al CNAIR care sa imi transmita acest raport bilunar din 
partea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, intr-o corelare cu sedintele bilunare de analiza a stadiului proiectelor 
enumerate, respectiv dupa fiecare sedinta.  

Vă mulțumesc și vă asigur de întreaga mea deschidere și disponibilitate spre colaborare.   
Solicit răspuns scris.          Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne  
      domnului Nicu Marcu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară  

 
Precizări importante referitoare la situația polițelor RCA 

Stimate domnule ministru,  
Având în vedere perturbările grave din piața RCA și faptul că unul dintre motivele creșteriii prețurilor polițelor, invocat 

de către companiile de asigurări, ar fi gradul scăzut de conformare, respectiv un număr, estimat între jumătate și o treime din 
numărul total de autovehicule, care ar circula fără polița RCA valabilă, vă rog să îmi transmiteți care este numărul de 
autovehicule care dețin poliță RCA valabilă din totalul de autovehicule înregistrate în România, defalcat pe următoarele două 
categorii: persoane fizice, respectiv, persoane juridice.  

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Vă mulțumesc!                 Vasilică Toma 

*** 
 

Adresată domnul Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 
 

Situația trupelor N.A.T.O. aflate pe teritoriul țării noastre 
Stimate domnule prim-ministru, 
În contextul geopolitic tensionat, cu un conflict militar care escaladează de la o oră la alta și care se poate extinde până 

în apropierea granițelor țării noastre, vă rog să îmi transmiteți următoarele informații: 
1. Câți soldați N.A.T.O. sunt prezenți în acest moment pe teritoriul țării noastre? 
2. Ce tipuri de armament a fost adus în țara noastră de forțele N.A.T.O.? 
3. Considerați că sunt prezente suficiente capabilități militare N.A.T.O. în România pentru descurajarea acțiunilor 

militare ale Rusiei? 
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Vă rog să îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul 
parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 

Deputat 
Radu-Marcel Tuhuț 

*** 
Adresată domnul Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 
 

Situația sancțiunilor pregătite pentru descurajarea Rusiei 
Stimate domnule prim-ministru, 
În contextul geopolitic tensionat, cu un conflict militar care escaladează de la o oră la alta și care se poate extinde până 

în apropierea granițelor țării noastre, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Ce sancțiuni au fost propuse spre implementare în vederea descurajării angajării Rusiei într-un conflict armat? 
2. Ce măsuri sau sancțiuni va adopta România împotriva Rusiei? 
3. Având în vedere invazia armatei ruse în Ucraina, veți propune expulzarea personalului Ambasadei Rusiei la București 

până la detensionarea situației? 
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 
Deputat 

Radu-Marcel Tuhuț 
*** 

Adresată domnului Virgil Popescu, ministrul Energiei 
 

Solicitare privind starea rezervelor naționale de gaze 
Stimate domnule ministru, 
În contextul geopolitic tensionat, cu un conflict militar care escaladează de la o oră la alta la doar câteva sute de 

kilometrii de granița României și luând în calcul riscul restricționării transporturilor de gaze spre România și Europa, vă rog să 
îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Care este situația rezervelor naționale de gaze naturale? 
2. Ce măsuri ați dispus pentru monitorizarea și prezervarea acestora? 
3. Care este nivelul de gaze naturale extrase în acest moment? 
4. Ce măsuri ați întreprins pentru a mări producția de gaze? 
5. În eventualitatea în care rezervele de gaze scad condierabil, luați în calcul operaționalizarea termocentralei de la 

Turceni? 
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 
Deputat 

Radu-Marcel Tuhuț 
*** 

Adresată domnului Virgil Popescu, ministrul Energiei 
 

Solicitare privind transmiterea soluțiilor dezbătute la nivel european  
privind aprovizionarea Europei cu gaze naturale 

Stimate domnule ministru,  
Având în vedere escaladarea conflictului din Ucraina și riscul ridicat de sistare a furnizării gazelor naturale dinspre 

Rusia către Europa, vă rog să îmi transmiteți dacă au fost dezbătute, la nivel european - între miniștrii pentru energie ai statelor 
membre, soluții concrete și viabile pentru aprovizionarea Europei cu gaze naturale.  

De asemenea, vă rog să îmi transmiteți din ce zone/state se are în vedere realizarea importurilor de gaze naturale.  
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 
Deputat 

Radu-Marcel Tuhuț  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 5 - 2022  
Săptămâna 28 februarie – 4 martie 2022  

 

 

47 
 

Adresată domnului Virgil Popescu, ministrul Energiei 
 

Solicitare privind stadiul exploatării gazelor naturale din Marea Neagră 
Stimate domnule ministru, 
În contextul escaladării conflictului din Ucraina și riscul ridicat de sistare a furnizării gazelor naturale dinspre Rusia 

către Europa, vă rog să îmi transmiteți care este stadiul demarării exploatărilor de gaze naturale din Marea Neagră. 
Având în vedere exercițiile militare maritime și nucleare efectuate de armata rusă în Marea Neagră, cum vor influența 

prezența acestor capabilități militare navale exploatările de gaze din perimetrul românesc? 
Începând cu ce dată vor începe exploatările din Marea Neagră? 
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră, atât oral cât și în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și 

la grupul parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 
 

Deputat 
Radu-Marcel Tuhuț 

*** 
Adresată domnului Virgil Popescu, ministrul Energiei  

      domnului Tánczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  
 

Solicitare privind gradul de accesibilitate a asociațiilor de proprietari la achizițioanrea, montarea  
și operaționalizarea sistemelor fotovoltaice pentru amplasarea pe terasele blocurilor 

 

Domnilor miniștri,  
Avansul tehnologic ne permite, astăzi, să explorăm și să dezvoltăm o multitudine de soluții energetice cu care 

consumatorii casnici ar putea diminua creșterile facturilor la energie electrică, iar printre aceste soluții se numără și sistemele 
fotovoltaice care pot fi amplasate, nu doar pe acoperișurile caselor, ci și pe terasele blocurilor.  

Pentru o radiografie amplă asupra acestor posibilități, vă rog să îmi transmiteți următoarele informații:  
1. Ce programe pot accesa asociațiile de proprietari în vederea finanțării amplasării panourilor fotovoltaice pe terasele 

blocurilor?  
2. Ce sume pot accesa asociațiile de proprietari?  
3. Ce documente trebuiesc întocmite în vederea depunerii dosarelor?  
4. Care este suma maximă aprobată?  
5. Care este suma minimă de cofinanțare ce trebuie susținută de locatari?  
6. Ce tipuri de sisteme fotovoltaice sunt acreditate pentru amplasarea pe terasele blocurilor?  
7. Ce sume au fost alocate acestor tipuri de programe pentru anul 2022?  
8. Ce sume proconizați să alocați pentru următorii 7 ani?  
9. Considerați că această soluție poate crește gradul de independență energetică a consumatorilor casnici?  
10. Care sunt lacunele juridice, logistice, birocratice sau bugetare pentru care aceste proiecte nu se regăsesc în număr 

mare la nivelul capitalei și a reședințelor de județ?  
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților.  
Deputat 

Radu-Marcel Tuhuț 
*** 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 
 

Solicitare privind transparentizarea managementului crizelor și prevenirea conflictelor 
 

Stimate domnule prim-ministru, 
Vă adresez această interpelare cu încrederea că pregătirea dumneavoastră profesională, precum și experiența acumulată 

de-a lungul timpului în teatrele de război, va genera un răspuns cuprinzător și adaptat publicului larg. 
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Așadar, vă rog stimate domnule Prim-ministru, să îmi transmiteți dacă la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării 
a fost adoptată o strategie de management al crizelor și prevenire a conflictelor, precum și o strategie de apărare în cazul 
eventual în care invazia armatei ruse în Ucraina va ajunge la granițele 

statului nostru. 
Vă mulțumesc. 
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 
Deputat 

Radu-Marcel Tuhuț 
*** 

Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Solicitare privind situația cetățenilor români de pe teritoriul Ucrainei 
Stimate domnule ministru, 
În contextul geopolitic tensionat, vă rog să îmi transmiteți câți români se află în această perioadă pe teritoriul Ucrainei, 

câți au apelat la asistența Ambasadei României la Kiev și cum păstrați legătura cu aceștia pentru a putea oferi asistență în cazul 
unei posibile invazii? A fost pregătit un scenariu proactiv pentru asistența cetățenilor români? 

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

 

Deputat 
Radu-Marcel Tuhuț 

*** 
Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Solicitare privind reglementarea purtării uniformelor în cadrul MAI 
Stimate domnule ministru, 
Potrivit imaginilor publice prezentate de presă, precum și comunicatul de presă publicat de către Sindicatul EUROPOL, 

potrivit căruia se trage un semnal de alarmă asupra derapajelor a doi chestori, șeful DGPMB Bogdan Berechet și secretarul de 
stat Bogdan Despescu, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Comunicatul precizează faptul că domnul secretar de stat a purtat în cadrul unei ceremonii o uniformă personalizată, 
care potrivit legislației în domeniu, aceasta nu există. 

Având în vedere că aceste evenimente relatate la nivel național de presa română, au adus un prejudiciu de imagine 
asupra încrederii populației în instituția pe care o coordonați, vă rog să îmi transmiteți ce măsuri au fost dispuse în acest sens. 

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

Deputat 
Radu-Marcel Tuhuț 

*** 
 

Adresată domnului Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii  
 

Modernizarea Stației CFR Târgu Jiu 
 

Modernizarea infrastructurii feroviare din România reprezintă o prioritate pentru Ministerul Transporturilor. În acest 
sens au fost alocată o sumă substanțială din bugetul total repartizat domeniului Transporturilor. Beneficiile obținute  în urma 
cestor investiții sunt evidente și de necombătut. În contextul exploziei prețurilor la combustibil, varianta CFR este viabilă 
pentru români, dar pentru a o face cât mai abordabilă este nevoie de investiții și la nivelul stațiilor CFR, nu doar a condițiilor 
tehnice a căilor ferate.   

O situație o reprezintă Stația CFR de la Târgu Jiu, care are nevoie urgentă de investiții de modernizare. Acesta nu a mai 
suferit nicio îmbunătățire în ultimii 20 de ani, iar din această cauză uzura intervenită în timp și-apus grav amprenta. În urmă cu 
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doi ani, Compania CFR a scos la licitație studiul de fezabilitate pentru modernizarea gării din Târgu Jiu, însă până acum 
lucrurile nu au evoluat în sensul demarării lucrărilor de modernizare.  

Astfel, domnule ministru, vă rog respectuos să îmi comunicați care este stadiul proiectului   care prevede elaborarea 
Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea/reabilitarea stației de cale ferata din Târgu Jiu.   

Solicit răspuns în scris.     
Vă mulțumesc!          Deputat 

Mihai Weber 
*** 

 

 Interpelări 
 

 
Adresată: domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
De către: domnul Vasilică Toma, deputat  
Obiectul interpelării: Programul Tomata: Oportunitatea  prelungiriitermenului de valorificare a recoltei 

 
Stimate domnule ministru, 
Permiteți-mi ca, mai întâi, să vă felicit și să vă mulțumesc pentru activitatea susținută pe care o aveți de la preluarea 

mandatului pentru deblocarea, crearea și dezvoltarea tututor proiectelor 
esențiale pentru agricultura României. 
Sunt sigur că determinarea și interesul dumneavoastre se vor concretiza rapid în rezultate vizibile atât pentru agricultorii 

și agricultura României. De asemenea, sunt sigur că, așa cum ați demonstrat până acum, deschiderea dumneavoastră la dialog, 
va conduce la consultări 

binevenite, care să ne permită tuturor să aducem un aport eforturilor dumneavoastră. 
De aceea, mulțumindu-vă pentru deblocarea unuia dintre cele mai importante programe destinate legumicultorilor, 

Programul Tomata, precum și pentru prelungirea termenului de depunere a cererilor de înscriere în acest program, vreau ca, pe 
această cale, să vă supun atenției un aspect al acestui Program reieșit din precizările, nevoile și cererilor fermierilor care își 
desfășoară activitatea în nordul țării. Mai precis, faptul că la fel de importantă ca prelungirea termenului de înscriere, este 
prelungirea termenului de valorificare a recoltei. Această acțiune, așa cum reiese ea din nevoile din practică a agricultorilor din 
regiunea Moldovei, vine în principal ca urmare a faptului că, mulți fermieri, cum sunt spre exemplu cei din Târgu Frumos, se 
încadrează în zona a doua de cultură, iar consumul de energie necesar pentru asigurarea temperaturii necesare culturii de 
tomate este unul cu mult mai mare față de cel înregistrat în bazinele legumicole din sudul țării. 

De aceea, având în vedere aspectele sesizate de mai sus, vă rog, stimate domnule Ministru, să le analizați, transmițând 
tuturor fermierilor din nordul țării care sunt posibilitățile și oportunitățile de prelungire a termenului de valorificare a recoltei 
din Programul Tomata. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!             *** 
 

Adresată: domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 
       domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuţ, deputat 
Obiectul interpelării: Strategia de apărare a țării 

 
Stimate domnule prim-ministru, 
În contextul geopolitic tensionat, cu un conflict militar care escaladează de la o oră la alta și care s-a extins până la doar 

câteva zeci de kilometri de granițele noastre, vă rog să îmi transmiteți următoarele informații: 
1. În ce condiții se va lua în calcul înrolarea populației civile? În cât timp preconizați că vom ajunge în această postură? 
2. Câți rezerviști și voluntari numără Armata Română în acest moment? 
3. De cât timp este nevoie pentru a introduce în serviciu aceste persoane? 
4. Care sunt primele măsuri din Strategia Națională de Apărare a Țării? 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 5 - 2022  
Săptămâna 28 februarie – 4 martie 2022  

 

 

50 
 

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

*** 
 
Adresată: domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 

       domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuţ, deputat  
Obiectul interpelării: Solicitare privind transmiterea locațiilor adăposturilor antiaeriene 

 
Domnilor miniștri, 
Având în vedere escaladarea conflictului din Ucraina și extinderea acestuia la doar câțiva kilometri de granița României, 

vă rog să îmi transmiteți, locațiile adăposturilor antiaeriene disponibile la nivelul fiecărui județ, precum și situația acestora. 
Câte dintre ele au fost reabilitate pentru a susține populația în condiții optime? 

Cum pot afla cetățenii locațiile acestor adăposturi? Ce campanii de informare sunt derulate în acest moment?  
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 
*** 

 
Adresată: domnului Lucian Bode, Ministrul Afacerilor Interne 

     domnului Vasile Dîncu, Ministrul Apărării Naționale 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuţ, deputat 
Obiectul interpelării: Solicitare privind instruirea populației în caz de invazie sau conflict 

 
Domnilor miniștri, 
Având în vedere escaladarea conflictului din Ucraina și extinderea acestuia la doar câțiva kilometri de granița României, 

vă rog să îmi transmiteți care sunt motivele pentru care instituțiile pe care le coordonați nu demarează nici o campanie de 
informare cu privire la ce acțiuni ar trebui să întreprindă populația civilă în cazul în care situația o impune. Menționez că 
primim foarte multe solicitări și întrebări la adresele cabinetelor parlamnetare din partea cetățenilor și nu avem răspunsuri 
instituționale disponibile pe care să le transmitem. 

În acest sens, vă rog să îmi transmiteți informațiile necesare. 
Vă mulțumesc. 
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 
*** 

 
Adresată: domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 

       domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
       domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuţ, deputat 
Obiectul interpelării: Situația refugiaților de la punctele de frontieră a graniței cu Ucraina 

 
Domnilor miniștri, 
Câteva zeci de mii de refugiați au intrat și tranzitat deja țara noastră, însă mult mai mulți oameni sunt blocați de partea 

ucraineană a punctelor de frontieră, majoritatea sunt femei și mame cu copii și bebeluși. Situația acestora este foarte dificilă 
atât din punct de vedere al accesului la alimente cât și din punct de vedere al faptului că zonele respective sunt acoperite de un 
front atmosferic foarte rece însoțit de ninsori și viscol. 

Având în vedere că trecerea graniței se realizează într-un ritm extrem de lent, vă solicit să îmi transmiteți dacă ați 
întreprins acțiuni pe lângă instituțiile omologe din Ucraina în vederea accesului liber al refugiaților pe teritoriul României, 
cazarea acestora în corturile dispuse de IGSU și continuarea tuturor procedurilor atât ale autorităților ucrainiene cât și 
românești, pe teritoriul nostru. 
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În momente de mare încercare, soluțiile identificate pentru siguranța cetățenilor, trebuie să fie pe măsură și pline de 
curaj. 

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

*** 
 
Adresată: domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuţ, deputat 
Obiectul interpelării: Există posibilitatea infiltrării sabotorilor ruși printre refugiați? 

 
Domnule ministru, 
Având în vedere că afluxul de refugați către România este mare, de ordinul zecilor de mii, vă rog să îmi transmiteți dacă 

există situații în care sabotori ruși s-ar putea infiltra printre refugiați ca să pătrundă în România. 
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 
 

*** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 5 - 2022  
Săptămâna 28 februarie – 4 martie 2022  

 

 

52 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații 

 
Războiul din Ucraina - test pentru solidaritate 

Stimați colegi,  
În Maramureș, județul pe care îl reprezint în Parlamentul României, trăiește cea mai mare comunitate de ucrainieni din 

România, peste 30 000 de cetățeni, în jur de 7% din populația județului. Cei mai mulți sunt desigur în Maramureșul istoric, 
unde avem și Liceul "Taras Șevcenko” din Sighetu Marmației, dedicat minorității ucrainiene, limba de predare fiind 
ucraineana.  

Ucrainienii din Maramureș, prietenii mei de pe Valea Ruscovei și din zona Sighet , sunt oameni pașnici, gospodari, 
respectă și iubesc România, dar poartă în ei și dorul după prietenii și rudele lor de peste Tisa, din Ucraina. Zilele acestea, dorul 
lor e amestecat și cu teama pentru viața lor, pentru siguranța lor.  

Rusia a atacat militar Ucraina, încălcând suveranitatea țării, integritatea ei și toate principiile de drept internațional la 
care ne raportăm în relațiile dintre state. În Ucraina cad bombe, oamenii fug din orașe și sate lăsând în spate agoniseala lor de o 
viață. Sunt imagini puternice, emoționante, imagini care ne dau fiori și ne duc cu gândul la cele mai negre perioade din istorie.   

Uitându-ne la ce se întâmplă zilele acestea în Ucraina, să ne gândim că am putea fi exact în aceeași situație, dacă nu am 
fi aderat la NATO, la Uniunea Europa. Agresivitatea Rusiei nu se manifestă doar în raport cu Ucraina. Rusia  privește întreg 
blocul nord-atlantic ca pe un dușman și se manifestă în consecință.  

Suntem norocoși că în urma eforturilor comune, făcute de toate partidele politice, România a aderat oficial la NATO în 
2004, iar apartenența noastră la această organizație ne oferă astăzi toate garanțiile de securitate de care avem nevoie pentru a 
ne simți în siguranță acasă.  

Ucrainienii nu au avut șansa noastră, au depins mulți ani de Moscova, au avut mulți lideri politici legați de Kremlin, dar 
aspirațiile cetățenilor ucrainieni sunt aceleași cu ale noastre. Își doresc pace, își doresc să nu mai stea la mâna Moscovei, își 
doresc democrație și prosperitate.  

E momentul să fim solidari cu cetățenii ucrainieni și să susținem aspirațiile lor. În Europa, niciun stat nu trebuie să 
dicteze politica sau regulile după care funcționează un alt stat. Ucrainienii au tot dreptul să își dorească să fie în NATO, în 
condițiile în care agresiunile Rusiei sunt constante la granițele lor.  

Nu trebuie să lăsăm Rusia să își urmeze planurile de extindere a sferei de influență, să ne gândim că noi am putea fi 
următoarea țintă. Rusia a spus clar, pe toate canalele oficiale, că îți dorește ca NATO să revină la situația dinainte de 1997, 
adică fără Ungaria, Polonia, Cehia, România și Bulgaria. Dacă Ucraina va cădea rapid acum și Rusia nu va suporta consecințe 
serioase pentru agresiunile sale, e posibil ca în curând să nu se mulțumească doar cu Ucraina.  

 Zilele acestea dăm un test important de solidaritate în Europa, un test pe care dacă îl picăm, trebuie să ne gândim cu 
îngrijorare la viitorul nostru și al copiilor noștri.   

Cu deosebită considerație,      Deputat 
Călin Ioan Bota 

*** 
Protejăm libertatea 

Protejăm România europeană! 
Stimați colegi, 
În urmă cu câteva luni, europenii erau siguri că pe teritoriul Europei nu mai este posibilă desfășurarea unui război clasic. 

Din nefericire, am văzut cum criza din Ucraina s-a adâncit sub ochii noștri. Federația Rusă a început un război de agresiune 
împotriva țării vecine, căcând în picioare dreptul internațional, principiile care guvernează relațiile dintre state, drepturile 
omului și chiar principiile moralei creștine de la care se revendică în mod ipocrit. 

Ucraina plătește prețul aspirațiilor ei firești de a continua procesul democratice, de a se integra în spațiul de valori 
occidental.  După ce și-au exprimat intenția de a adera la NATO și UE, ucrainenii au fost supuși unui șir de acțiuni brutale ale 
Federației Ruse. Sub ochii noștri se desfășoară o încercare brutală de a destructura un stat și de a încarcera o întreagă națiune 
în spatele unei noi cortine de fier 
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În ultimul secol, toate mințile raționale au încercat să facă din Europa un spațiu mai sigur și mai stabil. În schimb, Rusia 
lui Putin a fost tot timpul un factor destabilizator, încălcând acordurile care au stat la baza bunei relații de prietenie dintre 
statele europene. 

Din postura de reprezentant al Maramureșului în Parlament, îmi exprim îngrijorarea față de soarta cetățenilor ucraineni, 
aflați la câțiva kilometri de județul nostru. Țările civilizate trebuie să activeze toate rețelele de sprijin ale civililor și să ofere 
tuturor ucrainenilor sprijinul necesar în fața amenințării rusești. România a reacționat rapid și a primit primul val de ucraineni 
care au fugit din fața pericolului rusesc. În continuare, în strânsă colaborare cu partenerii noștri internaționali, trebuie să le 
oferim sprijin ucrainenilor, fie că vorbim de cei care decid să rămână, fie despre cei care caută un adăpost pentru sine și copiii 
lor. 

Suntem datori să căutăm toate soluțiile posibile pentru a sprijini aspirațiile democratice, pro-europene și pro-NATO ale 
poporului ucrainean. În caz contrar, orice alt stat care o să vrea să se alăture UE și NATO se vor simți amenințate de 
posibilitatea unui atac din partea Federației Ruse.  

Criza din Ucraina ne arată cât de vulnerabilă poate să fie un stat în fața agresiunilor externe. Trebuie să fim 
recunoscători tuturor forțelor democratice care au făcut posibilă aderarea noastră la NATO și UE.. Reacțiile ferme din ultima 
perioadă ale Administrației Prezidențiale demonstrează poziția importantă pe care România o joacă la nivel internațional. În 
continuare, trebuie să facem toate demersurile necesare pentru a ne consolida poziția în UE. 

Trebuie să oferim românilor asigurări că sunt în siguranță. Având sprijinul partenerilor noștri internaționali, avem toate 
garanțiile posibile că nu o să fim implicați într-un potențial conflict. Avem cele mai solide parteneriate posibile cu celelalte țări 
democratice, iar stabilitatea pe teritoriul nostru este de neclintit. 

În fața potențialelor scenarii de escaladare a conflictului dintre Rusia și statele vecine, trebuie să fim alături de 
Republica Moldova. Trebuie să susținem eforturile reformatoare ale președintelui Maia Sandu și ale forțelor democratice din 
Basarabia. Parteneriatul dintre guvernele țărilor noastre a devenit mai puternic în ultimii ani, iar cetățenii români de pe ambele 
maluri ale Prutului se bucură de toate beneficiile cetățeniei europene. 

 Indiferent de provocările vremurilor, trebuie să rămânem loiali valorilor liberale și democratice. Cel mai bun mod de a 
reacționa în fața provocărilor rusești e să continuăm parcursul democratic. Protejăm libertatea! Protejăm România europeană!  

Deputat 
Florin-Alexandru Alexe 

*** 
Un teritoriu poate fi cucerit, un popor niciodată! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Cea mai tristă zi din istoria secolului XXI va rămâne data de 24 februarie 2022, ziua declanșării invaziei rusești în 

Ucraina.  
Apreciez solidaritatea statelor democratice din întreaga lume care condamnă cu fermitate agresiunea de neînțeles a 

Federației Ruse asupra Ucrainei. Războiul declanșat de Vladimir Putin, împotriva unui stat independent și suveran, asupra unui 
popor pașnic, care pornise decisiv pe drumul consolidării democrației, al economiei libere și al apropierii de valorile 
occidentale trebuie să înceteze imediat.  

Apreciez, de asemenea, modul în care autoritățile din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii s-au mobilizat 
pentru a aplica sancțiuni economice severe asupra statului agresor. Îmi exprim speranța ca forțele occidentale să nu lase niciun 
moment garda jos și vor aplica noi și noi sancțiuni împotriva Federației Ruse, în scopul de a o izola politic, economic și 
diplomatic, pe plan internațional. 

Stimați colegi, 
Autoritățile ucrainene au nevoie de suportul puternic și susținut al statelor occidentale, atât din punct de vedere 

umanitar, cât și financiar, pentru a putea să-și protejeze cetățenii. Un teritoriu poate fi cucerit, un popor niciodată! 
România este deja statul care primește cu brațele deschise miile de mame ucrainene, care trec frontiera țării noastre 

plângând, cu copii de mână, fugind din calea morții. Sunt profund impresionat de solidaritatea și umanitatea de care au dat 
dovadă românii din Suceava, Botoșani, Maramureș și din toată țara, primindu-i ca pe niște frați pe ucrainenii care încearcă să-
și salveze familiile. Aș mai adăuga faptul că mulți dintre refugiații care trec frontiera de stat a României sunt frații noștri 
români din zona Cernăuți, din Bucovina de Nord. Am convingerea că România va avea grijă de fiecare refugiat în parte, de 
fiecare ucrainean obligat de agresorul rus să-și abandoneze casa și țara.   

Stimați colegi, 
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Vreau să transmit un mesaj cât se poate de clar către toți compatrioții mei. România beneficiază astăzi de cea mai solidă 
garanție de securitate din istorie. Apartenența României la Alianța Nord-Atlantică și Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale 
Americii reprezintă cele mai solide argumente pentru ca niciun român să nu-și facă griji asupra securității și apărării statului 
român, indiferent ce demersuri și agresiuni va mai face Federația Rusă. 

Deși avem garanția că suntem apărați, nu putem să nu ne întristăm că în secolul XXI, încă mai există lideri cu 
mentalități închistate în secolul al XIX-lea, care se visează țari sau împărați, iar, pentru a-și împlini visele dictatoriale, produc 
moarte, suferință și distrugeri.  

Vă mulțumesc,       Deputat 
Ioan Balan 

*** 
 

Lumea are nevoie urgentă de LIDERI. În pace și în război 
 

În 2020, o Europă mai dezbinată ca niciodată a intrat în război cu un inamic necunoscut: COVID-19. În ciuda tuturor 
vocilor care propovăduiau scindarea Uniunii, am reușit să ne regrupăm rapid într-un efort comun fără precedent pentru a lupta 
cu pericolul care ne-a dat viețile peste cap. În 2022, Europa încă slăbită de pandemie are la graniță un alt război. Unul cu care 
ne-am mai confruntat, cu un inamic cunoscut.  

Războiul din Ucraina este, de fapt, al lumii libere împotriva Rusiei autocrate a lui Putin și a ambițiilor sale personale. 
Rezistența Ucrainei este și un simbol al rezistenței binelui în fața răului. Al luminii în fața întunericului. Al unității în fața 
dezbinării. Iar exemplul de leadership pe care președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, ni-l dă tuturor, în aceste zile 
cumplite pentru țara lui, va trebui să însemne ceva. Un răspuns rapid al UE, dincolo de sancțiuni și sprijin pentru Ucraina. 
Decizii asumate și fără ezitări. Lumea are nevoie urgentă de lideri. În vremuri de pace și în vremuri de război. 

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană chiar în timpul 
negocierilor ruso-ucrainene din Belarus - în mod simbolic. Momentul a fost completat de solicitarea sa ca Ucraina să fie 
inclusă în UE într-o procedură de urgență. Vremurile excepționale cer măsuri excepționale. E momentul ca și Republica 
Moldova să urmeze aceeași procedură, cât mai urgent. În contextul actual, extrem de periculos, problemele teritoriale care au 
blocat până acum aderarea celor țări la spațiul european nu mai sunt relevante. Sau sunt cele mai importante, depinde cum 
privim.  

În comparație cu alte state europene care au aderat la pachet la UE și au demonstrat de-a lungul timpului dificultăți în a 
menține direcția impusă, Ucraina și Republica Moldova sunt pregătite. Ucraina are un lider care a dat o lecție întregii lumi prin 
lupta pe care o duce zilnic, în țara lui, cu oamenii lui și pentru pământul lor. Nimeni nu îi va putea contesta demnitatea, 
indiferent care va fi deznodământul. Iar Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, are același avânt și un profil pro-
european de necontestat. Iar în contextul în care Putin nu mai poate fi suspectat că acționează rațional, Europa nu are voie să 
mai ezite.  

Și pentru că e timpul curajului, de ce să nu vorbim și despre unire? Intrarea Republicii Moldova în UE ar deschide calea 
spre acest vis pe care îl împărtășim atât de mulți, de pe ambele maluri ale Prutului. Un vis dărâmat de alte războaie, dar care nu 
a încetat vreodată să răsune în inimile de români. Unire în și prin Europa! 

România poate și trebuie să se poziționeze și să acționeze ferm pentru extinderea Uniunii Europene către Republica 
Moldova și Ucraina.  

Stimați colegi de arenă publică, lumea în care trăim cere asumare. Istoria se scrie chiar în aceste zile, în care unii dintre 
noi cântărim fiecare cuvânt sau fiecare mișcare pe care o facem. Corneliu Coposu spunea că „Nu resemnaţii scriu istoria, ci 
cutezătorii ei. Prin aceştia, neamurile sunt veşnice.” Zelensky este sigur un cutezător. Noi ce alegem să fim? 

 

Deputat 
Burduja Sebastian 

*** 
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“Educația nu se poate plagia” 
 

România este țara din Europa cu cele mai multe lucrări științifice eliminate din publicații din cauza încălcării normelor 
de bună conduită în cercetare, raportat la totalul fondurilor alocate cercetării într-o țară. Cel puțin un articol din 1.000 este 
retras din bazele de date internaționale, ca urmare a identificării plagiatului. 

Mai mult, plagiatul are impact și asupra unor terțe persoane, fie că vorbim de autorul inițial al textului plagiat sau de 
cititorul care studiază lucrarea plagiată, dar și asupra întregului sistem în care plagiatorul funcționează. 

În același timp, persoanele care au un verdict de „plagiat”, „reproducerea fără drept“ sau „încălcarea dreptului de autor” 
(toate aceste verdicte reprezintă, în fapt un furt intelectual), nu au nici o îngrădire în a ocupa o funcție didactică. 

Fenomenul plagiatului pune sub semnul întrebării întreaga credibilitate a Educației și Cercetării din România.  
În mod evident un cadru didactic care a plagiat nu poate fi un exemplu pentru generațiile viitoare, dar nici un partener 

de încredere pentru colegii de catedră sau de proiect. 
ART. 293^1 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 actualizată 2022 prevede că: „Nu pot ocupa o funcție didactică 

persoanele condamnate penal definitiv pentru infracțiuni contra persoanei săvârșite cu intenție în împrejurări legate de 
exercitarea profesiei, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării.” 

Consider că este necesară completarea articolului 293^1 cu nou aliniat, prin care vom asigura caracterul etic și de model 
al cadrului didactic pentru studenți dar și integritatea instituțiilor de studii superioare din România. 

Conținutul noului aliniat este următorul: „Nu pot ocupa funcții didactice, de cercetare sau de conducere în învățământul 
superior acreditat sau autorizat persoanele care au un verdict sau sentință definitivă de plagiat, reproducere fără drept sau 
încălcare a drepturilor de autor emise de organele în drept” 

Prin introducerea acest aliniat, se elimină unul din principalele motive care stau la baza plagiatului și anume promovarea 
în funcție în sistemul de învățământ universitar.  

Dobândirea titlurilor didactice de asistent, lector, conferențiar și profesor universitar, la care se adaugă și abilitarea de a 
conduce doctorate, toate aceste etape impun un număr de publicații științifice, participări la conferințe, prezență internațională 
în domeniu.  Doctoratul devine obligatoriu de la nivelul de asistent. 

Pe cale de consecință, adăugarea acestui aliniat în Legea Educației Naționale 1/2011 va determina o scădere a numărului 
de plagiate, având în vedere că un verdict de plagiat va duce la pierderea postului ocupat. 

De asemenea, pe termen mediu, acest articol va permite o relativă asanare internă a universitățile care vor putea elibera 
posturile ocupate în baza unor lucrări de plagiat și le vor putea scoate la concurs pentru candidați onești care să aducă un nou 
suflu și care sunt predispuși utilizării metodelor moderne de predare, adaptate nevoilor generației actuale.  

În plus, pe termen lung, această modificare va duce la creșterea credibilității universităților românești, o mai bună 
pregătire a studenților și o adaptare mai bună la piața locurilor de muncă a absolvenților. 

Vă mulțumesc,      
Deputat 

Vasile-Aurel Căuș 
*** 

 

”Fiecare război este un război pornit împotriva copiilor” 
 

”Fiecare război este un război pornit împotriva copiilor”. Acestea sunt cuvintele rostite de Eglantyne Jebb, cea care a 
fost fondatoarea organizației neguvernamentale ”Save the children”, acum un secol.  Din păcate, ceea ce se întâmplă acum în 
Ucraina demonstrează că aceste cuvinte au traversat anii și sunt mai actuale decât ne-am dori: conform cifrelor comunicate de 
Ministerul Sănătății de la Kiev, citate de Kyiv Independent, 14 copii au fost uciși până acum în acest război, iar 116 au fost 
răniți.  

Nicio sancțiune, economică sau de altă natură, nu va putea repara vreodată răul făcut. Copiii sunt victime nevinovate ale 
unui război pe care nu au cum să îl înțeleagă. Ei înteleg doar faptul că, pentru a supraviețui, au fost nevoiți să se despartă de 
tații lor, să schimbe patul din casă cu o saltea dintr-un adăpost sau cu un ”culcuș” improvizat într-o statie de metrou, să renunțe 
la prieteni și la tot ce însemna pentru ei ”acasă” până în acea zi. 

În aceste zile, îmi revin în minte ochii plini de lacrimi ai unei fetițe, martoră a războiului, ale cărei cuvinte sintetizează 
cel mai bine ororile prin care trec acești copii:  "Nu vreau să mor. Vreau să se termine cât mai curând. M-am trezit când am 
auzit bubuitura aceea puternică. Am înţeles că este război”. 
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In lupta cu pandemia, știința îți oferă ”arme” pentru a lupța și pentru a învinge. În războiul pornit de un tiran cu ambiții 
absurde, știința și logica nu au nicio putere. Singura soluție în aceste momente grele este solidaritatea, iar voluntarii au 
demonstrat că românii sunt alături de vecinii noștri, mobilindu-se în număr foarte mare la granițe pentru a acorda ajutor celor 
care fug din calea gloanțelor. 

La nivel guvernamental, s-a decis donarea, în regim de urgență, către Guvernul Ucrainei, a unor bunuri materiale, 
respectiv muniție și echipamente de protecție balistică. De asemenea, s-a luat decizia de a activa toate cele 11 spitale militare 
românești, pentru asigurarea asistenței și tratamentului medical pentru militarii răniți în Ucraina.  

Închei această declarație politică așa cum am început-o, cu un citat, un mesaj împotriva războiului, compus de copii din 
mai multe țări, în cadrul consultărilor derulate de organizația ”Save the Children” în ianuarie 2019:  ”Vrem ca războiul să se 
sfârșească,  să nu mai auzim nici măcar un foc de armă. Să facem din trecut o punte către viitorul nostru. Avem visuri mari 
pentru noi și pentru țările noastre. Ne imaginăm că țările noastre se bucură de pace, că sunt un loc unde toate deciziile sunt 
luate pentru noi, pentru că noi suntem prezentul și viitorul țării.…. Facem apel la conducătorii acestei lumi să ia toate măsurile 
pentru ca noi să putem merge la școală, să ne putem juca și simți apărați... în orice împrejurare”.  

 

Deputat 
Angelica Fădor 

*** 
Sprijinirea IMM-urilor, o soluție pentru o economie puternică 

 

Stimate colege / Stimați colegi, 
Sprijinirea IMM-urilor reprezintă un aspect crucial în privința redresării și rezilienței economice a țării noastre. Pentru 

mine, dar și pentru colegii din PNL, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii este un contributor de importanţă strategică la 
creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, de aceea trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care să 
îi ajute să se dezolte. IMM-urile reprezintă mai mult de 99% dintre companiile din România, iar contribuția IMM-urilor este de 
aproximativ 60% din Produsul Intern Brut. Sunt cifre care vorbesc de la sine despre importanța acestora pentru economia țării 
noastre.  

Guvernul României condus de prim-ministru Nicolae Ciucă a adoptat în ultima vreme o serie de Ordonanțe de Urgență 
care vor fi un aport considerabil în redresarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, totodată și în lansarea acestora.  

Datorită eforturilor depuse de ministrul pentru antreprenoriat și turism, Constantin-Daniel Cadariu, împreună cu 
sprijinul Guvernului României, pentru sectorul IMM-urilor și domeniul HORECA se va corecta titlul bugetar pentru 
asigurarea sumelor suportate din buget aferente proiectelor eligibile din cadrul schemei de ajutor de stat în contextul crizei 
economice generate de pandemie și se va iniția programul de sprijin pentru HORECA care cuprinde granturi în valoare de 200 
de mii euro pentru afacerile din domeniul turistic care au fost afectate economic în urma pandemiei.  

Aceste măsuri sunt doar o parte din schemele de ajutor pe care Ministerul Antreprenoriatului și Turismului împreună cu 
Guvernul României, le vor aloca pentru a debloca, relansa și crea noi afaceri și oportunități în dezvoltarea sectorului 
antreprenorial și turistic. 

Mai vorbim și despre Ordonanța de Urgență privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului 
operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul 
fondurilor europene. Actul normativ are un scop bine definit și anume deblocarea și realizarea plăților pentru cei aproximativ 
3.000 de beneficiari ai Măsurii 2, care până în acest moment nu și-au primit granturile cuvenite. Mai exact, este vorba despre 
corectarea titlului bugetar pentru cei 570 de milioane de lei necesari încheierii programului, bani cu finanțare de la bugetul de 
stat, atribuiți ministerului pentru anul curent. Acum, după încheierea acestui demers procedural, sper să fie finalizate cât mai 
curând plățile. 

Un alt act adoptat de Guvern și care vine tot în sprijinul IMM-urilor este Ordonanța de urgență pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și Ordonanța de 
urgență pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului IMM. 

Mediul de afaceri trebuie să beneficieze de întreaga susținere a statului român în mod echitabil și transparent. Plecând 
de la această premisă, a fost adoptat cadrul normativ primar pentru a putea stimula înființarea și dezvoltarea întreprinderilor 
mici și mijlocii cu noi forme de sprijin. Este vorba despre Start-Up Nation, ediția a treia, și o a doua posibilă etapă a măsurii 
HoReCa!  
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De asemenea, s-au făcut primii pași pentru a putea implementa și „Programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor 
mici și mijlocii”, cu o sursă bugetară reprezentată de sumele acumulate în contul de tranzit deschis la CEC Bank SA în cadrul 
proiectului «Programul Româno – Elvețian pentru IMM-uri», provenite din rambursarea creditelor de către beneficiarii IMM-
urilor. 

Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării 
întreprinderilor mici și mijlocii aduce și modificări referitoare la aplicarea Testului IMM, necesare inclusiv pentru atingerea 
jalonului 242, din cadrul componentei 9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare” a Planului Național de 
Redresare și Reziliență. 

În ceea ce privește Ordonanța de urgență pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului IMM, 
aceasta va asigura accesul întreprinderilor grav afectate de situația economică actuală la un nou instrument de finanțare, cu 
impact pozitiv direct asupra capacității operaționale a acestora, constând în reluarea activității pe o piață de consum grav 
afectată de criza generată de pandemia COVID-19. 

Sunt măsuri firești pentru a susține IMM-urile românești! 
Vă mulțumesc!         Deputat 

George-Cătălin Stângă 
*** 

 

Mobilizarea românilor este extraordinară în faţa acestei crize umanitare de mari proporţii 
 

S-a lăsat frigul la Isaccea, ca de altfel în toate punctele de trecere a frontierei din estul şi nordul ţării, însă românii 
dovedesc o solidaritate incredibilă. Sunt mândru că sunt român, cum sunt mândru că sunt dobrogean. 

La rându-mi, m-am dus la Isaccea în fiecare zi şi voi ajuta pe mai departe cu tot ce pot.  
Există o mobilizare fără precedent, unii oameni şi-au luat câteva zile de concediu pentru a da instituţiilor o mână de 

ajutor. Începând cu Prefectura Tulcea, ISU, Pompieri, Poliţia judeţeană şi continuând cu primăriile sau direcţiile de asistenţă 
socială este un efort general pentru a strânge ajutoare, a pune la dispoziţie cazare sau mijloace de transport. 

Trebuie spus că Bacul va face curse de la Orlovka la Isaccea în continuare, chiar dacă vremea nu este prielnică. A 
circulat informaţia că Bacul va fi oprit, dar nu este adevărat, se poate întâmpla asta doar dacă sunt sloiuri de gheaţă. Ceea ce nu 
este cazul. 

Mă bucur să văd atâta solidaritate în jur şi sunt convins că lucrurile se vor derula la fel şi în continuare, cu calm şi cu o 
bună organizare. Mă aştept să crească presiunea în punctele de trecere a frontierei, inclusiv la Isaccea. 

Sunt cozi mari dincolo de frontieră, pe partea ucraineană, sunt sute de oameni care trec cu Bacul la fiecare transport, dar 
din păcate asistăm la o criză umanitară de proporţii. Ajutoarele sunt dirijate şi către cetăţenii din Ucraina care stau la rând să 
intre în România. Sunt oameni care aşteaptă în frig, de 24 sau chiar 48 de ore şi trebuie să-i ajutăm, pentru că au nevoie mai 
mult ca oricând de sprijin. 

Însă veştile care vin din Ucraina nu sunt deocamdată încurajatoare. Mor oameni nevinovaţi, e un război greu de înţeles 
şi de acceptat.  

Sper să se termine cât mai repede această confruntare lipsită de logică. Sunt oameni disperaţi care îşi lasă totul acasă şi 
fug. Este greu să priveşti un copil în ochi şi să-i citeşti groaza.  

Să fim solidari cu suferinţa acestor oameni şi să-i ajutăm în continuare!   
 

Deputat 
George Șișcu 

*** 
Solidari cu suferința 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Acum aproape o săptămână, lumea pe care o știm s-a schimbat radical. Secolul al XX-lea a făcut ființa umană mai 

precaută decât a fost vreodată. Experiențele a două conflagrații nimicitoare și pericolul nuclear de după acestea au reprezentat 
punctele de reper ale liderilor lumii în conturarea politicii externe. Cu toții au avut în minte și în suflet idealul de a nu mai 
ajunge niciodată în postura ca diferendele dintre două sau mai multe state să se sfârșească cu vărsarea de sânge a unor oameni 
nevinovați, care nu își doresc decât să poată fi liberi și să prospere într-un mediu pașnic. Atacul intempestiv și neprovocat al 
Federației Ruse asupra Ucrainei a readus în conștiințele noastre un peisaj ce speram că nu îl vom mai cunoaște niciodată, 
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războiul. Însă, pe lângă numărul mare de victime pe care gloanțele și rachetele le provoacă, un efect direct al acțiunilor militare 
este apariția unei mari crize umanitare. Până la această ora, peste 70.000 de cetățeni ucrainieni au intrat în România, prin 
diversele puncte de frontieră, și peste 33.000 au ales să rămână în țara noastră. Cetățenii din Ucraina care nu solicită o formă 
de protecție statului român, beneficiază în cadrul taberelor temporare de cazare de hrană, îmbrăcăminte, materiale de igienă 
personală, asistență medicală. De asemenea, copiii neînsoțiți de părinți sau un alt reprezentant legal, care provin din Ucraina 
beneficiază de protecţie şi asistenţă din partea României. Chiar dacă circumstanțele în care ne aflăm nu sunt de bun augur, pot 
spune că mă bucură implicarea județului Hunedoara în gestionarea acestei crize umanitare. La acest moment, există 1560 de 
locuri de cazare puse la dispoziție de unitățile administrativ-teritoriale din Hunedoara, fiecare primar având capacitatea de a 
asigura cazare și hrană pentru cei care vor solicita refugiu în județul nostru. Este salutară inițiativa din localitatea Baru Mare, 
unde primăria, în parteneriat cu Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, a pus la dispoziție 80 de locuri pentru vecinii 
noștri aflați într-un moment de cumpănă al vieții lor. Solidaritatea noastră, a întregului popor român, cu tragedia poporului 
ucrainean nu a fost nicicând mai necesară. România secolului XXI va sări mereu în apărarea celui oprimat, celui fără apărare. 
Copiii, femeile și bătrânii din Ucraina au nevoie de ajutor, iar prin măsurile pe care le-a adoptat Guvernul Nicolae Ciucă, 
împreună cu Președintele Klaus Iohannis, România face tot ce poate pentru a le alina cât se poate de mult durerea pe care 
acești oameni au resimțit-o atunci când au fost nevoiți să-și abandoneze căminul de-o viață, goniți de vicisitudinile timpului pe 
care îl trăim. Mă rog la Dumnezeu ca pacea și liniștea să își reintre în drepturi cât mai repede posibil pe teritoriul Ucrainei. Fie 
ca liderii lumii să găsească înțelepciunea necesară pentru a soluționa acest conflict, ce sper să rămână doar un negru și pasager 
episod al prezentului.  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Vetuța Stănescu 

*** 
 

România este pregătită să susțină din rezervele interne o eventuală criză a gazelor naturale 
 

Îngrijorarea românilor referitoare la conflictul armat din Ucraina este una normală, firească, în condițiile în care se 
așteaptă ca efectele acestui război să fie alarmante și dificile pentru toată Europa. Disputa din estul României va avea 
consecințe economice pentru toate statele, mai ales că Uniunea Europeană este vulnerabilă la capitolul furnizarea și livrarea 
gazelor naturale.  

Pe fondul realității conform căreia peste o treime din necesarul de gaze al Europei vine din Rusia, iar o treime din aceste 
livrări trec prin Ucraina, neliniștea continentală este perfect justificată. 

În acest moment însă, disputa militară din țara vecină se pare că nu a afectat în niciun fel derularea exporturilor de gaze 
ruseşti prin Ucraina, tranzitul desfășurându-se în mod normal, chiar dacă cantitățile au crescut cu peste 40% în ultima 
perioadă. 

Specialiștii opinează că riscul diminuării livrărilor de gaze ruseşti sub angajamentele contractuale este unul limitat, cel 
puțin deocamdată, în cazul în care nu va exista o escaladare semnificativă a crizei. 

În aceste condiții, este pe undeva argumentată decizia Uniunii Europene și a SUA de a nu include sectorul energetic al 
Rusiei pe lista sancțiunilor economice drastice impuse Kremlinului în aceste zile, ca reacție la atacul sângeros asupra Ucrainei. 
Chiar și Administrația Biden a justificat nesancționarea sistemului energetic rusesc pentru a nu perturba importanța sistemică a 
Rusiei în economia globală, din acest punct de vedere.  

Este evident că o astfel de imixtiune va avea ca efect afectarea livrărilor de energie și gaze în toată Europa, ceea ce ar 
provoca consecințe poate mai dramatice decât războiul în sine, pe fondul scăderilor accentuate ale economiei mondiale din 
ultimii doi ani ai pandemiei.  

Sunt de salutat, în acest context, asigurările ferme date populației de către Guvernul Nicolae Ciucă, conform cărora 
România nu va avea de suferit în cazul unui blocaj al intrărilor de gaze naturale în țară. În funcție de evoluția situației, 
Executivul de la București este pregătit să ia, în timp util, toate măsurile necesare pentru a asigura continuitatea în 
aprovizionarea cu gaze naturale. 

În consecință, cred că trebuie să facem un apel la calm în aceste zile, deoarece România are suficiente stocuri de gaze 
din depozite pentru gestionarea perioadei sezonului rece și, de asemenea, nu se află într-un pericol iminent din punct de vedere 
al siguranței și securității naționale.       Deputat 

Cristina Burciu 
*** 
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Reînvăţarea bunului simţ 
 

Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Odată cu progresul incredibil al tehnologiei şi cu depăşirea secolului vitezei, românii, noi, cu toţii, ne îndepărtăm tot mai 

accentuat de preceptele sănătoase de odinioară. La prima vedere, ar putea fi ciudat să abordezi un subiect aparent fără nici o 
legătură cu politica, de la această tribună de opinie parlamentară.  

Mă opresc totuși astăzi la abordarea vieţii de tip nou a românilor, pentru că ea are, indiferent de diferenţe, mai multe 
tangenţe cu viaţa politică decât ne-am putea imagina aparent.  

În prezent, oamenii suferă de boala stresului, un flagel care acaparează vieţile tuturor, în egală măsură. Stres, stres, stres, 
şi iar stres! Dacă întrebi, toată lumea are o explicaţie. Loc de muncă, şomaj, probleme diverse, pierderi, boală, căsătorie, 
divorţ, concediu, viaţă, într-un cuvânt totul se traduce prin stres. Practic, suntem stresaţi că existăm! Stresul este realmente un 
flagel recunoscut ca atare de către specialişti, de pe urma căruia pot apărea complicaţii privind starea de sănătate şi climatul 
emoţional al omului, de natură a ne afecta mult mai grav decât suntem tentaţi să credem.  

Întrebarea care trebuie pusă este una relativ simplă: de ce suntem stresaţi? Sau, mai corect spus, de ce suntem stresaţi 
acum, şi nu am fost stresaţi în vremurile trecute, când parcă, subjugaţi de comunism, aveam fiecare dintre noi mult mai multe 
lipsuri - libertatea, libera circulaţie, dreptul la expresie şi de a spune ce gândim, şi câte şi mai câte. Paradoxal, atunci nu se 
cunoştea această boală a stresului! Culmea, oamenii erau atunci mult mai liniştiţi, optimişti şi încrezători.  

Acum, însă, în zilele noastre, după ce am trecut şi de secolul vitezei, nu ne mai putem imagina viaţa fără calculator, 
laptop, telefoane inteligente, acces la orice informaţii dorim şi de oriunde din lume, reţele de socializare, aplicaţii, softuri şi 
multe alte cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii. Suntem dependenţi de aceste „jucării”, care însă sunt zadarnice când vine vorba de 
întoarcerea la origini, la geneză, la Dumnezeu…. 

Fără a fi specialist, cred că există câteva explicaţii corecte din punct de vedere logic, trăite de mine de-a lungul timpului. 
În primul rând, este vorba de educaţie. Pe vremurile acelea hulite, nu exista copil care să nu meargă de mic la slujbă, în sfânta 
biserică, cel puţin duminica. Atunci, toată lumea ştia să spună cele trei expresii magice, pe nedrept uitate acum, în mileniul 
avangardist al modernismului: poftim, te rog, mulţumesc! Tot atunci, dacă greşeam, ne era uşor să spunem „scuză-mă”, sau „te 
rog să mă ierţi”, fără să te simţi în inferioritate că ai recunoscut un adevăr. În vremurile nu de foarte demult, copiii învăţau 
rugăciunile aşa cum învaţă cei de azi jocurile pe calculatoare şi console de ultimă generaţie… Erau multe îngrădiri şi restricţii, 
dar, cu siguranţă, era mai uşor şi mai sănătos de trăit, mai ales la ţară, unde s-a născut veşnicia şi sper să nu dispară… 

În zilele noastre, toate s-au schimbat. Este pozitiv că încă se construiesc biserici, dar mă doare că din ce în ce mai puţini 
români se duc să se reculeagă în sfintele lăcașuri! Nu cred că astfel de schimbări bruşte sunt bune pe termen lung! Nu cred că 
nu mai trebuie să avem educaţie, cultură, morală, civism şi Dumnezeu. Nu vreau să cred că nu mai trebuie să ştim rugăciunile 
copilăriei şi că nu mai putem spune „te rog”, „mulţumesc” sau „iartă-mă”! Şi, de asemenea, nu trebuie să uităm că biserica 
noastră strămoşească a fost cea care ne-a călăuzit în momentele de cumpănă pentru a supravieţui, a rezista şi a spera într-o 
viaţă mai bună… 

Progresul tehnologiei a fost, din păcate, direct proporţional cu regresul spiritual al românilor! Din nefericire, am reuşit 
să „importăm” doar aspectele negative din Occidentul mult visat şi aşteptat, iar tradiţiile noastre sănătoase, moştenite de mii de 
ani, le-am părăsit cu desăvârşire, până când a trebuit să vină moştenitorul Coroanei britanice să ne deschidă ochii…  

Dincolo de cele amintite, ne mai lipseşte ceva ce am avut: bunul simţ! Orice om politic trebuie să aibă o relaţie cu 
cetăţenii bazată pe bun simţ. Bunul simţ înseamnă să promiţi ceea ce se poate realiza. Bunul simţ înseamnă să obţii 
consimţământul oamenilor pentru ceea ce vrei să faci. Bunul simţ înseamnă să nu pretinzi, ca administraţie sau guvernare, de 
la cetăţeni, mai mult decât pot ei să ofere. La fel cum bunul simţ înseamnă să-ţi stabileşti priorităţile în funcţie de priorităţile 
cetăţenilor. Bunul simţ nu se învaţă la şcoală, poate nici acasă. El ţine de auto-educaţia fiecăruia dintre noi! Pentru a ne face 
bine, ca oameni, ţară şi neam, ar trebui să-l reînvăţăm! 

Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
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Suntem uniți în fața agresiunii 
Dragi colegi,  
Data de 24 ianuarie va avea de acum înainte o conotație sumbră nu numai pentru Europa, dar și pentru țările din toată 

lumea. Este ziua în care a devenit clar că anumiți lideri își pun ambițiile iluzorii mai presus de viețile cetățenilor. Este ziua în 
care mecanismele democratice în funcțiune au fost activate pentru a contrabalansa decizia Federației Ruse de a încălca 
autonomia teritorială a Ucrainei pentru a doua oară în decurs de opt ani. Și cel mai important, este ziua în care vecinii Ucrainei 
s-au mobilizat fără precedent pentru a ajuta oamenii ce fug din calea războiului.  

Încă din prima zi de conflict, Misiunea României la NATO a cerut activarea articolului 4 din Tratatul de la Washington, 
care stabileşte un mecanism de consultare între aliaţi, în contextul conflictului din Ucraina. Nevoia de consens politic, militar 
și mai ales umanitar în astfel de situații este pregnantă, iar Polonia, Cehia, Slovacia, Bulgaria și țările baltice au prioritizat și 
ele acest lucru prin susținerea solicitării României la NATO. Consolidarea dialogului nord-atlantic acționează ca un scut 
împotriva tendințelor imperialiste clare ale Federației Ruse.  

După ce au fost atacate cu rachete mai multe orașe importante printre care Kiev, Harkov, Mariupol sau Odesa, mii de 
cetățeni ucraineni au dobândit forțat statutul de refugiați și au trecut granițele în țările vecine în căutare de ajutor. Imaginile cu 
familii care își părăsesc locuințele pentru a ajunge la loc sigur sunt cutremurătoare și nu își au locul în cadrul eforturilor pe 
care statele europene îl fac de a construi un areal pur democratic și prosper. Cu toate acestea, cetățenii din Ucraina au fost 
obligați să treacă granița în special în Republica Moldova și România în căutare de azil. Autoritățile române s-au mobilizat 
fără precedent, iar partidele politice din actuala coaliție de guvernare s-au arătat dispuse să îi ajute pe toți cetățenii care vor 
căuta refugiu. Mai mult decât atât, un număr impresionant de români sunt activi în grupuri de voluntari pe rețelele de 
socializare. Mai multe companii, firme, asociații și personalități publice și-au oferit deschiderea de a acorda spirjin pentru 
refugiații de război din Ucraina. Români din Cluj, Neamț, Timișoara, Constanța, Vaslui, Argeș, București și din multe alte 
zone ale țării au anunțat că își oferă gratuit locuințele pentru familiile cu copii, inclusiv pentru cei care vin cu animale. Și în 
mediul academic s-a arătat un nivel de solidaritate impresionant, întrucât, de exemplu, Universitatea din București a pus la 
dispoziție camere de cămin refugiaților care caută adăpost, iar Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj a declarat că va susţine 
profesorii, cercetătorii şi studenţii din Ucraina care doresc să-şi continue activitatea în România.  

La granița cu Ucraina, cozile sunt de câțiva kilometri, iar într-o singură zi au intrat pe teritoriul țării noastre 14.000 de 
refugiați. Românii nu au stat pe gânduri și și-au pus la dispoziție casele pentru a-i ajuta pe vecinii noștri. Centrele de refugiați 
aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență  s-au ocupat în proporție de peste 50% și sunt 
așteptate și mai multe cereri de azil în zilele următoare. Avem capacitatea necesară de a-i ajuta pe vecinii noștri și de a preveni 
ca atacurile rusești să sfârșească viața cetățenilor din Ucraina.  

Vă încurajez pe toți să ne rugăm ca această criză să treacă cât mai repede, iar numărul victimelor să nu crească și mai 
mult. Trebuie să avem încredere în capacitatea mecanismelor democratice de a combate această criză. Sancțiuni economice 
sunt deja în vigoare și vor urma și altele în cazul în care agresiunea va continua. NATO și UE sunt alianțe puternice și 
reziliențe, iar eforturile tuturor țărilor vecine Ucrainei sunt mobilizate pentru a oferi ajutor. Sperăm că această criză se va sfârși 
cât mai repede! Suntem uniți în fața agresiunii și determinați să ajutăm prin toate mijloacele disponibile! 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Criza alimentară se adâncește 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Ucraina și Rusia sunt responsabile pentru mai mult de un sfert din comerțul mondial cu grâu, o cincime din 

vânzările mondiale de porumb și 80% din exporturile de ulei de floarea soarelui. 
Războiul pe care Rusia l-a pornit în Ucraina are consecințe economice grave. Efectele invaziei ruse asupra Ucrainei ar 

putea afecta și coșurile de cumpărături din întreaga lume. 
Potrivit specialiștilor, o nouă criză alimentară va exploda, asta în contextul în care pandemia a slăbit deja economia 

mondială. Analiștii au avertizat că războiul ar putea afecta producția de cereale și chiar dubla prețurile globale la grâu. 
Marii importatori de cereale sunt vulnerabili, în condițiile în care Ucraina și Rusia aprovizionează foarte multe țări din 

Asia, Orientul Mijlociu și Africa. 
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Atacul a dus la interzicerea tuturor navelor comerciale în marea interioară și la închiderea porturilor ucrainiene. 
Aproximativ 90% din exporturile de cereale ucrainiene sunt transportate pe mare și se preconizează că întreruperea va face 
ravagii fluxurilor de aprovizionare cu alimente, conform analiștilor. 

Potrivit datelor transmise săptămâna trecută, de pe bursa EuroNext de la Paris, prețul grâului a sărit de 323 euro/tonă, în 
creștere cu 37%, al porumbului a ajuns la 295 euro/tonă, fiind în creștere cu 27% față de aceeași perioadă și al rapiței a ajuns la 
785 euro/tonă, plus 45%. 

Într-o singură săptămână, prețul grâului a crescut cu 130%, iar al porumbului cu 63%. Față de acum o lună, prețul 
grâului a crescut cu 168% și al porumbului cu 91%. 

Grâul este la cel mai ridicat nivel de după 2012, iar cotațiile la oleaginoase sunt și ele în creștere, ceea ce alimentează 
îngrijorările că vor stimula și mai mult inflația globală a produselor alimentare. 

De asemenea, Rusia este și unul dintre cei mai mari exportatori de îngrășăminte din lume, iar fermierii ar putea fi 
nevoiți să plătească mai mult. 

Pe lângă criza din Ucraina, situația este agravată de seceta din America de Sud care a înrăutățit perspectivele privind 
livrările de soia boabe, cotațiile ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimii nouă ani. 

Pe fondul conflictului din Ucraina și Rusia, și petrolul a ajuns la peste 100 de dolari pe baril, iar gazul a crescut cu 52%. 
Țițeiul Brent a atins 105 dolari pe baril săptămâna trecută, pentru prima dată din 2014, după o creștere de peste 8% pe 

piețele internaționale de energie. Iar prețul gazului a crescut, ajungând la nivelul de 1.560 de dolari pe mia de metri cubi. 
Condamn ferm atacurile Rusiei asupra Ucrainei. Acțiunile Rusiei reprezintă o amenințare gravă la adresa securității 

euro-atlantice și a legislației internaționale. 
Suntem alături și ne rugăm pentru poporul ucrainean! 
Vă mulțumesc!         Deputat 

Ică Florică Calotă 
*** 

Ziua Internațională a Bolilor Rare 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi,  
Ziua Internațională a Bolilor Rare este sărbătorită anual pe 28 februarie.  Este o zi în care instituțiile statului, alături de 

alte organizații, alături de noi, parlamentarii, de medici și chiar și de cetățeni, avem datoria de a crește vizibilitatea acestei 
probleme de sănătate, cu care se confruntă și România. Conform Ministerului Sănătăţii, peste un milion de români ar suferi de 
boli rare, însă nu sunt toţi diagnosticaţi. La acest aspect se adaugă o realitate îngrijorătoare: majoritatea bolilor rare nu au 
tratament nicăieri în lume. Tocmai de aceea, profit de această declarație pentru a îndemna Guvernul să includă în noua 
strategie de sănătate care este în curs de elaborare, un plan concret care să vină în sprijinul persoanelor care suferă de boli rare, 
începând cu accesul la informație, la diagnostic și la terapii.  

În calitate de  membru al Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor, voi acţiona mereu în sprijinul 
pacienților și voi vota mereu astfel încât să îmbunătăţim cadrul legislativ existent. 

Oamenii care trăiesc cu o boală rară au nevoie de sprijin concret din partea autorităților și din partea sistemului național 
de sănătate și poate în primul rând au nevoie de mai multă vizibilitate, de înțelegere și de compasiune. 

Vă mulţumesc!      
Deputat 

Liviu-Ioan Balint 
*** 

România trebuie să consolideze identitatea europeană și parteneriatul transatlantic 
 

Este impresionantă solidaritatea de care dă dovadă opinia publică din România cu poporul ucrainian, victima agresiunii 
regimului Putin. Pe bună dreptate, imaginea țării invadate, a căminelor distruse și a refugiaților – femei, copiii – care caută 
salvarea cu câteva lucruri pe care le pot duce cu ei, au produs o mare emoție. Este o dramă pe care noi nu o credeam posibilă, 
nu aproape de noi și cu siguranță nu la noi acasă.  

Conflictul din Ucraina ne afectează și pe noi și ne va lovi în continuare, prin consecințele sale economice în primul 
rând. Dar România este în siguranță, sub protecția NATO, prin apartenența la Uniunea Europeană. Poate că pentru opinia 
publică, aceste instituții au părut abstracte, departe, pentru unii poate chiar inutile. Astăzi cred că este evident că drumul 
european și parteneriatul transatlantic sunt corect alese și trebuie consolidate. 
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 Poate că mulți au ignorat în ultimele decenii valorile care stau la fundamentul Uniunii Europene: unitate în diversitate. 
Deschiderea și dialogul, diversitatea, solidaritatea, dezvoltarea prin cooperare, respectul reciproc sunt valori care, dacă ar fi 
acceptate universal, astăzi nu ar fi război în Ucraina.  

 În fața războiului, ne întrebăm poate ce este de făcut? Răspunsul îl găsesc foarte clar: România trebuie să consolideze 
identitatea europeană și parteneriatul transatlantic. Valorile europene nu sunt idei abstracte și nici vorbe goale: sunt calea 
sigură spre o lume mai bună, nu perfectă dar mai bună, în care respectul pentru demnitatea umană, pentru diversitatea culturală 
și dreptul fiecăruia de a alege sunt fundamentale. Calea europeană înseamnă o preocupare pentru lumea pe care o construim 
copiilor noștri: pace, democrație, libertate, mediu sănătos și dezvoltare echilibrată.   

 

Deputat 
Sergiu Ovidiu Bîlcea 

*** 
  

Războiul din Ucraina nu este o amenințare la adresa României 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Tragedia pornită acum șapte zile de către Rusia reprezintă disprețul profund pe care liderul de la Kremlin îl are pentru 

normele de bună-conviețuire și ordine internațională. Văzând rezultatul sancțiunilor economice aplicate de țările democratice 
din UE și NATO, Vladimir Putin a trecut la amenințări față de statele care ajută Ucraina în aceste momente grele. Pe buzele 
multor români stau întrebări privind alimentarea cu gaze și modul în care România ar gestiona un eventual șantaj din partea 
Federației Ruse privind furnizarea de gaze. Vreau să fiu foarte clar și să asigur toți cetățenii noștri că România nu este în 
pericol și nu va fi afectată de comportamentul agresiv al Federației Ruse privind furnizarea de gaze. Rezervele noastre sunt 
stabile și suficiente pentru a trece peste această perioadă.  

Țara noastră beneficiază de o infrastructură energetică diversificată și echilibrată, însă Partidul Național Liberal 
consideră că atât România, cât și întreaga Uniune Europeană trebuie să continue investițiile pentru a consolida securitatea 
energetică a comunității europene. În acest sens, Președintele Partidului Național Liberal, Florin Cîțu, a propus un pact 
transpartinic pentru investiții în securitatea energetică, necesar mai mult ca oricând țării noastre. Eventualele răzbunări ale 
Moscovei privind gazele au fost luate în calcul înainte de impunerea sancțiunilor și există planuri pentru a fi diminuată 
amploarea efectelor lor. În decembrie am văzut, de exemplu, transporturi masive de gaz lichefiat din SUA pentru Uniunea 
Europeană. Atunci s-au completat depozitele de gaz ale statelor UE și așa a scăzut și prețul ridicat artificial de Vladimir Putin 
prin livrarea unor cantități mici de gaze naturale. Deja anul acesta Statele Unite ale Americii au depășit Rusia în ceea ce 
privește furnizările de gaze către Europa.  

Mai mult decât atât, Guvernul României depune eforturi pentru a echilibra cât mai rapid situația de aprovizionare cu 
gaze a necesarului din import al României. Astfel, după reuniunea extraordinară a Consiliului Energiei de la Bruxelles, 
ministrul român al Energiei, Virgil Popescu, se va deplasa în Azerbaidjan, la Baku, pentru a continua discuțiile cu oficialii 
azeri pentru a asigura diversificarea surselor de aprovizionare. Contextul actual nu este deloc unul simplu, dar cred cu 
convingere faptul că vicisitudinile timpului pe care le trăim vor întări reziliența României în fața oricăror amenințări ce se vor 
ivi! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Bogdan Iulian Huțucă 

*** 
Comunitatea Euro-atlantică nu tolerează agresiunea rusească 

 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Ne aflăm în a șaptea zi de conflict. Șapte zile de când Federația Rusă a aruncat la gunoi principiile și normele dreptului 

internațional prin invadarea Ucrainei. În fața unei agresiuni de o asemenea amploare, fără precedent pe teritoriul european de 
la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, Uniunea Europeană și NATO nu au stat și nu vor sta impasibile, un răspuns 
ferm și coordonat fiind calea dreaptă pe care statele trebuie să o urmeze.  

Țara noastră se află în prima linie de sprijin a Ucrainei în efortul său de a respinge invazia Federației Ruse. România a 
demarat procedurile de retragere din Banca Internaţională de Investiţii în care Rusia este principalul acționar și va începe 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 5 - 2022  
Săptămâna 28 februarie – 4 martie 2022  

 

 

63 
 

procedura de retragere și din Banca Internațională de Cooperare Economică, propuneri susținute de preşedintele PNL, Florin 
Cîțu. 

De asemenea, Guvernul României a organizat, în regim de urgenţă, un grup de lucru task-force condus de premierul 
liberal, Nicolae Ciucă, pentru a gestiona situația de securitate după atacul Rusiei asupra Ucrainei. România a luat, astfel, 
măsuri şi decizii rapide, atât umanitar, cât şi logistic. Prin pachetul puternic de sancțiuni adoptate de Uniunea Europeană, 
SUA, Marea Britanie și Canada, Rusia condusă de Putin devine izolată și în plan economic, nu doar al relațiilor diplomatice. 
Regimul Putin este, în momentul de față, unul de neacceptat în lumea civilizată. România a susținut, încă de la început 
necesitatea unui pachet de sancțiuni UE solid și credibil. UE a înghețat averile lui Putin și Lavrov din cauza atacării Ucrainei. 
Oligarhii ruși și familiile lor, cei care-l țin în brațe pe președintele rus, au fost și ei puternic loviți de sancțiunile financiare ale 
statelor democratice. Mai mult, până și Elveția, o țară tradițional neutră atunci când a existat un conflict pe teritoriul european, 
a renunțat la istoria sa neintervenționistă și a înghețat lichiditățile rusești din băncile sale.  

În acest context teribil de dificil, cred că trebuie să ne arătăm mai uniți decât oricând în fața tăvălugului rus, generator de 
instabilitate regională! România se află sub protecția oferită de aliații noștri din NATO; cu alte cuvinte, nicicând în istoria 
noastră nu am avut garanții de securitate mai solide, iar acest lucru reprezintă încă o garanție că România este și va rămâne o 
țară democratică, sigură, care se va opune mereu opresiunii și își va îndeplini angajamentele asumate față de aliații săi. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Florin Claudiu Roman 
*** 

Declarație politică 
 
Nu mă gândeam vreodată că în viața mea voi asista la un asemenea conflict armat precum ceea ce vedem acum în 

Ucraina. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate cu poporul ucrainean și mă bucur să văd că românii au făcut acest lucru și îi 
ajută pe refugiații din Ucraina, semenii noștri, așa cum pot. 

Există un învingător al războiului: poporul ucrainean, care a devenit un simbol al libertății. România e în prima linie a 
ajutorului acordat Ucrainei. În România se va înființa un centru care să permită colectarea și transportul donațiilor 
internaționale în domeniul ajutorului umanitar către Ucraina și către ucraineni.  

În plus, Președintele Klaus Iohannis a anunțat după ședința CSAT că în contextul invaziei Rusiei în Ucraina, în 
România se impune creșterea procentului din PIB pentru apărare de la 2% din PIB la 2,5%. Mai mult, șeful statului a susținut 
necesitatea întăririi flancului estic prin trimiterea în țara noastră, de către aliați, a unui număr suplimentar de trupe și de 
capabilități. Nu putem accepta ca harta Europei să fie redesenată prin violență. Rusia este un agresor.  

România va sprijini și Republica Moldova, care se confruntă cu un val de refugiați.   
Reamintim că la discuțiile de ieri cu Președintele SUA și cu ceilalți lideri aliați care susțin Ucraina în fața invaziei ruse, 

președintele Klaus Iohannis a propus ca România să devină centrul de distribuție a asistenței umanitare pentru Ucraina. Între 
statele NATO și UE, România are cea mai lungă frontieră cu Ucraina – 614 km (urmată de Polonia 542 și Ungaria 137 km), 
iar Republica Moldova are 770 km de frontieră (excluzând zona transnistreană). De altfel, Președintele României a subliniat la 
discuția cu liderii aliați necesitatea sprijinirii Republicii Moldova în gestionarea refugiaților ucraineni.  

Președintele Ucrainei a mulțumit României pentru sprijinul acordat - echipament de protecție, combustibil, alimente, 
apă și medicamente. Societatea românească și autoritățile s-au mobilizat exemplar pentru ajutorarea ucrainenilor care își caută 
refugiu în România. Sperăm că tot acest coșmar se va încheia cât mai curând, poporul ucrainean nu merită să treacă prin asta! 
Și nici umanitatea! 

Deputat 
Laurențiu Dan Leoreanu 

*** 
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Comisia Europeană sprijină locurile de muncă și incluziunea socială în România 
 
Din cadrul REACT-EU și a Fondului social european (FSE), Comisia Europeană a acordat în total 285 milioane de euro 

pentru România, Franța și Germania, care au drept scop să susțină cetățenii în găsirea unui loc de muncă, să consolideze 
sistemele de educație și de sănătate, precum și să contribuie la accelerarea redresării post-pandemice.  

Dintre cele 3 state europene, țara noastră primește cel mai consistent ajutor, 234 de milioane euro pentru programul 
operațional privind capitalul uman. Aceste fonduri vor contribui la facilitarea furnizării și practicării de cursuri pentru 168.000 
de elevi fără acces sau cu acces limitat la internet, astfel încât să se compenseze orele de școală pierdute în timpul pandemiei. 
Mai mult, noile fonduri susțin crearea de noi locuri de muncă prin intermediul unor stimulente pentru angajare acordate 
persoanelor care au rămas fără loc de muncă în timpul pandemiei. De asemenea, această finanțare este destinată și primelor 
acordate celor 97.000 de lucrători din domeniul sănătății care în timpul pandemiei au fost zi de zi în prima linie și au luptat 
pentru sănătatea românilor până la epuizare.  

În ceea ce privește Franța, aceasta va primi 24 de milioane euro pentru programul operațional din cadrul FSE aferent 
departamentului său de peste mări, Guyana. Fondurile respective vor ajuta elevii expuși riscului de abandon școlar, prin 
intermediul unor programe de sprijin intensiv adaptate și al unui învățământ dual în întreprinderi și în școlile profesionale. 
Finanțarea va sprijini și șomerii, respectiv persoanele care au cele mai mici șanse de a intra pe piața forței de muncă, printr-o 
serie de măsuri de incluziune socială și va ajuta lucrătorii să dobândească competențele necesare într-o lume a muncii aflată în 
continuă evoluție. 

În cazul Germaniei, programul operațional din cadrul FSE din Baden-Württemberg beneficiază de o sumă de 27 de 
milioane euro pentru a sprijini peste 16.000 de persoane care au fost afectate în mod deosebit de pandemie. Această sumă va 
veni și în sprijinul persoanelor care își doresc să acceseze și să utilizeze instrumente și servicii digitale și de asemenea, vor 
sprijini și formarea profesională a lucrătorilor aflați în șomaj tehnic, precum și formarea personalizată a profesioniștilor din 
domeniul culturii.1 

În cei 15 ani de apartenență la Uniunea Europeană, România a primit fonduri europene de 62 de miliarde de euro și a 
contribuit cu 21 de miliarde de euro la bugetul Uniunii Europene. Finanțările europene sunt omniprezente în România, din 
2007 până în acest moment au fost parte integrantă a dezvoltării țării noastre. Fiecare sumă din PNRR, precum și fiecare 
finanțare suplimentară de la Comisia Europeană trebuie să fie utilizată în cel mai eficient și performant mod posibil, pentru ca 
până în 2027 reformele și investițiile să devină rezultate palpabile pentru cetățenii români.  

 
Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
1 https://romania.representation.ec.europa.eu/news/react-eu-285-de-milioane-eur-pentru-sprijinirea-locurilor-de-munca-competentelor-si-
incluziunii-2022-02-17_ro 
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 Întrebări 
 

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

Programul de construcții locuințe pentru tineri 
Stimate domnule ministru, 
În prezent, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației derulează, prin Agenția Națională pentru 

Locuințe, un program care vizează construirea de locuințe cu chirie, destinate tinerilor cărora sursele de venit nu le permit 
achiziționarea unei locuințe, și asigurarea stabilității tinerilor specialiști, prin crearea unor condiții de locuit convenabile.  

Așa cum este prevăzut în Programul de Guvernare 2021-2024, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației consideră oportună creșterea numărului unor astfel de locuințe, prin construcția atât a unor noi spații pentru 
specialiști și tineri, cât și a unor locuințe de necesitate.  

Conform răspunsului MDLPA la întrebarea pe care am adresat-o anul trecut pe această temă, erau în curs de execuție 
lucrările la 389 de unități locative, în cadrul Programului de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, din care un 
număr de 32 sunt în județul Suceava. 

De asemenea, în acest județ, nu a fost finalizat niciun obiectiv de investiție din categoria unităților locative destinate 
tinerilor specialiști din sănătate și/sau învățământ.  

În acest context, vă întreb, domnule ministru, care este stadiul actual al construcțiilor acestor unități din județul Suceava 
și care este termenul preconizat pentru finalizare?  

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

*** 
 

Adresată domnului  prof. univ. dr. Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Protecția etnicilor români din Sudul Ucrainei 
Stimate domnule ministru,  
Conform datelor unui recensământ2,  în Ucraina sunt aprox. 409.608 de etnici români, care locuiesc preponderent în 

sudul țării.  
Conform datelor prezentate de Ambasada României în Ucraina3, comunitatea românească ar reprezenta a treia etnie ca 

pondere din Ucraina, după ucraineni şi ruşi, dacă nu ar fi divizată artificial în români (151.000 persoane) şi „moldoveni” 
(258.600 persoane). 

Conform informațiilor publice din Ucraina, populația civilă încearcă să părăsească țara prin granița de sud, respectiv să 
intre pe teritoriul României pe la punctele de trecere a frontierei din Nordul țării. 

Valuri de imigranți sunt înregistrați în orașele Teceu Mare, Teresva, Peri, Slatina, Bocicoiu Mare, Lunca și Trebușeni, 
fiind pregătiți să intre în România. 

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 etnicii români și „moldoveni” au prioritate de intrare pe teritoriul României? Câte solicitări au fost primite până 
în prezent? 

2. Unde sunt taberele de refugiați amplasate în nordul țării? 
3. Care sunt facilitățile oferite imigranților în taberele de refugiați? 
4. Dacă există un plan de integrare socială și profesională a etnicilor români pe teritoriul României? 
5. Dacă elevii și studenții etnici români vor fi înmatriculați în instituțiile de învățământ românești? 
6. Dacă MAE are un plan de extragere a etnicilor români care încă se află pe teritoriul Ucrainei? 
7. Dacă MAE garantează asistența consulară a altor etnici români de cetățenie ucraineană care doresc rezidență pe 

teritoriul României, dar care, în prezent, nu se află pe teritoriul Ucrainei? 

                                      
2

 Disponibil la: http://2001.ukrcensus.gov.ua/; accesat la data de 25.02.2022. 
3Disponibil la: https://kiev.mae.ro/node/286; accesat la data de 25.02.2022. 
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8. În viziunea MAE, sunt necesare modificări ale legislației în vigoare pentru a gestiona criza iminentă a refugiaților din 
Ucraina? 

Cu aleasă considerație,         Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
 

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

Migraţia forței de muncă 
Stimate domnule ministru, 
Românii consideră că sunt determinați să plece la muncă în străinătate pentru că şi-au pierdut locurile de muncă sau li s-

au diminuat semnificativ veniturile, iar şanse reale de a supravieţui au doar în străinătate.  
Conform unor studii sociologice, migraţia pentru muncă în străinătate a crescut în ultimii ani, deoarece fenomenul este 

cauzat de înrăutăţirea situaţiei în perioada de criză pandemică, dar şi de dezamăgirea faţă de viaţa şi oportunităţile din ţară.  
Vă rog să îmi răspundeți: 
1. Care este strategia MMSS pentru a diminua și preveni migraţia forţei de muncă din România? 
2. Care este numărul românilor care muncesc oficial în străinătate şi câţi dintre aceştia ei sunt din judeţul Cluj? 
Solicit răspuns scris.                    Deputat 

Cristina Burciu 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii  
 

Perpetuarea obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti 
Stimate domnule ministru, 
Festivalurile locale, județene și regionale sunt adevărate oaze de bună-dispoziție, mai ales în această perioadă a 

pandemiei, care a afectat implacabil și  viața culturală pe plan național. Consider că astfel de manifestări sunt extrem de 
benefice pentru păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti, iar Ministerul Culturii are datoria de onoare de a le susţine, atât 
moral, cât şi, mai ales, financiar. 

În consecinţă, vă întreb respectuos: 
1. Ce întreprinde concret Ministerul Culturii pentru promovarea şi stimularea acestui gen de manifestări? 
2. Care a fost alocarea bugetară din acest an destinată festivaluri judeţene şi locale tradiţionale, atât pe plan naţional, cât 

şi celor din judeţul Cluj?  
3. Care sunt programele actuale derulate de Ministerul Culturii referitoare la perpetuarea obiceiurilor şi tradiţiilor 

româneşti, atât la nivel național, cât și în județul Cluj? 
Solicit răspuns scris.        Deputat 

Cristina Burciu 
*** 

Adresată domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Irosirea fondurilor europene de către tinerii fermieri 
Stimate domnule ministru, 
Conform informațiilor apărute în spațiul public, aproximativ 70% dintre tinerii fermieri care au beneficiat de fonduri 

europene în valoare de 40.000 de euro pentru a face afaceri agricole în perioada de programare 2014-2020 și-au abandonat 
afacerile ori s-au reprofilat, fondurile nefiind investite. Mai mult decât atât, o parte dintre consultanți le-ar fi impus acestor 
beneficiari de granturi anumite condiții greu de îndeplinit pentru a obține punctaje mari și a se califica la finanțare.  

Datorită acestei situații, anul acesta nu vor mai fi deschise linii de finanțare pentru tinerii fermieri, fiind încă în 
implementare proiectele din apelurile lansate în 2021, pe perioada tranzitorie. Ulterior, în perioada de programare 2023-2027, 
fondurile pentru instalarea tinerilor fermieri ar urma fie de doar 450 de milioane de euro, sub nivelul din perioada 2014-2020, 
de 600 de milioane de euro. 

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Cum ați putea descuraja anumiți consultanți din a avea aceeași abordare în perioada 2023-2027? 
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2. În cazul în care va exista cerere, ați lua în considerare lansarea unor linii de finanțare mai devreme de perioada 2023-
2027? 

Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Cu deosebită stimă,       Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale 
 

Proteste ale angajaților 
Stimate domnule ministru,  
Industria de apărare s-a confruntat în ultimele zile cu o serie de proteste organizate de angajaţi ai Uzieia Mecanica din 

Cugir. Este vorba de peste 150 de angajaţi care au protestat în faţa fabricii, fiind nemulțumiți în principiu de salariile primite și 
dorind condiții mai bune de muncă. Cu toate că au avut loc negocieri cu privire la majorarea salariilor cu 6.5% , însemnând cu 
aproximativ 200 de lei adăugați la salariul curent, angajații au respins propunerea și au cerut în schimb o mărire de 30%.  

Aceste revolte sunt cu atât mai îngrijorătoare cu cât există deja tensiuni în domeniul apărării în contextul crizei din 
Ucraina și a mobilizării forțelor NATO de a opri tendințele agresive ale Federației Ruse. Astfel, o presiune suplimentară este 
pusă și asupra României.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce alte concesiuni ar putea fi făcute pe termen scurt pentru a opri protestele? 
2. Există o soluție propusă de către Ministerul Muncii în acest sens sau vreun plan comun cu cel al Economiei?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Marcel Ioan Boloș, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
 

Cărți de identitate digitale 
Stimate domnule ministru,  
În cadrul conferinţei CursDeGuvernare „Urgenţa: Economia 4.0 – ce pune România în locul scăderii de la industria 

prelucrătoare” ce a avut loc săptămâna trecută, au fost oferite detalii legate de introducerea cărții de identitate digitale în 
România. Cartea de identitate electronică împreună cu semnătura electronică calificată ar trebui să fie introduse până în 
trimestrul IV al anului 2024.  

Implementarea cărții de identitate electronice reprezintă un proiect-cheie și pentru marile servicii publice. În perioada 
următoare, vor fi adunate resursele necesare și  vor fi consultați experți în domeniu pentru analiza de flux și analiza de 
business. Astfel, aceste proiecte de transformare digitală ale statului, respectiv elaborarea documentaţiilor tehnico-economice 
vor fi scoase la licitaţie într-un timp cât mai scurt.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavostră:  
1. Considerați că termenul limită este unul fezabil? 
2. În declarațiile făcute, ați afirmat și nevoia de digitalizare în administrația locală. Astfel, și primăriile ar putea beneficia 

de o formă de cloud pentru centralizarea informațiilor, dar și pentru a ajunge la idealul de interoperabilitate a bazelor de date. 
Credeți că ar putea să fie pregătit un proiect în acest sens până la sfârșitul anului 2022?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 
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Adresată domnului Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  
 

Numere de înmatriculare verzi 
Stimate domnule ministru,  
Săptămâna trecută a fost pus în dezbatere oficială proiectul de ordin care va introduce numere de înmatriculare cu litere 

şi cifre de culoare verde. Același proiect de lege stipulează și condiţiile privind emisiile de CO2 pe care trebuie să le 
îndeplinească autovehiculele pentru a le putea fi atribuite plăcuţe cu numărul de înmatriculare cu litere şi cifre de culoare 
verde. 

Numerele de înmatriculare cu litere și cifre de culoare verde vor fi mult mai ușor de identificat, în baza acestei identități 
vizuale. În acest fel, autoritățile vor putea oferi anumite stimulente, precum accesul la benzile de autobuz, reduceri de taxe, 
intrarea gratuită în zonele cu acces restricționat sau facilități când vine vorba de parcare.  

Numerele verzi vor fi atribuite strict autovehiculelor care nu emit CO2, deci autovehiculelor pur electrice și 
autovehiculelor alimentate cu hidrogen (cu pilă de combustie) pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin României pentru 
punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/842.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Când anticipați că ar intra acest proiect în vigoare? 
2. Vor fi introduse treptat și alte stimulente pentru autovehiculele cu numere de înmatriculare verzi? 
3. Aveți în plan și o campanie de diseminare a acestor informații pentru a-i încuraja pe români să renunțe pe cât posibil la 

autovehiculele care produc emisii mari de CO2? 
Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Cu deosebită stimă,       Mugur Cozmanciuc 

*** 
Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății  

 

Calendarul PNRR pe sănătate 
Stimate domnule ministru,  
În cursul săptămânii trecute a fost prezentat stadiul actual al Planului Național de Redresare și Reziliență în domeniul 

sănătății, alături de calendarul acțiunilor din PNRR. Printre acțiunile menționate se numără necesitatea adoptării 
Ordonanței de Urgență privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) în 
perioada aprilie-mai a acestui an. În plus, dotările pentru spitale prevăzute în PNRR au ca termen limită anul 2024, iar 
construirea a cel puțin 25 de spitale, anul 2026. 

Cei trei piloni de reforme principale sunt dezvoltarea capacității pentru gestionarea fondurilor publice din sănătate, 
dezvoltarea capacității de investiții în infrastructura sanitară, dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de 
sănătate și managementul resurselor umane din sănătate, iar bugetul prevăzut este de 2.450.001.239 EUR.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Anticipați întârzieri în ceea ce privește dotarea spitalelor până în anul 2025? Dotările se vor referi și la aparatură 

esențială în tratarea pacienților COVID? 
2. Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate va oferi în principiu asistență tehnică, va stabili 

prioritățile ce vor fi făcute în infrastructura din sănătate și va monitoriza implementarea proiectelor. Vor fi făcute controale 
periodice de către Ministerul Sănătății pentru a se asigura buna funcționare a ANDIS?  

3. Dacă vor fi făcute astfel de controale, ce interval de timp credeți că este cel mai potrivit?  
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 5 - 2022  
Săptămâna 28 februarie – 4 martie 2022  

 

 

69 
 

Adresată domnului prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Efectuarea temeinică a controalelor medicale de medicina muncii, psihiatrie sau a fișei medicale pentru permisul auto 
 

Stimate domnule ministru, 
În România, pentru obținerea permisului de conducere este nevoie de parcurgerea unei fișe de aptitudini, ce presupune o 

serie de investigații medicale (ORL, oftalmologie, medicina internă, neurologie, psihiatrie etc.). De asemenea, pentru 
participarea la unele concursuri (admitere magistratură, admitere profesie de avocat, admitere rezidențiat, concursuri pentru 
funcția publică etc.) este nevoie de obținerea unor adeverințe medicale de la medici specialiști de medicina muncii sau 
psihiatrie. 

Pe baza acestor cerințe legale s-au dezvoltat adevărate business-uri ale unor clinici care oferă astfel de adeverințe fără ca 
medicii să efectueze o adevărată evaluare, conform specialității lor. De aceea, ajung să dețină permis de conducere sau să 
exercite o anumită profesie persoane cu afecțiuni psihiatrice sau alte patologii care le pun viața în pericol, afectând integritatea 
exercitării profesiei, precum și calitatea serviciilor prestate față de alte persoane.  

Spre exemplu, în materia obținerii avizelor medicale pentru obținerea/reînnoirea permisului de conducere, clinicile 
creează circuite de vizite medicale la toate specialitățile care se finalizează, în  cele mai multe cazuri, în cel mult 10 minute. 
Candidații pentru permis vizitează fiecare specialitate medicală doar pentru a lua semnătura și ștampila medicului, nefiind 
evaluați în profunzime.  

În materia evaluării psihiatrice sau psihologice, medicii nu aplică nici măcar un minim test de evaluare a aptitudinilor 
cognitive, de percepție, raționare sau evaluare a emoțiilor. 

Deși actul medical, în aceste situații, nu există, pacienții plătesc sume considerabile pentru avizele respective (aprox. 80 
lei adeverința psihiatrică, aprox. 100 lei adeverința de medicina muncii și aprox 200 lei fișa medicală pentru permis auto). 

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. Ce măsuri concrete ia Ministerul Sănătății pentru a se asigura că evaluările medicale efectuate cu prilejul obținerii 
permisului auto sau participării la unele concursuri nu sunt fictive? 

2. Ce sancțiuni există, în prezent, pentru medicii care eliberează adeverințe medicale fără să investigheze în mod real 
starea de sănătate a pacientului? 

3. Ce sancțiuni propuneți, de lege ferenda, pentru medicii care eliberează adeverințe medicale fără să investigheze în 
mod real starea de sănătate a pacientului? 

4. În situația în care apreciați că nu se poate controla și diminua fenomenul, considerați oportună renunțarea la 
obligativitatea adeverințelor/fișelor medicale (mai puțin examenul oftalmologic) pentru obținerea permisului de conducere, 
respectiv pentru participarea la concursuri? 

5. Cum se va implica Ministerul Sănătății în controlarea clinicilor și a medicilor care eliberează adeverințe medicale și 
fișe medicale fictive pentru permisul auto și participarea la unele concursuri? 

Cu deferență, 
Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

Adresată domnului  prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Clarificări în vederea viitoarelor strategii privind campania de vaccinare anti-Covid19 
 

Stimate domnule ministru, 
Tot mai multe centre de vaccinare se închid pe zi ce trece din cauza activității reduse. Doar pe parcursul unei săptămâni, 

peste 130 de centre în 28 de județe diferite au fost închise. 
Rata vaccinării stagnează de mai multe săptămâni. Datele din 5 februarie arată că puțin peste 44% din populația eligibilă 

este vaccinată, mult sub media europeană care depășește 70%. În contextul anunțurilor legate de ridicarea definitvă a 
restricțiilor, motivația vaccinării se reduce considerabil pentru cetățenii care nu o fac pentru protecția personală. 

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 strategia Ministerului pentru continuarea vaccinării, dacă acest lucru este considerat oportun?  
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2. Are Ministerul în plan campanii noi? Dacă da, care va fi abordarea și când va fi lansată? 
3. Câte centre de vaccinare estimați că vor mai fi funcționale până la finalul lunii martie? Dar până la finalul lunii mai? 

Cu deferență,      
Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Formarea personalului cu privire la sistemul de management al riscurilor 
Stimate domnule ministru, 
Prin PNRR, România și-a asumat drept jalon pentru T2 2023 „Formarea personalului cu privire la sistemul de 

management al riscurilor”. 
Conform jalonului, 40 de membri ai personalului care lucrează în domeniul managementului riscurilor în cadrul 

Ministerului Finanțelor vor fi instruiți cu privire la sistemul de management al riscurilor. 
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. Când se va demara procesul de formare al celor 40 de funcționari în domeniul managementului riscurilor? 
2. Cine va fi furnizorul de formare? 
3. În ce  domenii ale managementului riscurilor se vor forma funcționarii? 
4. Dacă va fi implementată și o unitate specială de analiză și strategie a MF care să aibă la bază evaluările de 

management al riscurilor pe baza cărora să proiecteze politici publice? 
Cu deferență, 

Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 

 
Intrarea în vigoare a cadrului legal incident domeniului de activitate al structurilor de control fiscal 

 
Stimate domnule ministru, 
Prin PNRR, România și-a asumat drept jalon pentru T4 2022 „Intrarea în vigoare a cadrului legal incident domeniului 

de activitate al structurilor de control fiscal”. 
Noua lege ar trebui să stabilizeze/revizuiască atribuțiile autorităților fiscale (organe de inspecție fiscală, organisme de 

control antifraudă și organisme responsabile cu verificarea situației fiscale personale), cu scopul de a consolida capacitatea 
instituțională a structurilor de control fiscal, de a preveni frauda fiscală și evaziunea fiscală naționale și transfrontaliere prin 
identificarea timpurie și punctuală a riscurilor fiscale majore. 

ANAF ar trebui să revizuiască cadrul instituțional și juridic al activităților desfășurate de structurile de control. În 
lumina concluziilor și rezultatelor acestei analize, ar trebui să se revizuiască cadrul juridic al organelor de inspecție fiscală. 

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 proiectului de lege privind reformarea atribuțiilor ANAF în domeniul inspecției fiscale? 
2. Dacă MF are în vedere, în scopul eficientizării combaterii evaziunii fiscale, a atribuirii ANAF a rolului de organ de 

cercetare penală special pentru unele infracțiuni economico-financiare? 
3. Dacă MF are în vedere creșterea finanțării ANAF pentru achiziționarea de softuri și alte echipamente care să ajute în 

descoperirea și combaterea evaziunii fiscale și efectuarea eficientă a inspecției fiscale? 
Cu deferență,      

Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
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Adresată domnului prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Numărul persoanelor decedate de COVID 19  în perioada 2020-2022 
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. Care este numărul persoanelor decedate din cauza COVID-19, cu sau fără comorbidități, cu vârste peste 50 ani, în 

perioada 01.02.2020 - 31.01.2022? 
Cu deferență,          Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Numărul persoanelor decedate în perioada 2018-2022 
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. Care este numărul persoanelor decedate în România, indiferent de cauză,  cu vârste peste 50 ani, în perioada 

01.02.2020 - 31.01.2022? 
2. Care este numărul persoanelor decedate în România, indiferent de cauză,  cu vârste peste 50 ani, în perioada 

01.02.2018 – 31.01.2020? 
Cu deferență,         Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Cătălin Marian Predoiu, ministrul Justiției 
 

Neconcordanțe ale proiectului de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea  
și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului 

 

Stimate domnule ministru, 
La data de 18.01.2022 a fost promovat în consultare publică4 Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului. 
La art. I, pct. 1, proiectul de ordonanță creează modalitatea flexibilă de formare pe perioada rezidențiatului de care 

beneficiază numai candidații care optează pentru medicina de familie. Astfel, se creează o discriminare între medicii absolvenți 
care optează pentru celelalte specializări și cei care optează pentru medicina de familie, cei din urmă fiind favorizați. 

La art. I, pct. 5 din proiect, se prevede că „Începând cu concursul de rezidențiat din trimestrul IV al anului 2022, 
prezentarea la concursul de rezidențiat se poate face numai cu maxim 10 ani înainte de împlinirea vârstei de pensionare 

prevăzută de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.”  Potrivit textului, astfel cum este redactat, se înțelege că prezentarea la concursul de rezidențiat se poate face 
numai dacă candidatul mai are cel mult 10 ani până la împlinirea vârstei de pensionare. Astfel, din modul în care este redactat 
textul interpretăm că un candidat care mai are 2 ani până  la pensie se poate înscrie la rezidențiat, dar un candidat care mai are 
20 de ani până la pensie nu se poate înscrie la rezidențiat. Este absurd a crede că aceasta este voința reală a legiuitorului 
delegat, astfel că se impun explicații și corijări ale textului. 

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 apreciați că sintagma „numai cu maxim 10 ani înainte de împlinirea vârstei de pensionare” din art. I, pct. 5 
reprezintă o eroare materială de redactare sau reprezintă intenția reală a legiuitorului? 

                                      
4 Disponibil la: http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2022/01/xqn3brf6g9w7tz14v005.pdf; accesat la data de 21.02.2022. 
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2. Dacă sintagma de la pct. 1 reprezintă voința reală a legiuitorului delegat, care este interpretarea corectă a  textului din 
proiectul de OG? 

3. Dacă MJ va reanaliza, sub aspectul legalității și temeiniciei,  acest proiect de OG în vederea îmbunătățirii calității sale? 
Cu aleasă considerație,     

Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
Adresată domnului Cătălin Marian Predoiu, ministrul Justiției 

    domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Efectele neconstituționalității Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2020 
Stimați domni miniștrii, 
În ședința din data de 15 februarie 2022, Curtea Constituțională a României, în cadrul controlului legilor posterior 

promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că este neconstituțională, în 
ansamblul său, Ordonanță de urgență a Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit.a) a art.7 din 
Legea nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă. 

Curtea a constatat neconstituționalitatea în ansamblu a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2020 întrucât a fost 
adoptată cu încălcarea prevederilor constituționale ale art.1 alin.(3) și (5) și art.79 alin.(1), referitoare la avizarea proiectelor de 
acte normative de către Consiliul Legislativ. 

Curtea precizează că, prin efectul prezentei decizii, sunt eliminate din fondul activ al legislației, în condițiile art.147 
alin.(1) și (4) din Constituție, doar  dispozițiile cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.192/2020, în timp ce celelalte 
texte normative din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
și din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă rămân în continuare în vigoare. 

Ca efect al deciziei CCR, persoanele amendate pentru nepurtarea măștii în spații deschise, care au solicitat anularea 
amenzii în instanță,  pot formula revizuirea hotărârii/deciziei nefavorabile lor. Astfel, zeci de mii de creanțe fiscale ale statului 
reprezentând amenzile ce trebuie plătite vor fi anulate. De asemenea,  amenzile plătite și anulate pe calea revizuirii vor trebui 
restituite foștilor contravenienți.  

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. Ce măsuri legislative va lua MJ pentru reglementarea, pe viitor, a problemei purtării măștii de protecție în spații 
deschise/ închise (dacă va mai fi cazul)? 

2. Dacă MJ va face o analiză a calității legislației primare elaborate cu privire la măsurile de prevenire și combatere a 
efectelor pandemiei de COVID-19, precum și asupra celor privind starea de alertă? 

3. Dacă MJ va iniția o serie de acte normative pentru îmbunătățirea calității actelor normative adoptate de Parlament și 
Guvern cu prilejul pandemiei de COVID-19? 

4. Dacă MF are o strategie de restituire eșalonată a amenzilor plătite și anulate de instanță pentru nepurtarea măștii în 
spații deschise? 

Cu deferență,        Deputat  
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
Adresată domnului prof. univ. dr. Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României 
 

Efectuarea de plăți în criptoactive 
Stimate domnule guvernator, 
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 apreciați legală și oportună, de lege ferenda, acceptarea efectuării plăților în criptoactive, având în vedere că 

plățile în valută sunt interzise între nerezidenți? Dacă da, în ce condiții? 
2. Dacă apreciați legală și oportună efectuarea și acceptarea  de  plăți în criptoactive de către autoritățile și instituțiile 

publice? Dacă da, în ce condiții? 
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Cu aleasă prețuire,        Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
Adresată domnului Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică 

 

Nivelul de trai în Sectorul 1 București 
Stimate domnule președinte, 
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 pragul sărăciei relative în sectorul 1 București, respectiv în municipiul București? 
2. Care este indicele inegalității veniturilor în sectorul 1 București, respectiv în municipiul București? 
3. Care este rata deprivării materiale din punct de vedere economic în sectorul 1 București, respectiv în municipiul 

București? 
4. Care este rata deprivării materiale din punct de vedere al înzestrării cu unele bunuri de folosință îndelungată în sectorul 

1 București, respectiv în municipiul București? 
5. Care este rata deprivării materiale din punct de vedere al condițiilor de locuit în sectorul 1 București, respectiv în 

municipiul București? 
6. Care este rata riscului de sărăcie și excluziune socială (AROPE) din sectorul 1 București, respectiv în municipiul 

București? 
7. Care este rata deprivării materiale severe din sectorul 1 București, respectiv în municipiul București? 
8. Cât sunt veniturile totale medii lunare pe o gospodărie, pe categorii de venituri și principalele categorii sociale, pe 

medii de rezidență, în sectorul 1 București, respectiv în municipiul București? 
Cu aleasă considerație,  

Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 

 
Operaționalizarea/aprobarea Planului comun de acțiune al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Inspecției 

Muncii pentru prevenirea și limitarea fenomenului de evaziune a muncii la gri/la negru 
 

Stimate domnule ministru, 
Prin PNRR, România și-a asumat drept jalon pentru T1 2022 „Operaționalizarea/aprobarea Planului comun de acțiune 

al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Inspecției Muncii pentru prevenirea și limitarea fenomenului de evaziune a 
muncii la gri/la negru”. 

Ca urmare a protocolului de cooperare cu Inspecția Muncii, se va elabora un plan de acțiune comun pentru a include 
operatorii economici care prezintă un risc fiscal ridicat și, de asemenea, pe cei care prezintă un risc din perspectiva utilizării 
muncii subdeclarate/nedeclarate. 

Acest plan va fi defalcat pe tipuri de activități sezoniere, în cazul în care incidența riscurilor menționate este cunoscută a 
fi ridicată. 

Periodic, conducerea structurilor implicate (Direcția Generală Antifraudă Fiscală și Inspecția Muncii) va analiza 
rezultatele obținute, precum și posibilitățile și perspectivele de actualizare a planului, în funcție de rezultatele 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. Care este stadiul implementării acestui jalon? 
2. Dacă bazele de date cu contribuabilii care reprezintă risc vor fi conectate și cu cele ale altor autorități? 
3. Dacă se are în vedere o procedură de lucru pentru sesizarea promptă și eficientă a organelor de urmărire penală atunci 

când se constată săvârșirea de infracțiuni economico-financiare? 
Cu aleasă considerație,        Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 
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Adresată doamnei Gabriela Firea, ministrul  Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 
 

Politicile de integrare a romilor și garantare a egalității de șanse 
Stimată doamnă ministru, 
Pe 20 februarie s-a sărbătorit Ziua Dezrobirii Romilor. Deși cetățeni cu drepturi depline, o bună parte dintre aceștia sunt 

încă discriminați, defavorizați și trăiesc în sărăcie. În unele comunități mai izolate, romii sunt încă folosiți drept „zilieri”, dar 
respectul și remunerația pentru munca lor lasă de dorit. Un astfel de comportament este inacceptabil în România de astăzi, 
fiind datoria Guvernului și a clasei politice să ia acele măsuri energice pentru integrarea romilor în comunitate, asigurarea unei 
șanse reale la educație și succes profesional. 

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. Ce măsuri concrete ia Ministerul pentru integrarea socială și economică a tinerilor romi? 
2. Dacă Ministerul urmărește niște măsuri concrete de creștere a numărului de copii romi care intră în sistemul public de 

învățământ obligatoriu? 
3. Ce măsuri pregătește Ministerul pentru reducerea abandonului școlar în rândul copiilor romi? 
4. Dacă Ministerul are în vedere desfășurarea unor programe de susținere a tinerelor familii rome fără posibilități 

materiale? 
5. Dacă în cadrul Ministerului funcționează o structură care să elaboreze politici publice pentru integrarea romilor în 

societate și creșterea nivelului de trai al acestora? 
Cu aleasă considerație,        Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 5 - 2022  
Săptămâna 28 februarie – 4 martie 2022  

 

 

75 
 

 

Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

  

 
 

 
 Întrebări 

 
Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 

 
Modul de derulare a procedurii de examinare în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate  

din domeniul transporturilor rutiere ca urmare a procedurii de desemnare a evaluatorilor 
 

Mai mulți transportatori m-au contactat pentru a-mi semnala nereguli în procedura de examinare pentru obținerea și/sau 
prelungirea atestatelor sau certificatelor profesionale de pregătire și pentru a reclama comportamentul abuziv al 
examinatorilor. 

Astfel, normele aprobate ca anexe la Ordinul nr. 1214/2015 prevăd faptul că examinarea în vederea atestării 
profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere cuprinde două probe.  

În cazul probei teoretice, componența comisiei de examinare este aprobată de secretarul de stat din Ministerul 
Transporturilor în a cărui coordonare se află domeniul transportului rutier și este formată din doi evaluatori ai A.R.R. și unul 
din cadrul ministerului. 

Proba practică se susține în fața unui evaluator al A.R.R. desemnat conform unei proceduri interne. 
Deși teoretic nu ducem lipsă de specialiști care dețin competențele de evaluare prevăzute în Ordinul nr. 1214/2015 

(codurile 242409 și 242405) transportatorii afirmă că examinatorii sunt mereu aceiași și că procedurile de aprobare, respectiv 
desemnare a evaluatorilor în cazul probei practice sunt profund viciate. 

Există vreun criteriu de distribuție uniformă a examinatorilor în comisiile de examinare? 
- În funcție de componența nominală a comisiilor de examinare în anii 2020 și 2021, care este  

frecvența cu care evaluatorii examinatori au fost desemnați pentru participarea în comisiile de examinare, separat pe DTR și, 
respectiv A.R.R.?  

Solicit răspuns în scris.     
Deputat 

Benedek Zacharie 
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România 

 
 Declarații 

Tinerii cetățeni uitați ai Diasporei 
 
Un tânăr român plecat la studii în Olanda, victimă a unor farse imobiliare, rămas fără adăpost. O tânără româncă plecată 

pentru un loc de muncă sezonier în Italia, care ajunge să fie victimă a traficului de persoane. Un cetățean român plecat în 
Spania pentru un venit mai bun, devine victima unor practici de muncă ilicite, necunoscându-și drepturile.  

72% dintre românii participanți la un studiu au recunoscut că nu sunt bine informați despre drepturile pe care le au. În 
același timp, 80% consideră că le sunt încălcate drepturile civile, arată primul studiu realizat pe tema drepturilor fundamentale 
ale românilor, în 2015. Azi, cel mai probabil, pe fondul diverselor crize și a indolenței autorităților, cifrele ar fi și mai 
îngrijorătoare. 

Stimați colegi, cele trei exemple prezentate caracterizează, din păcate, un tipar și o tendință rușinoasă pentru statul 
român. Prea mulți tineri cetățeni români din Diaspora, aflați într-o postură vulnerabilă, ajung să fie supuși unor fenomene de 
neînchipuit. După cum știm cu toții, apelul la emoție în discursurile politice a devenit o constantă. Personal, prin această 
declarație, fac un apel la empatie și, mai mult decât atât, fac un apel la acțiune! 

Cetățenia nu este tranzacțională. Statul român este responsabil pentru bunăstarea cetățenilor săi oriunde ar fi aceștia. 
Factorii de decizie nu se pot spăla pe mâini de responsabilitatea pe care o au față de bunăstarea cetățenilor odată ce aceștia au 
părăsit teritoriul țării și s-au stabilit într-un alt stat, cu atât mai mult când dispunem de pârghii și oportunități. Nu avem scuze 
pentru inacțiune. 

Stimați lideri politici, membri ai Parlamentului sau ai Guvernului, mandatele noastre nu se limitează la cazurile din 
imediata vecinătate a fiecăruia dintre noi. Suntem îndatorați să muncim, să găsim și să implementăm soluții pentru fiecare 
cetățean în parte, prezent sau nu pe teritoriul țării. Din păcate, instituțiile competente în situațiile pe care le-am expus sunt 
suprasolicitate, iar mecanismele de intervenție sunt puține. Milioane de tineri români nu respiră aerul din România. Tot mai 
mulți tineri acceptă umilințe și condiții greu de imaginat pentru că au renunțat să mai creadă că în România poate să fie mai 
bine. Vina e una colectivă, iar noi, din această sală, avem datoria de a găsi soluții.  

Ambasadele și consulatele, în marea lor majoritate, cu precădere în statele ce adună comunități mari de români, nu au 
îndeajuns de multe resurse pentru a acționa prompt. La nivel guvernamental, mecanisme concrete de intervenție ori nu există, 
ori sunt lacunare. Pentru că problema pe care o evidențiez necesită soluții rapide, propun următoarele instrumente de 
intervenție: 

● capacitarea ambasadelor prin oferirea resurselor necesare consulatelor, atât financiare cât și umane, pentru a soluționa 
temeinic și prompt solicitările cetățenilor români, precum și extinderea rețelei consulare; 

● crearea unor pârghii de contact real, prin care să creștem nivelul de implicare și responsabilizare a românilor din 
Diaspora, prin platforme digitale și servicii oferite de către instituțiile abilitate; 

● consolidarea unei diplomații bazate pe soluții pentru comunitățile de români din străinătate: fermă, consistentă și 
constantă. 

Am consumat prea multe vorbe, am lăsat să treacă prea mult timp. Avem pârghiile necesare, de ce lipsește voința 
politică atunci când vine vorba de diaspora românească? Haideți să trecem la treabă. Nu am suficiente ocazii de a vă reaminti 
că dacă cetățenii constată că nu ne pasă, mai devreme sau mai târziu, aceștia ne lasă! 

 
Deputat 

Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
*** 
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PSD, partidul care atentează la sănătatea tuturor românilor 
 

Domnule președinte, stimați colegi,  
Ministrul Alexandru Rafila comentează pe la televiziunile prietene ale PSD cum că USR ar fi bugetat greșit în PNRR 25 

de milioane de euro consultanță pentru construcția de spitale.  
Domnule Rafila, bugetarea acestei sume este în totalitate vina PSD!  
Să vă explic de ce.  
În 2016 Comisia Europeană alocase României 1 miliard de euro pentru realizarea a opt spitale „regionale”. Jumătate 

trebuiau să fie cheltuiți până în 2021, iar restul până în 2027.  
Programul trebuia demarat la începutului lui 2017, când prim-ministru era Sorin Grindeanu.  
PSD a decis atunci ca din opt spitale să rămână doar trei. Pentru acestea s-au făcut studii de fezabilitate. S-au cheltuit 

pentru acestea, atenție dragi colegi, 20 de milioane de euro!!!  
O sumă enormă, o sumă furată din buzunarele românilor. Spun furați pentru că au fost cheltuiți fără un rezultat palpabil. 

Nu s-a pus nici măcar o piatră de temelie pentru vreun nou spital.  
Din miliardul dat de Comisia Europeană, PSD a folosit 0 euro. Și pentru că nu au demarat implementarea la timp, în 

2021, România a pierdut jumătate din acești bani.  
Cu o asemenea performanță din partea ”experților” PSD, Comisia Europeană a considerat necesară includerea în PNRR 

a unei instituții care să gestioneze proiectele de construcție a unor noi spitale.  
Așa s-a născut Agenția Națională de Investiții în Sănătate, o agenție cu profesioniști care să facă treabă. Cu acordul 

Comisiei, România a bugetat 5 milioane pentru funcționarea agenției și 25 de milioane pentru tot ce înseamnă asistență tehnică 
la construcția de spitale. 

Știu, domnule ministru Rafila, că a face un spital nu este deloc ușor.  
M-am implicat, de la începutul mandatului meu de deputat, în a debloca un proiect căruia în timpul guvernării PSD i s-

au pus bețe în roate: construirea unei noi clădiri în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.  
Proiectul era blocat la Ministerul Sănătății. Am discutat constant cu miniștri USR de la Ministerul Sănătății, Vlad 

Voiculescu și Ioana Mihăilă, pentru găsirea unor soluții.  
Proiectul hotărâre de guvern a fost pus în dezbatere publică în iunie 2021 și aprobat de guvern la finalul lunii următoare. 

Luna aceasta a fost dată autorizația de construcție.  
USR a deblocat un proiect care va permite crearea unei noi unități spitalicești ultramoderne.  
Aceasta va include și un Centru de mari arși cu 15 paturi ATI pentru mari arsi. Asta în condițiile în care la șapte ani 

după Colectiv, România are doar 24 de paturi ATI pentru pacienții cu arsuri grave.  
Domnule Rafila, aveți 500 de milioane de euro din miliardul apropat în 2016 de Comisia Europeană. Aveți 1,7 miliarde 

de euro din PNRR.  
Lăsați circul ieftin anti-USR și puneți mâna să construiți spitale. De ele au nevoie toți românii. Le așteaptă de peste 30 

de ani!  
Vă mulțumesc!        Deputat 

Adrian Giurgiu 
*** 

 

Acțiunea umanitară - un mandat universal, al fiecăruia dintre noi 
 

Înainte de toate, români de pretutindeni, vă mulțumesc. În ultimii ani, am trăit puține momente atât de intense de 
mândrie pentru că sunt româncă și un sentiment puternic de admirație pentru toți cei care fac gesturi minunate față de cetățenii 
ucraineni disperați. Arătăm întregii națiunii că suntem un popor matur, care are capacitatea de a oferi o mână de ajutor celor 
aflați în dificultate. Solidaritatea și mobilizarea cetățenească au marcat atmosfera ultimelor zile. Oameni simpli, dar cu inimă 
mare au pus umăr la umăr pentru ajutorarea vecinilor noștri. Bravo nouă, bravo români, avem nevoie să retrăim sentimentul de 
mândrie națională! 

Războiul din Ucraina ucide oameni. Trăim o dramă umanitară de proporții. Amprentele acestui război s-au imprimat 
adânc asupra societății globale și vor rămâne la fel de prezente pentru o lungă perioadă de timp. Invazia Kremlinului asupra 
Ucrainei a transformat Europa din temelii într-o perioadă în care părea că pacea este singura armă la care putem apela pentru a 
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învinge efectele devastatoare ale pandemiei. Iată că patologiile puterii unui autocrat desprins din manualele bolșevice a reușit 
să înlăture și ultima certitudine pe care o mai aveam ca societate în asemenea vremuri imprevizibile. 

Putin, acest țar izolat, a reușit să atace fibra armoniei internaționale și să paraziteze parcursul democratic al unui stat 
greu încercat în decursul istoriei sale. Ce nu credea că va reuși, în schimb, e să coalizeze o societate întreagă, la nivel mondial, 
în jurul unui scop nobil, comun. Chiar mai mult, această tragedie a mobilizat un popor ucrainean capabil de acte eroice, 
uimitoare. S-a dorit ocuparea rapidă a Kievului ceea ce nu a reușit. Poporul ucrainean nu se va preda și, mai mult decât atât, pe 
zi ce trece e mai convinsă că traseul lor e unul pro-european și democratic. 

Mobilizarea rapidă față de vecinii noștri ucraineni mă face mândră. Acțiunea umanitară a devenit un mandat al fiecăruia 
dintre noi, iar românii și-au asumat cu maximă dedicare acest fapt. De la companiile de telecomunicații care au suspendat 
taxele de roaming până la cetățenii care, fiecare în parte, au ales să doneze, să întâmpine și să le ofere sprijin de orice fel 
refugiaților ucraineni, românii au pus empatia pe primul loc și au devenit adevărați ambasadori ai păcii. 

Colegi parlamentari, avem datoria de a prelua și noi acest model oferit de societatea civilă. Acțiunea umanitară este cu 
atât mai mult o responsabilitate pentru noi cu cât decizia publică este o parte esențială a activității noastre.  

Acest conflict militar la care suntem martori cu toții, m-a afectat direct prin rudele care au rădăcini ucrainene, iar 
disperarea lor a devenit înverșunarea mea de a acționa ferm. Pe această cale, lansez un apel de a ne investi priceperea și a 
colabora la unison pentru a oferi soluții care să fie în beneficiul spațiului european și să vină în sprijinul refugiaților ucraineni, 
precum: 

●  Mobilizarea unităților de învățământ în furnizarea de sprijin substanțial tinerilor refugiați pentru continuarea studiilor 
și integrarea socio-educațională; 

●  Crearea unui program de sprijin vizând integrarea socio-economică și profesională a tinerilor de origine ucraineană, 
prin creșterea nivelului de acces și facilitarea serviciilor de sănătate mintală, informare privind oportunitățile de pe piața 
muncii și din plan academic sau social și menținerea unei comunicări active cu aceștia, cu precădere utilizând mijloace 
digitale; 

●  Lansarea unor mecanisme de comunicare și cooperare cu tinerii refugiați din Ucraina, inclusiv platforme digitale, 
pentru a le asigura accesul la necesitățile cotidiene, participarea publică și oportunitatea de a semnala aspecte de interes pentru 
aceștia; 

●  Crearea unui fond de sprijin pentru acțiuni umanitare; 
●  Lansarea unor platforme puternice și eficiente în ceea ce privește combaterea dezinformării; 
●  Urgentarea soluționării cererilor de azil prin asigurarea resurselor financiare și umane necesare la nivelul 

Inspectoratului General pentru Imigrări. 
După cum spuneam, ține și de noi, mai ales de noi. Parlamentul României trebuie să demonstreze că poate colabora cu 

profesionalism și cu accent pe obiective pentru a se implica în criza declanșată de Kremlin. Este timpul să dăm dovadă de 
maturitate politică, în detrimentul capitalului politic. Sunt încrezătoare că împreună vom reuși. 

Slava Ukraini! Glorie poporului ucrainean, un înverșunat apărător al democrației! Suntem alături de voi. Ucraina rezistă. 
Europa rezistă. 

Deputat 
Simina-Geanina-Daniela Tulbure 

*** 
Declarație politică 

Domnule preşedinte / Stimaţi colegi, 
Am crescut şi locuiesc în Fabric, unul dintre cartierele istorice ale Timişoarei. Pot spune că trăiesc printre monumente 

istorice. 
Problema este că aceste monumente îmbătrânesc urât. Iar noi nu găsim bani şi profesionişti pentru a le restaura aşa cum 

merită. Aşa cum merităm toţi, de fapt: clădirile cu istorie sunt menite să ne bucure ochii şi spiritul, nu să ne facă să plângem de 
mila lor. 

Din păcate, şi atunci când sunt bani, apar probleme procedurale care blochează utilizarea fondurilor. 
Acum două săptămâni am solicitat Ministerului Culturii să modifice procedura de accesare a fondurilor rezultate din 

aplicarea timbrului monumentelor istorice. Concret, e vorba de articolul 7 al procedurii care prevede că, pentru a fi eligibil un 
proiect de reabilitare a unui monument, niciuna dintre unităţile sale locative nu trebuie să fie ipotecată sau grevată de vreo altă 
sarcină. Această condiţie face neeligibile o mulţime de proiecte de restaurare finanţate din acest fond.  
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Soluția pe care am propus-o pentru depăşirea acestui neajuns este completarea articolului 7. Acolo unde avem de-a face 
cu o ipotecă ori sarcină,  beneficiarul acesteia trebuie să poată da o declaraţie prin care să îşi exprime acordul cu privire la 
reabilitare. Astfel, proiectul devine eligibil pentru finanţare.  

Este o modificare extrem de simplă şi eficace. 
Sper ca ministerul condus de domnul Romaşcanu să îi dea curs.  
Deşi acesta îmi pare mai preocupat să împartă funcţiile din minister decât să lupte pentru cultură.  
Îndepărtarea arhitectului Ştefan Bălici de la conducerea Institutului Naţional al Patrimoniului este o gravă greşeală. Mai 

ales că, în locul dânsului, este promovată o doamnă din „curtea” Gabrielei Firea, fără nimic relevant în CV. 
Competenţa domnului arhitect este unanim recunoscută printre profesioniştii din domeniu. A luptat pentru 

profesionalizarea breslei restauratorilor, a pus punct reabilitărilor aiuristice ale unor comori de patrimoniu. Doar că Ştefan 
Bălici are o mare vină în ochii pesediştilor: el este cel care a pregătit dosarul includerii Roşiei Montane în patrimoniul 
UNESCO.  

Domnule ministru Romaşcanu, dacă îndepărtaţi profesioniştii pentru a vă plăti datoriile către colegii de partid, măcar nu 
vă războiţi cu monumentele istorice! 

Cred că nu vreţi să rămâneţi în istorie ca un barbar. 
Deputat 

Daniel-Liviu Toda 
*** 

Către:  Direcția pentru organizarea lucrărilor plenului 
În atenția Compartimentului pentru transcrierea și redactarea ședințelor plenului 
 

Coaliția toxică PSD-PNL-UDMR blochează intrarea României în Spațiul Schengen 
 
PSD-PNL-UDMR blochează intrarea României în Spațiul Schengen. 
Da, dragi români. Acesta este rezultatul mult dorit de către această coaliție toxică.  
Reînființarea Secției Speciale, pe repede înainte în Parlament, un numai că împlinește visul lui Dragnea ci și distruge 

orice idee de luptă anticorupție. Știm foarte bine că este fix ceea ne cerea UE în rapoartele MCV.  
Desființarea SIIJ fiind o condiție pentru a fi primiți în spațiul Schengen. Și care este răspunsul aceste coaliții toxice? 

Reînființarea Secția Specială. Dar credeți că le pasă? 
• Că le pasă de milioanele de români din afara granițelor țării? 
• Că le pasă de sutele de mii de români care stau zeci de ore la coadă pentru a intra în țară cu nervii întinși la maxim? 

Doar pentru că vor să își vadă familiile sau doar pentru că vor să-și petreacă sărbătorile alături de cei dragi? 
• Că le pasă de zecile de mii de șoferi de TIR care așteaptă ore în șir la vamă? 
• Că le pasă de faptul că există două Românii? Una în țară și alta afară. Familii rupte în două de zeci de ani de zile? 
• Că le pasă de cele peste 5,6 miliarde de euro trimise de către românii din afara granițelor țării acasă? Da, le pasă. Să și 

le bage în buzunar. Atât. 
Haide că vă spun eu de ceea ce le pasă. 
• Le pasă ca cei certați cu legea, că sunt mulți, să scape de anchetele DNA. 
• Le pasă să aleagă procurorii care să ancheteze și să hărțuiască magistrații. Magistrați precum Laura Codruța Kövesi, 

magistrați care anchetează marile cazuri de corupție. 
• Le pasă de politicienii penali și plagiatori ca să nu mai fie hărțuiți de DNA. 
• Le pasă să stăm cât mai departe de valorile europene. Să nu fie deranjați când își fac treaba. 
Da, dragi români. Este vorba despre controlul absolut al Sistemului de Justiție din România. Lucru care ne duce direct la 

eliminarea oricărei idei de a adera la Spațiul Schengen 
Este evident că artizanul acestei mizerii este însuși Președintele României, Klaus Iohannis. Un trădător. Un singur lucru 

va rămâne la finalul mandatului dânsului: trădarea tuturor românilor de bună credință. 
Deci: Control absolut al Sistemului de Justiție din România și eliminarea oricărei idei de a adera la Spațiul Schengen. 
Acesta este rezultatul votului de ieri privind Reînființarea Secției Speciale. Vot unde PSD-PNL-UDMR au votat 

PENTRU iar liderul galeriei de extremiști, George Simion nici măcar NU a vrut să-și asume votul împotrivă. 
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Singurul partid care a votat în integralitate ÎMPOTRIVĂ este USR. Singurul partid cu adevărat pro-european din 
România. Singura șansă pe care o mai are această țară. 

Vă mulțumesc.        Deputat 
Ștefan-Iulian Lőrincz 

*** 
“Garanția pentru Tineret, o șansă furată generației care tot mai caută un loc în România” 

 

Domule președinte de ședintă, 
Stimați colegi deputați, 
Anul 2022 a fost desemnat Anul European al Tineretului și toate țările membre ale Uniunii Europene și-au luat 

angajamentul de a reda tinerilor tot ce au pierdut în ultimii doi ani. România însă continuă să folosească expresia “o generație 
pierdută” și continuă să neglijeze această categorie care n-a reușit să crească niciodată în ochii guvernanților. 

Garanția pentru Tineret este un program european creat special pentru a ajuta tinerii aflați în situații dificile să se 
integreze pe piața muncii. În fiecare an, implementarea lui a fost un eșec, pentru că partidele aflate la putere au fost ocupate să-
și securizeze pozițiile, funcțiile și relațiile. Tinerii au fost nevoiți să se descurce cum pot, într-o societate care le oferă prea 
puține șanse și prea multe obstacole. România nu a cheltuit niciun euro din alocarea de 323 de milioane de euro pentru derularea 
Programului Garanţia pentru Tineret, din exerciţiul bugetar 2014-2020. 

În decembrie 2021, media șomajului în rândul tinerilor din UE era de 14,9%. România nici măcar nu a mai transmis 
date pentru ultimele trei luni ale anului trecut și a arătat că are un Guvern care de fapt, nu prezintă nicio garanție. 

Garanția pentru tineret consolidată de anul acesta este un angajament pe care și l-au asumat toate statele membre, astfel 
încât toți tinerii cu vârsta sub 30 de ani poată primi o ofertă de muncă, de formare continuă, de ucenicie, de stagiu în termen de 
patru luni din momentul în care își pierd locul de muncă sau își termină studiile. Pandemia a complicat viața tinerilor, mulți 
dintre ei fiind în perioada de orientare, de căutare, de autodefinire. În percepţia tinerilor, principalele două probleme cu care se 
confruntă sunt sărăcia şi locurile de muncă. Aproape o treime din tinerii din România trăiesc în condiţii de privare materială 
severă. Unul din cinci tineri spune că studiile absolvite corespund doar foarte puţin sau deloc sarcinilor pe care le au de 
îndeplinit la muncă.   

Timp de 30 de ani componenta tineret a fost una secundară și marginalizată. Guvernanții care au făcut cu rândul la statul 
degeaba nu fost capabili să folosească sume importante de bani pentru tineri, nici când li s-au pus pe tavă. Îmi doresc cât mai 
puțini tineri șomeri, cât mai puțini tineri cu anxietăți, cât mai puțini tineri dezamăgiți de propria țară. Îmi doresc ca măcar anul 
acesta să punem umărul pentru cei care vor avea viitorul pe mână. Tinerii din Romania sunt cei mai deprivați material din 
Uniunea Europeană, pentru că s-au născut într-o țară cu politicieni materialiști care exclud orice efort pentru ei. Toate partidele 
care nu le pot oferi o garanție sunt eligibile pentru Programul Rabla. Transmit acest mesaj cu gândul că nu avem o  generație 
pierdută, nu avem o generație de pierdut, ci doar un guvern care s-a pierdut de tineri, atunci când ei aveau mai mare nevoie de 
cineva care să le promită că vor trece împreună peste orice.  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Filip Havarneanu 

*** 
 

“Statul paralel înseamnă voluntarii neobosiți” 
 

Statul paralel există: este format din oamenii noștri de la hotare care ajută neîncetat. De partea cealaltă sunt șefii marilor 
instituții care exersează statul degeaba. Din nou, demonstrează distanța de nerecuperat dintre ei si propriul popor. Niște 
„melci” care nu își cer niciodată scuze poporului pentru întârziere, pentru aroganță, pentru faptul că tot timpul rămân în urmă 
cu ceva. 

Președintele Iohannis și autoritățile se felicită pentru o inutilitate care doare. Ca de obicei! Voluntarii din toată țara ajută 
refugiații la granițe din prima zi de război. I-au luat acasă, le-au dus pături și haine. I-au așteptat cu medicamente, cu supă, cu 
gogoși calde, cartele telefonice și jucării. Am fost la Vama Siret cu voluntarii și am dat o mână de ajutor. Am trecut dincolo de 
frontieră, în Ucraina și am sprijinit cetățeni epuizați, captivi în coada de mașini care nu pot înainta. Am văzut mii de români 
solidari care au făcut transport, care au cărat bagaje, care au ținut copii în brațe, care au hrănit animalele, care au alinat durerea 
ucrainenilor ce trăiesc o dramă. Au fost primii acolo, când statul se mai gândea.  

Abia în a treia zi de război, în România s-a făcut un grup de lucru și mai târziu anunța că trimite sprijin Ucrainei. Un 
președinte fantomă aruncă poze de arhivă dintr-un birou, în loc să meargă la granițe și să își însuflețească poporul care tot 
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timpul i-a luat-o înainte în facerea de bine! La Rădăuți, în Suceava, la cel mai apropiat centru de refugiați, oamenii stăteau opt 
ore așteptând să fie preluați, pentru că exista un singur calculator de introducere a datelor.  

Volodimir Zelenski luptă în prima linie și inspiră o planetă, Iohannis are arma tăcerii și lașitatea unui președinte care se 
teme, după ce a trădat, să iasă în mijlocul puhoiului de români solidari cu suferința vecinilor.  

Maia Sandu a fost la granițele cu Moldova și a îmbrățișat refugiații într-un moment de cumpănă, spunându-le că frații 
lor nu-i vor lăsa la greu. Nu e despre politică, e despre omul din spatele funcției. E despre umanitate și punctualitate. Unde 
sunteți domnule președinte, cui lăsați România, în general,  în weekend?  

Coaliția s-a lăudat că a pus un premier agil, efervescent. Guvernul anunță că s-a pregătit de două săptămâni pentru valul 
de refugiați. Și totuși, Guvernul a fost ultimul care a reacționat, care a pus la dispoziție ceva, orice. Românii au preluat benevol 
sarcinile unui stat mut, surd, lent, în mod exemplar și fac față, pentru că pe ei îi unește greul și pe voi vă oprește neputința.  

Nimeni nu poate șterge sau minimiza efortul acestor oameni incredibili care sunt acolo, când statul întâi a venit în 
vizită! Nu le puteți lua sufletul mare, nu le puteți fi superiori sau șefi, doar pentru că v-ați pierdut în hârtii și aprobări și ați 
venit mult mai târziu! Ei au fost primii, sunt mii și fac o națiune să creadă din nou în ceva! Din lista oficială a ajutoarelor 
NATO a lipsit steagul României pentru că statul era ocupat cu alte treburi și nu s-a putut sincroniza cu restul țărilor.  

7 milioane de ucraineni și-au părăsit locuințele. O fetiță s-a născut într-o stație de metrou, în zgomotul bombelor. 
Cetățenii cântă în cor imnul țării, în subsolurile de bloc. Femeile civile țin armele și doboară tancurile rusești. Doi tineri s-au 
căsătorit într-un adăpost și apoi au plecat la luptă. Primarul capitalei ucrainene este în prima linie. Un tânăr s-a aruncat cu 
un pod în aer ca să împiedice invazia inamicului. Un bunic împarte bani românești copiilor refugiați care au trecut vama. Mii 
de oameni așteaptă poate ultimul tren pe un peron. Refugiații leșină pe asfalt, extenuați, când pășesc în România. Străzile sunt 
pline de corpuri măcelărite. Bebelușii care s-au născut prematur sunt ținuți într-un adăpost anti-rachetă din Dnipro. Milioane 
de oameni din lume protestează împotriva lui Putin, fără frică. Să ne păstrăm spiritul!  

Mulțumesc românilor care salvează, mare lecție vine de la voi! 
Curaj celor care țin piept acestui război. Slava Ukraini!  

Deputat 
Filip Havarneanu 

*** 
 

Declarație politică 
Domnule președinte,  
Stimați colegi! 
O societate civilă mai organizată înseamnă și o democrație mai sănătoasă 
Vreau să vă spun că zilele acestea când mă uit la poporul român mă simt ca la meciurile din cupele mondiale din vremea 

generației de aur când marca Gică Hagi. Sunt mândru de noi! 
Sunt foarte bucuros să văd de câtă empatie suntem capabili. De câtă implicare și de câte resurse suntem dispuși să 

oferim total gratuit, altruist, din inimă, unor oameni aflați la ananghie.  
Am văzut români, oameni cu suflet mare, și în Vama Siret, și în Vama Isaccea, și în Vama Albița din Vaslui și peste tot 

în țară. Oameni care înțeleg prin ce momente trec ucrainenii în aceste zile și vor să ajute. Nu se oferă ajutor doar din punctele 
de trecere a frontierei, ci peste tot în țară. Am văzut primari care organizează ad-hoc centre de primire a refugiaților din sălile 
de sport sau alte spații care pot fi amenajate în acest sens.  

Ce vedem zilele acestea este în primul rând o societate civilă activă, dornică de implicare, și mult mai activă decât 
autoritățile statului. Așa este și trebuie să fie societatea civilă, mai rapidă, mai prezentă, cu simțurile mai ascuțite. Este mai 
activă pentru că este mai aproape de probleme, de nevoie și că poate acționa fără a trece prin birocrații și proceduri greoaie. 

Autoritățile, pe de altă parte, au o altă poveste. Puterea lor este mult mai mare decât a societății civile, dar este 
birocratică, plină de proceduri care trebuie să verifice o sumedenie de aspecte și apoi acționează.  

Dacă stăm să analizăm ce face și ce nu face Guvernul comparat cu nevoile din teren, dacă îl mai comparăm și cu alte 
guverne, ne apucă depresia și nu e momentul. 

Momentul este să înțelegem că este sănătos să ne implicăm, și pentru comunitatea internațională, dar după ce, Doamne 
ajută!, trece acest război nenorocit, să ne implicăm în continuare și în comunitățile noastre locale unde bine au sesizat unii 
dintre noi, sunt încă nevoie mari. 

Românii care zilele acestea s-au implicat, vă rog să rămâneți activi și după ce trece urgia. Deveniți membri într-un ONG 
care militează pentru o anumită cauză locală, regională, națională sau chiar globală. Avem nevoie de o societate civilă nu doar 
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activă ci și organizată. O societate civilă organizată, este baza unei democrații active și sănătoase. Dacă nu există un ONG în 
localitatea dumneavoastră pentru cauza pentru care vreți să vă implicați, mai luați de mână trei prieteni și înființați 
dumneavoastră acel ONG. Dacă nu știți cum vă rog să mă contactați pe mine la cabinetul parlamentar și vă voi ajuta.  

0725109712 sau mihaibotez.dep@gmail.com sunt datele mele de contact. 
O societate civilă mai organizată, înseamnă și o democrație mai sănătoasă.  
Rămâneți activi, rămâneți implicați, iar autoritățile vor deveni și ele mai eficiente. 
Felicitări, România! 
Felicitări români!         Deputat 
Mulțumesc!       Mihai Botez 

*** 
 

 Întrebări 
 
Adresată domnului Nicolae Ionel Ciucă, prim-ministrul României 
     În atenția Secretariatului general al Guvernului 

 
Consolidarea securității energetice a Republicii Moldova 

Stimate domnule prim-ministru, 
Avansarea proiectelor bilaterale strategice, mai ales a celor cu rol de interconectare (interconexiunea energetică cu 

Republica Moldova, atât în domeniul gazelor naturale, cât și al energiei electrice) în contextul implementării noului Acord de 
asistență nerambursabilă de 100 milioane de euro, este esențială pentru conectarea robustă a Republicii Moldova la spațiul 
european. 

Ori, în condițiile în care Republica Moldova este o țară importatoare net de energie, aceasta producând doar 12% din 
necesar5, diminuarea dependenței de furnizorii de curent electric și gaze naturale din Est (Ucraina, Federația Rusă, precum și 
zona ocupată din stânga Nistrului – regiunea transnistreană) este o prioritate pentru Guvernul României în a asigura securitatea 
energetică a statului vecin. 

România dispune de 3 miliarde  metri cubi capacități de stocare a gazelor naturale și cu sprijinul Uniunii Europene până 
în 2025  va crește aceste capacități până la 4 miliarde metri cubi, iar toate aceste cantități pot oferi suportul necesar pentru 
creșterea securității energetice a Republicii Moldova. 

Luând în considerare cele expuse anterior, vă rog respectuos să răspundeți la următoarele întrebări: 
• Care este actualul cadru juridic bilateral în domeniul interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică între 

România și Republica Moldova? 
• Care este stadiul lucrărilor complementare de interconectare a sistemelor de transport de energie electrică între 

România și Republica Moldova? 
• Care este nivelul de funcționalitate (cantitatea de energie electrică furnizată) a SEN-ului românesc pe liniile de 

interconectare cu Republica Moldova? 
• Care sunt costurile estimate de statul român pentru lucrările complementare de interconectare a SEN-ului românesc pe 

liniile dintre România și Republica Moldova? 
• Când anume se prevede ca România să exporte energie electrică la capacitate maximă spre Republica Moldova? 
• Care sunt volumele de curent electric pe care preconizează România să le exporte în Republica Moldova în următorii 

patru ani? 
• Care sunt prețurile convenite sau prevăzute la care urmează să se exporte curentul electric din România către 

Republica Moldova? 
• Ce direcții sunt prevăzute în cadrul Programului de modernizare și dezvoltare al SNTGN Transgaz pentru perioada 

2022-2024 în vederea interconectării cu Republica Moldova? 
• Când estimați că se va asigura un flux de transport al gazelor naturale pe gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău? 
• Care sunt principalele obstacole pe care le întâmpină Guvernul României pentru realizarea cu succes a proiectelor de 

interconectare energetică între România și Republica Moldova? 

                                      
5 https://gov.md/sites/default/document/attachments/intr20_75.pdf  
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Menționez că orice informații suplimentare tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: 

iulian.lorincz@cdep.ro 
Cu deosebită considerație și respect,      Deputat 

Ștefan-Iulian Lőrincz 
*** 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
     În atenția Departamentului Consular 

Procesul de organizare a consulatelor itinerante în anul 2022 
Stimate domnule ministru, 
Potrivit comunicatului de presă6 privind demararea procesului de organizare a consulatelor itinerante (mobile) pentru 

anul 2022, MAE are în vedere planificarea unui calendar de acțiuni, după cum urmează: 
1. Lansarea consultării privind organizarea consulatelor itinerante pentru anul 2022 (decembrie 2021 – ianuarie 2022) 
2. Elaborarea unui Calendar orientativ pentru organizarea consulatelor itinerante (mobile) de către fiecare misiune 

diplomatică sau oficiu consular (câte cel puțin 2 consulate) în urma solicitărilor primite. 
3. Supunerea Calendarului la o nouă consultare publică timp de 2 săptămâni de către Centrala MAE și misiunile 

diplomatice/oficiile consulare. 
4. Ajustarea și completarea Calendarului anual pentru organizarea consulatelor itinerante (mobile) pe baza propunerilor 

și sugestiilor suplimentare primite de MAE. 
5. Comunicarea și diseminarea formei finale a Comunicatului în rândul comunităților de cetățeni români. 

Luând în considerare aceste aspecte, vă rog respectuos, domnule ministru, să-mi răspundeți la următoarele întrebări: 
• Ministerul Afacerilor Externe ia în considerare publicarea tuturor opiniilor și sugestiilor venite din partea cetățenilor 

cu privire la organizarea consulatelor itinerante (mobile) pentru anul 2022? Dacă da, când și unde se vor publica aceste 
informații de interes public? 

• Ministerul Afacerilor Externe intenționează să clarifice și să publice inclusiv lista de servicii consulare oferite de 
fiecare consulat itinerant (mobil) în parte? 

Menționez că orice informații suplimentare tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: 

iulian.lorincz@cdep.ro 
Cu deosebită considerație și respect,     Deputat 

Ștefan-Iulian Lőrincz 
*** 

Adresată doameni Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 
 

Priorități vizând sprijinul alocat tinerilor români din afara granițelor țării 
Stimată doamnă ministru, 
Tinerii români din afara granițelor țării reprezintă o resursă de excepțională relevanță pentru dezvoltarea armonioasă a 

societății românești, iar potențialul lor trebuie să fie valorificat într-o manieră consolidată. Totodată, rolul statului de a le veni 
în sprijin nu înceată odată cu decizia acestora de a se stabili în străinătate. În acest sens, vă adresez următoarele întrebări: 

1. Pe fondul anului 2022, Anul European al Tineretuluii, pregătiți o intervenție concretă pentru a le oferi sprijin acestora 
în situațiii re criză și pentru a le adresa nevoile? 

2. Aveți în plan implementarea unei politici naționale de stimulare a reîntoarcerii tinerilor români din afara granițelor 
țării? 

3. Care sunt principalele priorități pe care le setați pe fondul componentei de tineret a politicii demografice? 
Aștept răspunsurile în scris. 
Cu aleasă considerație,       Deputat 

Simina Tulbure 
*** 

                                      
6 Ministerul Afacerilor Externe, „MAE anunță demararea procesului de organizare a consulatelor itinerante (mobile) pentru anul 2022” [Online]. 

Disponibil la: https://www.mae.ro/node/57498#null, accesat la 22.02.2022. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 5 - 2022  
Săptămâna 28 februarie – 4 martie 2022  

 

 

84 
 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Înscrierea/transcrierea actelor de stare civilă 
Stimate domnule ministru, 
Potrivit art. 41 din legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și 

completările ulterioare, cetățenii români au obligația de a solicita, în termen de 6 luni, transcrierea certificatelor sau extraselor 
de stare civilă eliberate de autorităţile străine în registrele de stare civilă române. Aceasta se poate efectua în țară, sau la 
misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României. 

1. Câte cereri de înscriere și transcriere s-au înregistrat în țară, respectiv la misiunile diplomatice sau oficiile consulare 
de carieră ale României, în ultimii 3 ani? 

Aștept răspuns în scris. 
Cu aleasă considerație,      Deputat  

Simina Tulbure 
*** 

 
Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Înscrierea/transcrierea actelor de stare civilă 
Stimate domnule ministru, 
Potrivit art. 41 din legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, cu 
modificările și completările ulterioare, cetățenii români au obligația de a solicita, în termen de 6 luni, transcrierea 

certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine în registrele de stare civilă române. Aceasta se poate 
efectua în țară, sau la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României. 

1. Câte cereri de înscriere și transcriere s-au înregistrat în țară, respectiv la misiunile diplomatice sau oficiile consulare 
de carieră ale României, în ultimii 3 ani? 

Aștept răspunsurile în scris. 
Cu aleasă considerație,         Deputat 

Simina Tulbure 
*** 
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 Interpelări 
 
Adresată: domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
De către: doamna Denisa-Elena Neagu, deputat 
Obiectul întrebării: Oportunitatea desființării A.C.B.S. și preluarea atribuțiilor de către DGRIAE de la Ministerul Educației 
 

Stimate domnule ministru, 
În momentul de față, în subordinea Ministerului Educației se află Agenția de Credite și Burse de Studii (A.C.B.S.), un 

organ de specialitate al administrației publice centrale, înființat în baza Hotărârii Guvernului nr. 402 din 11.11.2009. Misiunea 
A.C.B.S este de a se ocupa de bursele în străinătate ale cetățenilor români, precum și de gestionarea sistemului de împrumuturi 
bancare acordate tinerilor proveniți din familii cu venituri reduse, garantate de stat.  

Pe de o parte, în cadrul A.C.B.S. nu s-au acordat burse pe toate categoriile oferite. Pe de altă parte, linia de credite nu 
funcționează - așa cum nu a funcționat niciodată de la înființarea ei. Pe bună dreptate, Direcția de Credite pentru studenți nu a 
avut niciun angajat, însă este clar că această misiune de credite a A.C.S.B. nu a reprezentat un mijloc atractiv de sprijin pentru 
studenți. În acest sens, vă reamintesc și existența programului INVESTEȘTE ÎN TINE.  

Conform HG 402/2009, A.C.B.S. are un nr. de 34 de posturi alocate, dintre care 11 posturi sunt ocupate, dat fiind că 
linia de credite nu este funcțională. Totodată, personalul angajat primește spor de antenă, deși nu există buletine de expertiză 
din partea Direcției de sănătate publică privind acordarea de sporuri, așa cum mi s-a comunicat. 

Mai mult, din datele furnizate de A.C.B.S., în ultimii 6 ani, activitatea (burse complete, parțiale, cursuri de vară) constă 
în: 

a) 2016 =  148 bursieri, dintre care 3 pe burse doctorale; 
b) 2017 = 120 bursieri, dintre care 5 pe burse doctorale; 
c) 2018 = 106 bursieri, dintre care 6 pe burse doctorale; 
d) 2019 = 100 bursieri, dintre care 6 pe burse doctorale; 
e) 2020 = 60 bursieri, dintre care 6 pe burse doctorale; *fond pandemic 
Dacă analizăm cu atenție, se poate observa, domnule ministru, o scădere a numărului de burse acordate între 2016-2019, 

nu doar după 2020, când a apărut pandemia. Așadar, în medie, discutăm despre 8-9 angajați la 100 de bursieri/an plus funcțiile 
de conducere. Costurile administrative pentru oferirea a aproximativ 100 burse/an, luând în considerare digitalizarea 
procesului, sunt extrem de mici și nu justifică nici măcar un post de 8 ore/an. Volumul de muncă este mic spre foarte mic.  

Așadar, având în vedere acestea, dar și faptul că: 
În momentul de față, MINISTERUL EDUCAȚIEI are deja în subordine Direcția generală relații internaționale și 

afaceri europene, care are în componență alte două direcții de specialitate: 1) Direcția afaceri europene și 2) Direcția 
Parteneriate Internaționale și Români de Pretutindeni, ambele direcții ocupându-se de bursele studenților (cu un sprijin 
consistent din partea universităților), care în ultimii 5 ani au avut ca activitate (conform datelor furnizate de Ministerul 
Educației): 

(a) Nr. burse alocate studenți români de pretutindeni 2016-2021 = 54.915 
(b) Nr. burse alocate studenți cetățeni străini 2016-2021 = 8939 
vă rog respectuos, domnule ministru, să îmi transmiteți dacă nu considerați oportună desființarea A.C.B.S. și preluarea 

tuturor atribuțiilor privind bursele în străinătate ale cetățenilor români de către DGRIAE de la Ministerul Educației, pentru a 
evita risipa costurilor suplimentare, dat fiind că, așa cum am menționat, A.C.B.S. nu-și justifică nici măcar un post de 8 ore/an, 
având în vedere oferirea a aproximativ 100 burse/an. 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și, de asemenea, am rugămintea să îmi trimiteți o copie a răspunsului la 
adresa de e-mail denisa.neagu@cdep.ro. 

Cu deosebită considerație. 
*** 
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Adresată: domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
De către:  domnul Mihai Cătălin Botez, deputat  
Obiectul întrebării: Dotare Centrul de Transfuzii Sanguine Bârlad cu un autovehicul 

 
Stimate domnule ministru, 
Centrul de Transfuzii Sanguine din Bârlad deservește o populație largă, incluzând populația județului Vaslui, precum și 

o serie de localități situate în apropierea municipiului. Pentru că în prezent, CTS Bârlad este singurul punct în care se poate 
dona sânge în județ, iar deschiderea unui nou punct în municipiul Vaslui a fost amânată, în ciuda eforturilor personale, dar și 
ale autorităților locale, echipa de la CTS Bârlad organizează colecte mobile. 

Pentru a sprijini această activitate, CTS Bârlad necesită dotarea cu un autovehicul, necesar pentru transportul 
personalului și a echipamentului necesar pentru donare. 

Astfel, aș vrea să vă întreb dacă aveți bugetată pentru anul 2022 achiziționarea unor astfel de autovehicule pentru 
centrele de transfuzie din țară sau dacă pot fi solicitate punctual acolo unde este nevoie? 

În același timp, vă rog să îmi transmiteți când estimați că Ministerul Sănătății va putea deschide punctul  de colectare 
din municipiul Vaslui, punct amenajat și dotat cu aproape toate cele necesare? 

Concomitent, vă rog să îmi transmiteți dacă, de când ați preluat mandatul și până în prezent, ați depus eforturi pentru a 
stimula procesul de donare de sânge la nivel național și care au fost măsurile implementate. 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris.  
Cu respect, 

*** 
 
Adresată: domnului Sorin Grindeanu, Ministrul Transporturilor 
De către:  domnul Mihai Cătălin Botez, deputat  
Obiectul întrebării: Stadiul lucrărilor de pe Centura Ocolitoare a municipiului Bârlad 

 
Stimate domnule ministru, 
Lucrările de pe șantierul centurii ocolitoare a municipiului Bârlad pare că sunt oprite în acest moment. Centura 

municipiului Bârlad este un obiectiv așteptat de către toți cetățenii care locuiesc în zona respectivă, iar informațiile privind 
stoparea lucrărilor a stârnit îngrijorare printre cetățeni. 

Astfel, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întreăbări: 
1. Care este motivul pentru care lucrările respective au fost oprite? 
2. Care este orizontul de timp în care estimați că vor fi reluate lucrările? 
3. Care este data estimativă la care lucrarea va fi pusă în folosință? 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu respect, 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 5 - 2022  
Săptămâna 28 februarie – 4 martie 2022  

 

 

87 
 

 

 

Grupul parlamentar al Alianţei  
pentru Unirea Românilor 

 Declarații 
 

"SOS: Regimul Iohannis ajunge să semene cu cel al lui Putin, forțele sale de represiune se manifestă  
la protestele pașnice ca într-un stat polițienesc” 

Domnule preşedinte, 
Domnule ministru de Interne, 
Stimați colegi deputați, 
Am participat personal duminică, 27 Februarie 2022, la acțiunea pașnică de protest desfășurată în București cu tema 

”Miting pentru Pace și Libertate”, și astfel am putut să constat o desfășurare de forțe polițienești impresionantă, menită să 
descurajeze oamenii de a manifesta liber. Potrivit Constituției, mitingurile sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura în mod 
paşnic, fără arme, condiție pe care MAI trebuia să o asigure, nu să o încalce. 

Miile de agenți în uniforme, sutele de autospeciale în acțiune, acțiunile de provocare și intimidare, sancțiunile la tot 
pasul, supravegherea continuă din elicopter, femeia firavă ștrangulată de jandarmi îmbrăcați în costume de tip ”țestoase”, 
agenții infiltrați printre manifestanți fără a purta uniformă, unii chiar cu arme albe asupra lor, au arătat fața hidoasă a acestui 
regim politic tot mai rigid, care se sperie de oamenii simpli și care se depărtează tot mai mult de dorințele și interesele lor. 

La adresa românilor care protestau împotriva creșterii nejustificate a prețurilor la RCA, a depășirii prețului de 8 
lei/litru la combustibilii auto, a creșterii de 3 - 9 ori a prețului la energie electrică și gaze naturale, dar mai cu seamă împotriva 
lipsei oricărei speranțe de a urma ceva mai bine sub comanda acestui Guvern Iohannis-Câțu-Ciolacu-Ciucă - Arafat-
Gheorghiță, profund antisocial și antiuman, instituțiile de represiune au opus forța și sfidarea, disprețul și mârlănia, provocarea 
și intimidarea cu care ne tratați pe toți în ultimii ani. 

Vă temeți de popor, guvernanți! Am văzut limpede asta. Armata de jandarmi și polițiști și numărul de autospeciale de 
toate felurile cu care i-ați șicanat și intimidat pe oameni l-ar fi făcut invidios și pe Tiranul de la Moscova.  

Nenumăratele amenzi aplicate, dotarea cu gaze lacrimogene, supravegherea oamenilor din elicopter, întâmpinarea 
manifestanților pașnici cu jandarmi ”țestoase”, forțe din serviciile de acțiuni speciale fără uniformă care îi provoacă pe 
manifestanți, toate arată că ați pierdut controlul și nu mai aveți legitimitate. 

L-ați protejat și l-ați făcut nevăzut pe cel descoperit între manifestanți cu armă albă, l-au salvat jandarmii fără a-l 
legitima, nu ați comunicat public abuzurile voastre, dar ați șicanat și intimidat un biet șofer de ”dric” și pe toți șoferii de 
autocare, microbuze și autocamioane, le-ați vorbit insultător și ați strâns cu jandarmii între gardurile metalice o simplă femeie. 

V-a fost frică să nu fie tulburat somnul politic de veci al Mutului de la Cotroceni cu ceea ce strigau oamenii: 
”Iohannis, nici nu știi cât de mic începi să fii” și cu ”Iohannis - Putin” ?! 

Dar… s-a strigat și ”Nu vă fie frică, și Iohannis pică”.  
Deja peste un milion de români au semnat Petiția! Deputat 

Ringo Dămureanu 
*** 

 

Independența Justiției și Integritatea SIIJ 
 

În cadrul Comisiei juridice a Camerei Deputaților, din care fac parte, s-a dezbătut proiectul de lege privind desființarea 
Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție - bine-cunoscută, în spațiul public, drept SIIJ. 

Conform proiectului de lege, competențele SIIJ vor fi transferate, de fapt, către o nouă structură, denumită „sistem 
inspirat de modelul Parchetului European”. 

În total, au fost depuse 81 de amendamente și au fost aprobate, cu majoritate de voturi doar cele ce vizau aspectele de 
tehnică legislativă, ci nu și cele de substanță. A fost propus un raport de adoptare, în forma prezentată și asumată de către 
Guvern, raport ce a fost votat cu 18 voturi „pentru” și 7 voturi „contra”. 
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Forma legislativă propusă a necesitat ajustări tehnice semnificative, dar, ce este de punctat, este faptul că, argumentele 
obiective și pertinente nu au putut fi prezentate în mod corespunzător. 

Prin urmare, fie procurorii și judecătorii sunt cercetați de către noua structură de anchetă, fie nu se dorește ca justiția să 
funcționeze. 

Înființarea SIIJ a trecut tot prin Parlament, prin Legea nr. 207/2018, care a modificat și a completat Legea nr. 
304/2004 privind organizarea judiciară, înființându-se astfel această structură fără personalitate juridică în cadrul Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, structură care avea competența exclusivă de efectuare a urmăririi penale pentru 
infracțiunile săvârșite de judecători și procurori, inclusiv procurorii și judecătorii militari și cei care au calitatea de membri ai 
Consiliului Superior al Magistraturii. 

Ministerul Justiției, condus de către domnul Ministru Cătălin Predoiu, care își asumă acest proiect normativ, a făcut 
publică o serie de date statistice conform cărora 85,47% dintre procurorii respondenți și 72,22% dintre judecători au avizat 
pozitiv desființarea SIIJ. 

La aflarea unor asemenea date hotărâtoare, în mod firesc ar fi trebuit să fie cunoscut atât modul în care metodologia de 
culegere a datelor a fost alcătuită cât și criteriile de selecție a eșantionului reprezentativ pentru acest subiect sensibil. În acest 
caz, în ciuda aparentei majorități, datele prezentate nu pot fi considerate relevante deoarece în prezent există 117 magistrați 
(procurori și judecători) care au fost condamnați definitiv. 

Un alt aspect deloc de neglijat este avizul dat de către CSM (Consiliul Superior al Magistraturii), unde votul pentru 
desființarea SIIJ a fost unul foarte strâns, doar 11 voturi „pentru” față de 8 voturi „contra”. 

Ar trebui să ne întrebăm dacă este omenește posibil ca 59 de procurori la nivel național să gestioneze cele peste 7000 
de dosare aflate pe rol în acest moment. În cazul în care acest lucru ar fi posibil, cum ar putea fi verificat acest proces ? 

Ca să nu mai vorbim de istoricul dosarelor instrumentate de DNA, instituție care nu a acceptat niciodată erorile 
dovedite prin sentințele instanțelor competente.  

Din procesul de selecție al procurorilor ar trebui să fie eliminată orice tendință de subiectivitate pentru a nu se 
prejudicia corectitudinea proceselor de investigații asupra abaterilor judiciare. 

Independența justiției este un drept fundamental care trebuie respectat și menținut în orice societate democratică, lucru 
care ne obligă să nu permitem crearea și acapararea unor asemenea privilegii în România. 

Deputat 
Enachi Raisa 

*** 
 

Generația tânără, cea mai valoroasă resursă. 
 

Procesul de globalizare aflat în plină derulare creează atât noi oportunități cât și noi amenințări în ceea ce ține de 
dezvoltarea societăților umane dar reprezintă și un pericol în păstrarea suveranității naționale a statelor. Din păcate, apare și 
problema modului de conservare a statului național, a identității și specificului culturii românești. Globalizarea deschide 
accesul la informație, la cultura altor popoare, la piața de capital, la tehnologii moderne, produse inovatoare și stimulează 
competitivitatea. În același timp, globalizarea duce la o schimbare a ordinii mondiale, la limitarea suveranității naționale prin 
implicarea unor entități globale în schimbarea cursului politicilor naționale la nivel economic și social. 

Cele mai mari beneficii generate de globalizare le dețin țările deja cu economii consolidate, costurile fiind totuși 
suportate de majoritatea țărilor care au aderat la UE după anii 90, dar și de țările care sunt în curs de dezvoltare, printre ele 
numărându-se și România. 

Economia și societatea din țările dezvoltate devin din ce în ce mai creative, ca urmare, economia acestor țări devine la 
rândul ei competitivă datorită ideilor inovatoare din diferite domenii de activitate. Capitalul uman devine principala sursă de 
dezvoltare a economiei mondiale. Succesul țărilor va depinde de calitatea cetățenilor, starea intelectuală, spirituală și morală a 
acestora. 

Experiența ultimelor decenii demonstrează că într-o lume în schimbare rapidă, reușesc să se dezvolte doar țările care 
se pot adapta la timp, țările care pot să acumuleze informația eficient, să o canalizeze eficient în potențial de inovare prin 
dezvoltarea optimă a capitalului uman. Iar, principalul vector de generare plus valoare a acestor deziderate este tineretul. 

Guvernul României este moral și instituțional responsabil, de urgență, să adopte o strategie care să vizeze extinderea 
oportunităților de creștere optimă a capitalului uman iar accentul ar trebui pus în special asupra celor tineri, facilitându-le 
accesul la servicii publice și programe de formare în perioada adolescenței cât și dezvoltarea capacității de a lua decizii 
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asumate Strategia statului trebuie să privească tineretul ca pe un subiect activ de transformare a societății, ca pe un motor al 
dezvoltării și conducerii țării. Generația tânără este cea mai valoroasă resursă umană pentru creșterea economică și a bunăstării 
viitoarelor generații.  

Educația generațiilor actuale și viitoare trebuie menținută ca o prioritate de vârf. Generația tânără are nevoie, în 
special, să fie apreciată obiectiv după competențe și nu după interese de grup. Statul trebuie să participe activ la formarea 
tineretului ca o personalitate independentă cu perspective pozitive, pentru a ajunge la rezultatele dorite. Strategia trebuie 
dezvoltată prin dezbateri publice extinse, printre tineri. În tot acest timp, să pregătim mecanismul de implicare activă a 
instituțiilor de la nivel guvernamental prin dialog deschis și structurat. Această strategie trebuie să prevadă și mecanisme 
pentru a oferi „feedback” între autoritățile publice care vor pune în aplicare politica pentru tineret și tineri, ceea ce va permite 
ajustări în timp util în conformitate cu societatea în schimbare, interesele și nevoile moderne ale tinerilor. 

Este de susținut propunerea de înființare a unei rețele europene care să ofere consultații gratuite pentru sănătate 
mintală a tinerilor, în urma cărora aceștia vor fi direcționați către cele mai adecvate soluții de dezvoltare personală și 
profesională. În țări precum România, unde soluțiile nu sunt întotdeauna disponibile, rețeaua ar putea ajuta la schimbul de 
bune practici și la dezvoltarea competențelor personalului la nivel național. 

În următorii ani, poziția tinerilor în societatea românească trebuie să fie supusă unei schimbări fundamentale care vor 
fi dictate de o serie de provocări interne și mondiale. 

O problemă predominantă este cât de dificil va fi pentru generația tânără să primească informații despre aceste 
oportunități, iar colectarea și oferirea tuturor resurselor care le pot fi accesibile trebuie să fie prioritate. 

Deputat 
Enachi Raisa 

*** 
Ce faceți cu pensia românilor? 

Stimați parlamentari, 
Pensionarii noștri sunt cei care au muncit ani întregi, au cotizat la bugetul de stat, au susținut la rândul lor milioane de 

pensionari iar astăzi instituțiile statului, în speță Casele Județene de Pensii, abuzează de neputința bătrânilor noștri fiind 
conștienți de faptul că mulți dintre ei nu-și pot permite un avocat și nu cunosc legislația, purtând prin tribunale, oameni care nu 
vor decât să-și primească drepturile pentru care au muncit și au cotizat. 

Legea calculului pensiei, este una plină de modificări permanente și devine ambiguă atât pentru pensionari cât și 
pentru judecătorii care trebuie să judece cauza, de aceea de multe ori, aceeași situație poate fi favorabilă unor persoane și 
nefavorabilă altor persoane care s-au aflat in aceleași condiții de muncă. 

Modificările aduse legii s-au bazat pe interese urmărite de cei care luau decizii, favorizând anumite categorii de 
pensionari, ele nevizând toți pensionarii, creând astfel o divizare a lor: 

- Pe de o parte pensionari cu decizii anterior anului 2011 
- Pe de altă parte pensionari cu decizii din 2011 până în prezent 

Nimeni din cei care aplică legea, nu are nici un interes să explice pensionarilor cum se fac aceste calcule, pensionarii 
ajungând la limita disperării trăind adevărate drame, când ar trebui să trăiască liniștiți, să le fie protejate drepturile de către stat 
și nu să fie nevoiți să își piardă timpul și banii căutându-și dreptatea în Instanțele de judecată. 

Una dintre cele mai mari greșeli a fost introducerea Indicelui de corecție inclus în legea 263/2010, care se aplică o 
singură dată la ieșirea la pensie și nu are prevederi egale pentru toți pensionarii. 

Indicele de corecție a avut o evoluție care a determinat diferențierea exagerată a pensiilor, odată s-au creat discriminări 
față de cei care nu au beneficiat de indicele de corecție dar au avut aceleași condiții de muncă, dar și discriminări chiar în 
rândul pensionarilor care au beneficiat de indicele de corecție dar s-au pensionat în ani diferiți. 

Statul nu dorește renunțarea la indicele de corecție deși acesta produce dezavantaje tuturor categoriilor de pensionari și 
continuă să se aducă modificări periodice pe calcularea pensiei cu ieșire la pensie în anumite perioade, în timp ce mii de 
pensionari își pierd timpul pentru a primi dreptate și banii ce li se cuvin pentru anii în care au muncit. 

Un pensionar a primit de la Casa de pensii Neamț, 10 decizii de pensionare, fiecare decizie de calcul fiind diferită, 
inclusiv Ministerul Muncii nu are știință care din cele 10 decizii este cea corectă pentru pensionarul in cauză. 

Nu există concordanțe în calculul pensiei între casele teritoriale de pensii, aceeași pensie este calculată diferit de 2 case 
de pensii din județe diferite. 
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Mii de pensionari nu găsesc sprijin și dreptate în deciziile Instituțiilor Statului, trec ani până primesc un răspuns final, 
iar bătrânii noștri pierd timp și bani în fiecare an din cauza unor iresponsabili care fac calcule greșite, fie din incompetența lor, 
fie cu bună știință, ceea ce este și mai grav. 

Cine îi trage la răspundere pe cei care greșesc? Nimeni! 
Cine plătește? Pensionarii noștri, bătrânii noștri! 
AUR va ajunge la guvernare, iar pensionarii noștri nu vor mai suferi nici o nedreptate a statului îndreptată împotriva 

lor, iar cei care au greșit vor răspunde atât financiar cât și juridic. 
Deputat 

Dumitrina Mitrea 
*** 

Școala în pandemie 
Stimate domnule președinte,  
Stimați colegi, declarația mea politică se numește " Școala în pandemie!" și vizează un subiect extrem de important. 
Dragi colegi deputați –  
Pandemia a provocat cea mai distructivă perturbare a educației din istorie, este așadar vital ca școala să continue cu 

prezență fizică și fără întreruperi. 
Pandemia provocată de corona-virus ne-a schimbat fundamental felul în care trăim, în întreaga Europă, au fost afectate 

toate domeniile, de la muncă la petrecerea timpului liber și călătorii. 
Timp de luni de zile pe durata izolării, școlile, colegiile și universitățile și-au închis porțile, iar cursurile online au 

devenit noua normalitate. Însă educația nu se oprește la poarta școlii, iar educatorii de pretutindeni au făcut tot ce le stă în 
putință pentru a se asigura că elevii și studenții nu rămân în urmă. 

Autoritățile centrale şi locale au fost puse astfel în fața unor noi provocări, nemaiîntâlnite în ultima sută de ani, de a 
gestiona procesul de învățământ în condițiile unei cât mai bune distanțări fizice, premisă de bază pentru limitarea răspândirii 
noului virus. Asigurarea condițiilor necesare unei distanțări fizice corespunzătoare între  elevi în sălile  de clasă s-a dovedit o 
problemă greu de rezolvat. Normele  sanitare  aplicate  în pandemie,  conform Grupului  de  Comunicare  Strategică, prevăd o 
distanță  minimă  între elevi de 1 metru în interiorul clasei  cu obligația purtării măștii  şi 1,5 metri în aer liber atunci  când nu 
este purtată  masca.  Pentru majoritatea claselor cu peste 20 elevi, această distanțare devine însă imposibilă, mobilierul școlar 
obligând elevii să stea câte doi sau câte trei în bănci la mai puțin de 1 metru.  

O soluție de compromis a fost montarea unor panouri despărțitoare din plexiglas, care pe lângă faptul că sunt 
translucide şi împiedică o bună vizibilitate, sunt montate doar în dreptul pupitrelor, acestea devenind total ineficiente dacă 
elevul stă rezemat pe spătarul scaunului. 

În plus, dezinfectarea în mod repetat a acestora este absolut necesară, personalul fiind total depășit în această privință.  
În această situație  este necesară fie suplimentarea personalului, fie dotarea sălilor de curs cu infrastructura tehnică 

necesară şi instruirea cadrelor pentru predarea simultan tradițional şi online.  
Pe de altă parte, o parte dintre cadrele didactice cu vârste înaintate şi nefamiliarizate cu lucrul în mediul online au 

preferat să se pensioneze argumentând că nu pot gestiona în același timp şi procesul educațional şi respectarea strictă a 
regulilor de protecție sanitară. 

Decizia privind modul de începere a anului școlar urma să fie descentralizată de la nivel central la nivel local, 
respectiv a Comitetelor Județene pentru Situații  de Urgență împreună cu Direcțiile de Sănătate Publică în funcție de situația 
epidemiologică din școala respectivă.  

Astfel, scoli  care au  cerut  împărțirea  claselor în două cu predare dimineața  şi seara au fost refuzate de inspectorate 
ca să nu fie nevoie de noi angajări, afterschool-ul generalizat nu există deși ar fi ajutat școala prin preluarea pe ture a copiilor, 
numărul de ore la școală nu a  fost redus, numărul de elevi din clasă nu a fost micșorat, în vreme ce Ministrul Educației afirma 
într-un mesaj înainte de începerea școlii că „s-au luat toate măsurile necesare pentru a continua procesul educațional în cele 
mai bune condiții” şi 96,4% dintre unitățile de învățământ sunt pregătite pentru începutul de an școlar.  

 În aceste condiții își desfășoară activitatea 2,98 milioane de elevi şi 208.400  cadre didactice  în  17.464 unități  de  
învățământ preuniversitare.   

Vă mulțumesc!          Deputat  
Nagy Vasile 

*** 
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Consecințele scăderii natalității - în 2022 România va importa 100.000 de muncitori! 
 
Anul trecut România a înregistrat cea mai scăzută natalitate din ultima sută de ani, iar acest declin demografic este 

unul fără precedent!  
De la primele alegeri libere, mă rog, cu ghilimelele de rigoare, România a avut 17 prim-miniștri, iar în cei 30 de ani 

trecuți de atunci marile partide politice și-au împărțit, aproape frățește, timpul petrecut la guvernare - 9 premieri de dreapta și 6 
premieri de stânga au guvernat România din 1990 până astăzi, fără a pune a-l pune la socoteală pe independentul Isărescu și pe 
Victor Ponta, pe când reprezenta USL-ul. 

În trei decenii, înaintașii actualei coaliții de guvernare au reușit să distrugă învățământul, să privatizeze mai mult în 
folosul lor, decât al țării, industria și resursele României, declanșând cel mai mare exod din vreme de pace al unui popor: 
scârbiți, românii au ales să-și părăsească țara! 

În plus, nimeni, timp de 30 de ani, nu a fost interesat să genereze politici de încurajare a natalității, iar rezultatele încep 
să se vadă: încet-încet, devenim o populație îmbătrânită, aflată la limita dintre sărăcie și supraviețuire, condusă de o clasă 
politică total decuplată de la realitatea de zi cu zi. 

Recent, Guvernul a aprobat proiectul de Hotărâre privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe 
piaţa forţei de muncă în anul 2022. În acest an, 100.000 de muncitori străini ar putea ajunge în România. 

Consider acest demers unul de o duplicitate sinonimă cu trădarea și iată și de ce: pe de o parte, politicienii plâng cu 
lacrimi de crocodil o piață a muncii din România, piață ce nu e în stare să ofere salarii de 600-1000 de euro și, vă rog să nu 
uitați că majoritatea angajaților de la noi lucrează pe salariul minim, iar pe de altă parte, în logica strict politicianistă, preferă să 
importe 100.000 de lucrători străini, oameni pe care nu-i interesează starea drumurilor din România, că se moare cu zile prin 
spitale, că nu există școli, grădinițe ori că justiția nu mai este, demult, legată la ochi – adică tocmai motivele ce au determinat 
atât emigrarea a milioane de conaționali, cât și scăderea dramatică a natalității!  

Însă, din 2024, vă asigur că se va face dreptate pentru România!   
Deputat 

Păunescu Silviu-Titus 
*** 

Redeșteptarea poporului român 
România trebuie să renunțe la dublul standard fiscal 

Stimate domnule președinte,  
Stimați colegi,   
România a fost somată în mai multe rânduri să renunțe la dublul standard în materie fiscală și să acorde tratament egal 

pentru impozitarea firmelor românești și străine, care își desfășoară activitatea în România, pe baza căruia corporațiile 
multinaționale sunt favorizate în detrimentul angajaților din cadrul companiilor românești, care trebuie să suporte povara 
fiscală cea mai mare. 

În contextul sărăcirii excesive a țării, sub guvernări ineficiente și incompetente, consider că este urgent necesară luarea 
unei decizii ferme în privința dublului standard fiscal. Pârghiile ce trebuie utilizate constau în modificări ale legislației fiscale 
care să desființeze aceste duble standarde, să se creeze tratament egal nediscriminatoriu pentru toate companiile care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul României. 

România trebuie să-și trateze cu respect cetățenii, să nu-i supună unor reguli fiscale inegale și neunitare, făcându-i pe 
români să se simtă sclavi în propria țară, asemenea unor cetățeni de rang inferior. Țara noastră are nevoie de egalitate de 
tratament între companii pentru dezvoltarea economică în mod echitabil și pentru redistribuirea profiturilor obținute.  

Este necesar ca în România să se renunțe la plata de către firmele străine a impozitelor în țara de origine, în timp ce 
față de România aceștia au obligația de a achita doar taxe generale. Procedura este neechitabilă pentru companiile românești și 
pentru antreprenorii autohtoni care vor să își dezvoltate afacerile în condițiile în care plătesc impozite mari și răspund fiscal în 
cazul neachitării acestora la termen.  Această procedură a dublului standard la nivel fiscal nu face decât să frâneze dezvoltarea 
companiilor românești, în timp ce multinaționalele prosperă an de an  și își întorc profiturile în  țările de origine. 

Lanțurile de magazine străine plătesc salarii foarte mici, în timp ce profiturile realizate de către acestea măresc bugetul 
statului din care provin. Practic, românii care își fac cumpărăturile în astfel de magazine generează acestor companii câștiguri 
enorme, în timp ce angajații sunt tratați discriminatoriu prin plata unor salarii derizorii. Aceste proceduri de dublu standard 
defavorizează în mod evident antreprenorul român și companiile românești în avantajul companiilor străine discriminate 
pozitiv. 
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În analiza intitulată „Pauperitatea fiscală a României", publicată în anul 2019 și realizată de coautorii Cornel Ban 
(lector în economie politică la Copenhagen Business School) și Alexandra Rusu (economist, specializată în probleme fiscale și 
achiziții publice la Erasmus University Rotterdam) s-au tras următoarele concluzii: 

1. În cadrul investigării unor diferențe considerabile între profitabilitatea societăților comerciale autohtone cu capital 
privat și societățile comerciale străine s-a constatat că societățile comerciale străine au tendința de a fi mai profitabile și mai 
active din punct de vedere financiar, iar societățile comerciale românești prezintă un grad de îndatorare mai ridicat. 

2. Experții în justiție fiscală au susținut opinia potrivit căreia în urma limitărilor impuse în UE prin Planul de acțiune al 
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Europeană privind erodarea bazei de impunere și transferul profiturilor, marile 
multinaționale din Top 100 sunt mai reticente în a recurge la niveluri de erodare a bazei de impozitare, care să fie drastic 
diferite de cele utilizate de societățile comerciale autohtone.  

3. Cercetările calitative viitoare presupun existența unui pachet de măsuri radicale referitoare la transparența datelor, ce 
trebuie adoptat de autoritățile fiscale ale statului român.  

4. Este necesară corelarea profiturilor raportate de corporații străine cu resursele de muncă și de capital ale acestora. S-a 
dovedit necesară evaluarea corelări raportării profiturilor zero cu stimulente fiscale de a transfera profiturile în țările de 
origine.  

În concluzie, nu trebuie să acceptăm tratamente diferențiate ale cetățenilor români în raport cu cetățenii străini și 
considerăm că a venit timpul să implementăm această măsură prin modificarea legislației fiscale și să atragem investitori 
străni, fară a ne defavoriza propriile companii și salariați. 

Dragii mei, noi trebuie să protejăm și să dezvoltăm favorabil viitorul țării. 
Deputat 

Nicolae N. Roman 
*** 

 

Gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă spre Ucraina, spre oamenii nevinovați afectați de război 
 
Domnule președinte / Stimați colegi, 
Este cunoscut faptul că o imagine poate avea un puternic impact emoțional, echivalând cu mai bine de 1000 de 

cuvinte. 
Imaginile mediatizate în ultimele zile, în care sunt surprinși copii, femei și bătrâni care fug din calea războiului din 

Ucraina, oameni care au abandonat toată agoniseala și truda de o viață, au un puternic impact emoțional asupra noastră, a 
tuturor și ne oferă șansa să fim solidari în fața acestui episod nedrept al istoriei, cu cei nevinovați. 

Văzând cozile impresionante din ultimele zile de la punctele de trecere a frontierei de la Giurgiulești, județul Galați, și 
Isaccea, județul Tulcea, m-am implicat cu toată energia pentru ca acești oameni nevinovați să fie bine primiți în România și să 
treacă peste cele mai grele momente din viața lor.  

Solidaritatea românilor cu refugiații ucraineni, indiferent de etnia acestora, s-a dovedit și de această dată a fi la fel de 
puternică ca până acum, în ciuda politicilor asimilaționiste agresive. Românii au dovedit și acum faptul că au capacitatea și 
deosebita calitate de a face diferența între politica agresivă dusă de instituțiile ucrainene și etnicii ucraineni de rând care sunt în 
bune relații cu frații noștri de dincolo și dincoace de graniță, neuitând în niciun moment de datoria creștinească de a ne iubi 
aproapele.  

Adresez Guvernului rugămintea urgentă să ia toate măsurile necesare pentru a procesa rapid fluxurile de refugiați de la 
punctele de frontieră cât și de a le asigura condiții minimale de cazare și de trai. 

Mai mult însă, România trebuie să se implice activ, împreună cu partenerii din Vest, în găsirea soluțiilor de pace în 
Ucraina. Puneți-vă în locul ucrainenilor care așteaptă salvarea de la Vest (așa cum au așteptat şi românii după al doilea Război 
Mondial) şi care trăiesc cu spaima că, după un război devastator, vor fi de partea nedorită a unei noi cortine de fier. 

Ceea ce le dă putere femeilor, bătrânilor și copiilor care s-au refugiat în România este speranța că Dumnezeu îi va ține 
în viață pe soții, frații, copiii lor rămași în Ucraina pentru a-și apăra țara și că, după ce războiul se va încheia, se vor întoarce 
acasă și își vor reconstrui casele, țara și viitorul. 

În aceste vremuri zbuciumate, gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă spre Ucraina, spre oamenii nevinovați afectați 
de război.          Deputat 

Lilian Scripnic 
*** 
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Alegerea primarilor în două tururi de scrutin 
Un principiu democratic care asigură o competiție corectă 

Stimate domnule președinte, 
Stimate colege, stimați colegi, 
România a avut în istoria sa, atât în perioada comunistă cât și postdecembristă administrații locale longevive, unele cât 

o viață. Când vorbesc despre ce s-a întâmplat în multele mandate, unii primari nu mai vorbesc calendaristic referindu-se la ani, 
ci la întâmplări din al doilea, al cincilea mandat.  

Nu aș vrea să spun că nu au fost sau că nu sunt primari care nu au lucrat într-adevăr pentru comunitățile lor și nu au 
făcut lucruri bune, însă în majoritatea cazurilor s-a demonstrat contrariul iar dezvoltarea localităților s-a făcut din inerție, prin 
munca cetățenilor, prin investițiile diverselor societăți comerciale, fără o intervenție majoră a administrației locale. 

Trebuie să dăm o șansă tuturor localităților să se dezvolte, să dăm României această șansă. Cum putem face asta? 
Simplu. Prin alegerea primarilor și a președinților consiliilor județene, în două tururi. 

Doamnelor și domnilor, din 2012, această șansă a dispărut iar în decursul acestor ultimi 10 ani mai multe forțe politice 
au mimat că își doresc această revenire la alegerile locale în două tururi, însă eu tind să cred că acestea închid prin diverse 
sertare propriile inițiative legislative depuse în acest sens. 

Există proiecte de lege în acest sens din 2018, din partea PNL, USR, AUR, însă vedem că nu se dorește într-adevăr 
această schimbare, proiectele fiind blocate prin comisii, în lungul drum ce trebuie să-l străbată o inițiativă legislativă până să 
ajungă la vot.  

La ultima inițiativă depusă în acest sens din partea AUR, respinsă la Senat, obiecția Guvernului constă în faptul că al 
doilea tur generează costuri suplimentare însă Parlamentul este îndreptățit să ia o asemenea decizie. 

Noi, Camera Deputaților, fiind Cameră decizională, trebuie să tratăm cu maximă seriozitate aceste schimbări și să 
dăm, precum spuneam mai devreme, o șansă României, militând ca toate localitățile să ajungă, cel puțin în anul 2024, la un 
nivel minimal și uniform din punct de vedere al dezvoltării. 

Adoptarea acestei legi va avea ca efect dispariția fenomenului cumpărării de voturi, politicul va deveni printre altele 
un instrument de promovare atât al oamenilor cât și al ideilor care vin în ajutorul alegătorilor iar rețelele de abonați la bani 
publici ar dispărea. Ar fi multe de spus, motivarea acestor inițiative există, trebuie doar luate în seamă. 

Și încă un lucru aș adăuga la toate acestea: traseismul politic trebuie să dispară. Consider că un primar ales din partea 
unui partid trebuie ori să își dea demisia din partid și să reprezinte toți cetățenii, la fel cum ar trebui să facă și președintele 
României, ori să își ducă mandatul până la capăt sub steagul cu care a câștigat alegerile. Pentru că nu sunt jucători onești la o 
echipă, transferul acestora dintr-o echipa în alta trebuie oprit. Nu ei trebuie să își aleagă echipa, ci cetățenii aleg echipa care 
joacă pentru ei. 

Închei cu un îndemn: dacă vrem să faceți ceva pentru țara asta, haideți să facem. Lăsați interesele de partid deoparte și 
fiți români! 

Vă mulțumesc.         Deputat 
Gianina Șerban 

*** 
Județul Ilfov are nevoie de un Sistem de Management Integrat al Deșeurilor bine gestionat! 

 

Stimate colege / Stimaţi colegi,  
În ultimii ani, problematica deșeurilor a fost din ce în ce mai des întâlnită și în toate țările bine dezvoltate se caută 

soluții pentru a stopa răspândirea deșeurilor și colectarea lor pe cât mai multe fracții (hârtie, plastic, carton, sticlă), în vederea 
valorificării lor. 

Peste tot vedem ținte de reciclat cât mai mari, cât mai pompoase dar în realitate cifrele nu ajung nici măcar la sfertul 
țintei propuse. 

Așadar, este timpul să devenim constanți și să recuperăm decalajul față de țările avansate și să începem să gestionăm 
această problemă prin crearea unui Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) pentru fiecare județ, pentru a 
gestiona îndeaproape problema. 

Județul Ilfov este un județ care, după cum bine știți, înconjoară capitala României, un oraș ce găzduiește peste 2 
milioane de locuitori, la care se mai adaugă câteva sute de mii din județul Ilfov și nu numai. Trăind în epoca consumului și a 
comodității de a transporta și înmagazina cât mai multe produse în diferite ambalaje, fie ele de hârtie, carton, plastic, sticlă, fie 
mai nou în ambalaje reutilizabile sau biodegradabile, numărul acestora a crescut de la an la an. Însă, toate aceste ambalaje 
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ajung într-un final fie la groapa de gunoi, într-un caz fericit, fie pe străzi, pe câmpuri sau în ape, poluând astfel atât solul, cât și 
apele de suprafață și subterane. 

Județul Ilfov are nevoie de un Sistem de Management Integrat al Deșeurilor care să gestioneze problematica deșeurilor 
din momentul în care un ambalaj devine deșeu, atunci când nu are drept scop folosința acestuia și până când ajunge la stația de 
sortare, tratare dar și valorificare a acestuia, mai precis la reciclatori. 

Reciclatorii sunt cei care au nevoie de acest Sistem de Management Integrat al Deșeurilor pentru că pot gestiona mai 
bine această situație, primind astfel deșeuri curate, bine selectate pe fracții dar și printr-o trasabilitate ce urmărește îndeaproape 
situația deșeurilor. 

Recent am vizitat cel mai mare reciclator din estul Europei, care se află la Buzău, și acolo am văzut modul în care 
SMID-urile din alte țări funcționează, ajungând la acest reciclator doar deșeuri curate, ce pot fi ușor valorificate. 

În România, pe lângă problematica acestor SMID-uri, ne vom confrunta și cu problematica Sistemului Garanție-
Returnare. Acest sistem presupune ca pentru orice ambalaj cumpărat, mai precis la PET-uri, să plătim o garanție de 50 de bani, 
iar atunci când nu mai avem nevoie de acel ambalaj, practic acesta devenind deșeu, să îl înapoiem la orice magazin, primind 
astfel garanția de 50 de bani înapoi. 

Acest sistem de garanție-returnare trebuie să vină în sprijinul creării unei trasabilități eficiente și curate pentru aceste 
deșeuri. În realitate, trebuie să avem răbdare și să ne implicăm pentru a îmbunătăți toate aceste mecanisme și a rezolva 
problematica deșeurilor. 

România este dur sancționată an de an pentru toate aceste nereguli, plătind astfel penalități de milioane de euro, în loc 
ca acești bani să fie direcționați către spitale, școli și multe alte lucruri benefice cetățenilor. 

Vă mulțumesc!           Deputat 
Gianina Șerban 

*** 
 

Declarație politică 
 

Vaccinul împotriva tuberculozei a fost creat de Albert Calmette și Camille Guerin în 1908 iar testele clinice  au durat 
13 ani. Vaccinul împotriva difteriei a fost inventat în 1920 și testat timp de 20 de ani. În Statele Unite în 1954 au început 
testele în masă a vaccinului împotriva poliomielitei, testele au durat câțiva ani, după care vaccinul a fost introdus în circuitul de 
vaccinare obligatorie. Similar, a fost și cu vaccinul împotriva Difteriei. Testele de medicamente, în genere pot dura de la câțiva 
ani până la zeci de ani. Cu toate că tehnologia a evoluat, înainte să poată fi aprobat în UE, un vaccinul trebuie să treacă 
prin teste riguroase efectuate de fabricant și o evaluare științifică efectuată de autoritățile de reglementare. Apoi, fabricantul 
vaccinului testează efectele vaccinului prin teste de laborator și pe animale. 

Abia după aceste etape premergătoare, urmează etapa în care sunt realizate teste clinice pe oameni. Fabricantul 
vaccinului testează vaccinul în trei faze de studii clinice, pe un număr din ce în ce mai mare de oameni în fiecare fază. Acest 
program trebuie să urmeze norme stricte și procedurile și protocoalele stabilite de autorități. 

Perioada de la conceptul inițial până la autorizare poate fi de aproximativ zece ani. 
În cazul vaccinului anti COVID treburile stau complet diferit și anume, în 8 decembrie 2020 a fost vaccinată prima 

persoană în Marea Britanie cu vaccin Pfizer BioNTech, iar primul român a fost vaccinat în 27 decembrie al aceluiași an. Nu a 
trecut nici un an de la vaccinarea primului român și deja se dorește vaccinarea în masă a copiilor.  

Vreau să vă îndemn la chibzuință, să nu vă grăbiți și să analizați cele expuse de mine anterior. Haideți să nu luam 
decizii pripite! De ce să fim primii și să excelăm pe un teren încă necunoscut și insuficient studiat? Studiile clinice și statistica 
europeană arată că copii nu suferă aproape deloc de pe urma pandemiei, atunci de ce atâta grabă când copii sunt cel mai puțin 
afectați? Ordinea firească ar fi să facem un studiu clinic despre efectul vaccinării în România, după care să vaccinăm în masă 
copiii, nu invers! Voi în schimb vreți să vaccinăm mai întâi copii și vedem noi, apoi, ce va ieși.  

Dragi colegi, nu doresc ca aceste vorbe să fie răstălmăcite și distorsionate în sensul opus. În esență, domniile voastre 
propun ca mai întâi să facem o intervenție iar mai apoi să analizăm riscurile ce pot apărea, însă putem oare aproxima 
consecințele unei asemenea decizii când este vorba de destinele atâtor români ? 

Vă mulțumesc, 
Deputat 

Dr. Sebastian Ilie Suciu 
*** 
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Context geopolitic 
Stimate domnule președinte,  
Stimați colegi,  
În nemijlocita noastră vecinătate se desfășoară cea mai mare deflagrație militară de pe continentul european, după cel 

de-al doilea război mondial. 
 Noi suntem solidari și empatizăm mult cu poporul Ucrainean, nevoit să îndure această agresiune supradimensionată a 

Rusiei. Dar, permiteți-mi să vă întreb, dragi colegi, în afară de empatie și solidaritate declarativă ce concret am făcut noi pentru 
a spori siguranța noastră națională? Ne este afectată siguranța energetică, vă amintesc că din exportatori ne-am transformat în 
importatori de energie electrică și nu a fost nevoie de război ca să distrugem propria noastră producție de energie.  

Ce lecții am învățat și ce îmbunătățiri aduceți siguranței naționale, în afară de faptul că ne bazăm pe aliați? Iar după 
toate acestea, ce ajutor putem oferi Ucrainei însângerate, când noi umblăm cu mâna întinsă după credite prin alte țări și datoria 
noastră externă este în continuă creștere? 

Rămâne să ne rugăm la Bunul Dumnezeu să nu dea un război și peste noi, că și așa de-abia rezistăm pe timp de pace. 
Vă mulţumesc.        Deputat 

Sebastian-Ilie Suciu 
*** 

109 ani de la nașterea sculptorului Vida Gheza 
 

Vida Gheza s-a născut într-o familie de mineri, la 28 februarie 1913, la Baia Mare, şi s-a înălțat la ceruri la 11 mai 
1980, din același oraș. Tatăl său, Iosif Vida, era miner, dintr-o familie de țărani români. Gheza Vida însuși povestește: „Am 
mai avut șapte frați. Toți șapte au murit datorită condițiilor grele de viață. [...] Când m-am născut, frații mei nu mai trăiau. 
Au căutat şi un nume care să nu fi fost purtat de nimeni în tot neamul nostru de români. Mi s-a dat numele de Gheza, după un 
ortac al tatălui meu, care mi-a fost şi naș. Era maghiar.” 

Vida a început să sculpteze încă din tinerețe și ajunge să traverseze întreaga Europă pentru ca mai apoi să se întoarcă 
la Baia Mare în 1941, orașul împreună cu întregul Maramureș fiind în urma Dictatului de la Viena, sub ocupație  horthistă. 
Întrucât era român și avea cetățenie română, a fost atent supravegheat de poliție, fiind de trei ori concentrat în detașamentele de 
muncă forțată din Ungaria. În ciuda numelui și a talentului său artistic, regimul barbar care ocupa partea de Nord a 
Transilvaniei l-a supus acestui tratament nedrept. Observăm așadar cât de oarbă a fost ura manifestată de acel regim cotropitor. 
Calitatea umană, potențialul sau numele nu au avut nici o valoare în fața unui invadator profund antisemit și antiromân! 

Este important să evocăm marile personalități locale din lumea artelor, din păcate multe dintre acestea sunt prea puțin 
amintite astăzi, tocmai de aceea sunt demni de menționat în acest context sculptori precum Ion Vlasiu din județul Mureș sau 
Pompiliu Pleșa din Covasna.  

Însă lucrări care l-au permanentizat pe Vida Gheza sunt: „Monumentul Ostașului Român” de la Carei, „Monumentul 
de la Moisei” şi „Sfatul Bătrânilor”. Monumentul realizat în memoria martirilor din Moisei, cuprinde 12 figuri de piatră și este 
dedicat victimelor masacrului, țărani români din Mureș, Cluj, Sălaj și Maramureș. Erau oameni simpli, ridicați din satele lor 
fără vină, puși la muncă forțată și uciși pentru vina de a dori să fie români liberi. 

Totodată găsim la Carei monumentul închinat ostașilor români care au luptat și s-au jertfit pentru eliberarea „ultimei 
brazde de pământ” din teritoriul românesc și pentru refacerea granițelor de dinaintea celui de-al doilea Război Mondial. 
Această victorie a fost repurtată de Armata Română la 25 octombrie 1944, aflată pe drumul glorios al urmăririi și înfrângerii 
trupelor fascisto-horthiste dincolo de granițele țării. La ora actuală, cel mai important monument de for public al artistului este 
ascuns la Carei de o perdea forestieră de peste 9 m înălțime, fapt pentru care am întreprins numeroase eforturi în speranța că 
autoritățile vor aduce dreptate acestui simbol și vor elibera peisajul, punându-l cu adevărat în valoare. 

Din respect pentru cariera şi creația artistului, familia sa - fiica Zoe Vida şi ginerele, academicianul clujean Marius 
Porumb au inaugurat un atelier memorial și depun toate eforturile pentru a onora amintirea marelui artist în Baia Mare și în 
țară, prin comemorări, acțiuni culturale și evenimente omagiale. 

Este datoria noastră să păstrăm vie memoria acestor mari artiști ai României, să condamnăm formele totalitare de 
ocupație care au dus la mutilarea României și să omagiem martirii și eroii evocați prin operele sculptorului Vida Gheza. 

   Deputat 
Boris Volosatîi 

*** 
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„Cerem și așteptăm măsuri concrete și adecvate de contracarate a amenințărilor  
hibride venite dinspre Rusia” 

Domnule președinte, stimați colegi,  
România și românii din spațiul pruto-nistrean sunt una dintre țintele predilecte ale propagandei ruse, care și-a 

intensificat amenințările hibride la frontiera de răsărit a Uniunii Europene și a NATO în condițiile schimbării dramatice a 
mediului de securitate regională. Astfel, România și Republica Moldova, cu care avem relații speciale și privilegiate și pentru 
care ne-am asumat un angajament istoric, sunt expuse puternic amenințărilor clasice și hibride, atât convenționale, cât și 
neconvenționale venite dinspre Rusia, care recurge la diverse metode pe plan informațional-mediatic, economic, bisericesc și 
electronic. În condițiile războiului din Ucraina, resimțim tot mai acut acest război aici, în interiorul României, dar mai ales în 
județele noastre istorice de peste Prut. 

Am salutat decizia Chișinăului din 26 februarie de a bloca, în sfârșit, site-urile filialei de limbă română a postului rus 
de stat Sputnik și a agenției Gagauznews. Amintesc că parlamentarii AUR au cerut blocarea acestor site-uri încă din iunie anul 
trecut. Din păcate, Chișinăul s-a limitat la blocarea celor două resurse electronice și nu a blocat emisia Radio Sputnik, care 
continuă să emită în Republica Moldova pe mai multe unde terestre alocate postului Hit Fm, care penetrează și spațiul 
României, într-o adâncime de peste 100 de kilometru de-a lungul Prutului. De asemenea, Sputnik Moldova-România continuă 
să publice nestingherit materialele sale toxice pe rețelele de socializare și pe canalul său de YouTube. 

În condițiile în care România a aderat, în noiembrie 2008, la Centrul European de Excelență pentru Contracararea 
Amenințărilor Hibride, considerăm că țara noastră trebuie să adopte de urgență toate măsurile care se impun pentru 
contracararea amenințărilor hibride venite dinspre Federația Rusă. În acest context este de neînțeles de ce Bucureștiul nu 
blochează pe teritoriul național accesul la resursele electronice ale regimului marionetă instalat de Moscova la Tiraspol. Cu 
atât mai mult nu înțelegem de ce aceste resurse nu sunt blocate de Chișinăul oficial.  

De asemenea, considerăm necesar ca autoritățile de la București să reia toate demersurile pentru ca TVR Moldova, 
care a câștigat un proces împotriva Republicii Moldova la CEDO, să-și poată recăpăta frecvențele de emisie deținute anterior. 
Românii din Republica Moldova au nevoie de informare corectă și obiectivă în limba maternă pentru a nu mai fi lăsați pradă 
propagandei și manipulărilor mediatice străine. 

Vă mulțumesc,         Deputat 
Boris Volosatîi 

*** 
„Glorie eroilor care au căzut în Războiul pentru apărarea Patriei la Nistru, în 1992” 

 

Domnule președinte, stimați colegi,  
Războiul actual din Ucraina ne readuce în memorie un alt război purtat de Rusia împotriva noastră, a românilor din 

partea de răsărit a spațiului nostru etnic și istoric. Acum 30 de ani, la 2 martie 1992, trupele Armatei a XIV-a ruse de ocupație, 
împreună cu Garda transnistreană, trupele ruse de cazaci și mercenari ucraineni din organizația teroristă UNA-UNSO, au 
atacat Republica Moldova, declanșând ceea ce numim astăzi Războiul pentru apărarea Patriei de pe Nistru.  Declanșarea 
ostilităților militare a fost planificată chiar ziua în care cel de-al doilea stat românesc, Republica Moldova, fusese admisă în 
Organizația Națiunilor Unite. Amintesc că în acel moment Republica Moldova avea deja declarată limba română ca limbă 
oficială pe baza alfabetului latin, tricolorul albastru-galben-roșu ca drapel de stat și imnul de stat „Deșteaptă-te, române!”. Am 
apreciat atunci și apreciem și astăzi ajutorul imens pe plan diplomatic, informațional, energetic și umanitar pe care Bucureștiul 
l-a acordat Chișinăului pentru a putea face față agresiunii militare ruse.  

În războiul de pe Nistru au căzut eroic, sub tricolor, aproape 300 de luptători – ostași, polițiști și voluntari – pe 
platourile de la Varnița, Tighina, Corjova, Coșnița, Cocieri și Roghi. Alți 284 de luptători români au fost răniți și au rămas 
schilodiți pe viață, mulți dintre care astăzi nu mai sunt în viață. Acești oameni au apărat vechea noastră graniță pe Nistru – linia 
interbelică a Europei civilizate. Ni-i asumăm pe acești eroi români și le aducem astăzi un pios omagiu. 

Propun să ținem un moment de reculegere în memoria eroilor români căzuți în războiul de pe Nistru din anul 1992.  
(pauză) Vă mulțumesc! 
Românii au fost prima victimă a agresiunii ruse după căderea URSS. După războiul de pe Nistru, din 1992, aveau să 

urmeze războiul Moscovei împotriva Georgiei, din anul 2008, anexarea ilegală a Crimeii și a bazinului carbonifer Donbas în 
2014, precum și actualul război împotriva Ucrainei. 
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Consider că avem obligația să ne dăm mâna cu toții – Putere și Opoziție – pentru a atinge consensul național în 
chestiunea eroilor de la Nistru. Propun să inițiem completarea legislației naționale în sensul echivalării în drepturi a veteranilor 
războiului de pe Nistru cu veteranii Armatei Române.  

Exprim convingerea că putem atinge un asemenea consens, așa cum în anul Centenar 2018, Camerele reunite ale 
Parlamentului României au adoptat cu unanimitate Declarația pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Țara Mamă, România, la 
27 martie 1918, prin care Legislativul țării a considerat ca „fiind pe deplin legitimă dorința acelor cetățeni ai Republicii 
Moldova care susțin unificarea celor două state ca o continuare firească în procesul de dezvoltare și afirmare a națiunii 
române” și arătând că ”România și cetățenii ei sunt și vor fi întotdeauna pregătiți să vină în întâmpinarea oricărei manifestări 
organice de reunificarea din partea cetățenilor Republicii Moldova, ca o expresiei a voinței suverane a acestora”.  

Glorie eroilor români căzuți în 1992 la Nistru! 
Trăiască România și românii de pretutindeni! 
Vă mulțumesc,        Deputat 

Boris Volosatîi 
*** 

 
 

 Întrebări 
 
Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministru al Afacerilor Externe  

 
Soarta etnicilor români din Ucraina 

Stimate domnule ministru, 
Dacă exista un sentiment de securitate în România în aceste vremuri în care Ucraina este atacată, este pentru că suntem 

membri ai UE și NATO, pentru că am ales drumul democrației împreună și pentru că sprijinim și avem încredere în 
respectarea dreptului internațional.   

În aceste vremuri în care Ucraina este atacată, sute de mii de români încă se află acolo, precum cei 40 de milioane de 
ucraineni care merită să trăiască în pace și să își decidă singuri viitorul. 

România are un parteneriat strategic solid cu SUA. Însă, pe lângă apărarea propriului teritoriu, avem obligaţia de a-i 
apăra pe români oriunde s-ar afla aceştia. Deoarece situația comunității din Ucraina rămâne atât de periculoasă și delicată, ne 
așteptam să fi lansat o schemă cuprinzătoare în timp util pentru a proteja cei 500.000 de români din Ucraina. 

În mijlocul bătăliei civilizațiilor dintre Occident și Rusia, acești români trebuie să fie siguri că nu sunt singuri, că nu 
sunt abandonați și că statul român este acolo pentru a-i ajuta și proteja. 

Domnule ministru, avem nevoie de un răspuns urgent şi adecvat pentru românii care, în faţa acestor ameninţări, se 
simt abandonați de către statul român.  

Care sunt toate măsurile luate pentru a-i proteja pe cetățenii români aflați pe teritoriul ucrainean? 
În ce constă, mai exact, convocarea celulei de criză interinstituțională pentru sprijinirea și acordarea de asistență 

consulară? 
Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Cu deosebită considerație,               Enachi Raisa 

*** 
 
Adresată domnului Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi a României 
 

Misiuni specifice în perioada 1.01.2021-1.12.2021 
Stimate domnule președinte 
Vă rog să îmi transmiteți câte misiuni specifice a desfășurat instituția pe care o conduceți la Primăria municipiului 

Constanța și Consiliul Județean Constanța în perioada 1.01.2021-1.12.2021, care au fost neregulile constatate și măsurile 
propuse pentru îndreptarea acestora.  

De asemenea, vă solicit să îmi comunicați dacă instituția dumneavoastră, prin Camera de Conturi Constanța, a derulat 
o misiune specifică la Primăria municipiului Constanța cu privire la adoptarea și aplicarea Hotărârii nr.123/23.04.2021 privind 
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aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța, și ce anume a constatat 
în urma acestei misiuni de audit. 

Solicit răspuns scris. 
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Dumitru-Viorel Focșa 
*** 

 

Adresată doamnei Mirela Călugăreanu, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
 

Inspecții fiscale derulate la companiile multinaționale 
Stimată doamnă președinte, 
Vă rog să îmi comunicați câte activități de inspecție fiscală a desfășurat ANAF în ultimii cinci la următoarele companii 

multinaționale, ce abateri/deficiențe au fost constatate și care au fost măsurile impuse, pe fiecare companie: Automobile Dacia, 
OMV Petrom Marketing, OMV Petrom, Rompetrol Rafinare, Rompetrol Downstream, Kaufland România SCS, Ford 
România, British American Tobacco Trading, Lukoil România, Carrefour România, Lidl, Engie România, MOL România 
Petroleum Products, Mega Image, Orange România, Metro Cash&Carry, Auchan România, Ameropa Grains, Vodafone 
România, Enel Energie. 

Solicit răspuns scris.         Deputat 
Cu deosebită considerație,      Dumitru-Viorel Focșa 

*** 
 

Adresată domnului Carol-Eduard Novak, ministrul Sportului 
 

Situația bazinului olimpic din Târgu Mureș 
Stimate domnule ministru, 
La data de 30 iulie 2021 a fost inaugurat cu mult festivism Bazinul Olimpic din municipiul Târgu Mureș. În urma unei 

investiții care provine de la Ministerul Dezvoltării în valoare de 24,5 milioane de lei și după 13 ani în care proiectul nu a putut 
fi realizat, observăm că nici astăzi obiectivul nu este finalizat și deschis publicului. 

Deși la „festivitatea de tăiere a panglicii” au participat oficialități precum Kelemen Hunor – viceprim-ministru, Cseke 
Attila – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Publice, Cristian Ghiță – subsecretar de stat în cadrul 
Ministerului Tineretului și Sportului, Manuela Pătrășcoiu – director al Companiei Naționale de Investiții, Péter Ferenc – 
președintele Consiliului Județean Mureș, Ovidiu Georgescu – vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș, Kovács Mihály 
Levente – vicepreședinte Consiliul Județean Mureș, Lucia Hang – subprefect al județului Mureș, Soós Zoltán – primarul 
municipiului Târgu Mureș și Borbély László – consilier de stat în cadrul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă. Din 
păcate nici unul dintre aceștia nu a reușit să ofere soluții concrete pentru ca această investiție să fie cu adevărat dusă la bun 
sfârșit. 

Totodată, spațiul a fost predat înspre administrare Clubului Sportiv Municipal, urmând conform spuselor 
administrației locale și a Hotărârii Consiliului Local Târgu Mureș ca administrarea clădirii să fie preluată de către Primăria 
municipiului. Această preluare presupune costuri considerabile și un efort logistic extrem de important, aspecte care trebuie 
luate în considerare înainte de efectuarea acestei operațiuni, efectele asupra bugetului local fiind un criteriu important. 

Întrucât târgumureșenii dar și restul locuitorilor din zonă au nevoie de acest obiectiv sportiv important, care este 
constant amânat, domnule Ministru, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1) Care sunt motivele pentru care nici în prezent, după aproape 6 luni de zile Bazinul Olimpic din municipiul Târgu 
Mureș nu este pus în funcțiune și deschis publicului? 

2) Care sunt costurile estimative pentru funcționarea bazinului, incluzând consumul utilităților precum și al personalului 
care va fi angajat? 

3) În ce stadiu se află procedura de preluare a bazinului din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului înspre 
Municipiul Târgu Mureș? 

4) S-a făcut un studiu de impact sau o analiză asupra efectelor financiare și logistice privind preluarea acestui obiectiv de 
către Municipiul Târgu Mureș? 

5) Care sunt argumentele pentru care Ministerul Tineretului și Sportului nu dorește păstrarea Bazinului Olimpic din 
Târgu Mureș în administrare și care sunt garanțiile că Municipiul Târgu Mureș va putea gestiona eficient acest obiectiv? 
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6) Care este termenul stabilit pentru deschiderea, cu adevărat, a Bazinului Olimpic din Târgu Mureș către public? 
Solicit răspuns in scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat  

Dan Tanasă 
*** 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Supravegherea video neautorizată a liderului AUR George Simion la Slatina  
și lipsa de reacție a organelor de ordine la incidentul de la Iași 

Stimate domnule ministru, 
În calitate de unic parlamentar AUR pe regiunea Oltenia, am participat, alături de Copreședintele AUR, dl. George 

Simion, la o întâlnire cu membrii și simpatizanții Partidului din județul Olt, care a avut loc vineri, 25  februarie 2022, în 
centrul municipiului Slatina. 

Întâlnirea, desfășurată în fața intrării în sediul Instituției Prefectului jud. Olt, a fost supravegheată de numeroase forțe 
polițienești și din jandarmerie, cu toate că domnul George Simion nu are gardă personală și nici nu a solicitat serviciile acestor 
instituții, mai grav fiind că acestea nu și-au justificat niciodată prezența, în condițiile în care, pe 24 Ianuarie 2022, la Iași, 
George Simion a fost stropit cu cerneală pe față, fără nicio reacție din partea organelor de pază și ordine publică din cadrul 
Ministerului de Interne. 

Motivul pentru care vă adresăm acest demers este următorul:  
În timpul discursului său, domnul George Simion a observat că era filmat de o persoană îmbrăcată civil, fără alte 

însemne, cu șapcă, pe care a suspectat-o că era jandarm și care ulterior s-a refugiat printre jandarmi și a fost protejată de ei. 
Ceea ce dorim să clarificăm prin prezenta sunt următoarele aspecte: 
1. Are Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile aflate în subordinea sau autoritatea acestuia,  

dreptul sau obligația legală de a asigura protecția persoanelor care dețin funcții de demnitate publică în Parlament ?  
2. Are Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile aflate în subordinea sau autoritatea acestuia,  

dreptul sau obligația legală de a asigura protecția persoanelor care participă la întruniri publice ? Și dacă da, în ce scop ?  
3. Câte forțe de ordine din cadrul MAI au fost desfășurate la Iași pe data de 24 Ianuarie 2022,  

când a avut loc manifestarea AUR de Ziua Unirii ? Câte dintre acestea erau dotate cu camere video de supraveghere ? 
4. Cum explicați lipsa totală de reacție a organelor MAI la incidentul din 24 Ianuarie 2022 de la  

Iași, când George Simion a fost agresat de o persoană din public prin stropire pe față cu o substanță de culoare albastră ? 
5. Ați demarat cercetări ulterioare referitoare la situația mai sus descrisă ? 
6. Cum explicați faptul că în data de 25 Februarie 2022, la Slatina, organele de ordine publică  

erau prezente la fața locului cu mai bine de o oră înainte de sosirea lui George Simion și chiar a participanților? De unde știau? 
7. Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile aflate în subordinea sau autoritatea acestuia,  

realizează filaje ale participanților la manifestațiile organizate în Țară de Alianța pentru Unirea Românilor? 
8. Sunt legale în România activitățile de poliție politică ? 
9. Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile aflate în subordinea sau autoritatea acestuia,  

urmăresc sau înregistrează liderii Alianței pentru Unirea Românilor sau participanții la manifestațiile organizate de AUR prin 
agenți sub acoperire, care nu poartă uniformă sau însemne specifice? 

10. Are obligația orice agent din cadrul structurilor aflate în subordinea sau autoritatea Ministerului  
Afacerilor Interne de a se legitima dacă i se cere?  

11. Cunoașteți cine a fost bărbatul care l-a filmat pe George Simion în seara zilei de 25 Februarie  
2022 la Slatina și care a fost identificat de acesta? 

12. Au raportat structurile aflate în subordinea sau autoritatea Ministerului Afacerilor Interne  
incidentul menționat la punctul anterior? Care este punctul oficial de vedere pe această temă al instituției  dumneavoastră? 

Solicităm răspuns scris și oral.    
Deputat 

Ringo Dămureanu 
*** 
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Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Procedura de restituire a dosarelor în urma respingerii examenului de licență 
 

Stimate domnule ministru, 
În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, deputaţii 

şi senatorii sunt în serviciul poporului. 
Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi 

aleşi ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în 
serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni. 

În procedura audienței parlamentare, ni s-a adus la cunoștință următoarea împrejurare: înainte de anul 1996, un 
petentul a absolvit cursurile de zi ale unei facultăți, cu durata de 4 ani, în cadrul unei universități care nu avea la acea vreme 
autorizarea legală de a organiza examen de licență, petentul primind din partea acesteia Adeverință de absolvire și Foaie 
matricolă.  

Aceste documente, împreună cu originalul diplomei de Bacalaureat, petentul le-a depus personal la o altă instituție de 
învățământ superior, acreditată și autorizată, în vederea susținerii examenului de licență, examen la care a fost respins. 
Ulterior, nu s-a mai prezentat personal să își ridice dosarul cu documentele originale.  

Susține că, după mai mulți ani, a cerut universității unde a susținut examenul de licență să îi restituie dosarul, însă 
funcționarii de aici i-au răspuns verbal că dosarul nu se mai află la această instituție de învățământ.  

Arată că a revenit recent asupra acestei solicitări, însă, deși universitatea unde a susținut examenul recunoaște situația 
mai sus descrisă, aceasta a susținut că dosarul petentului ar fi fost transmis către universitatea absolvită de acesta. 

La rândul său, și universitatea absolvită i-a răspuns petentului că în arhiva sa nu s-ar găsi aceste documente.  
Astfel, petentul se vede pus într-o situație deloc plăcută pentru domnia sa, anume de a nu mai avea niciunul dintre 

originalele Adeverinței de absolvire, Foii matricole și Diplomei de Bacalaureat, ceea ce îl privează de dreptul de a-și valorifica 
respectivele studii. 

Petentul a insistat asupra aspectului că și-a depus personal dosarul cu actele originale și apreciază că procedura de 
restituire ar fi trebuit să aibă loc în sens simetric, către acesta, și nu să-i fie trimise actele originale către terți. 

Din motivele mai sus arătate, pentru a se clarifica situația descrisă, prin prezenta, vă rugăm să ne răspundeți la 
următoarele întrebări: 

1. Care era și ce prevedea în concret procedura legală aplicabilă la vremea respectivă, adică după anul 1995, referitoare la 
primirea și, respectiv păstrarea în arhiva proprie sau restituirea dosarelor cu acte originale care au fost depuse de candidații 
respinși la examenele de licență ? 

2. Are un candidat căruia i s-a admis dosarul pentru a susține examenul de licență, dar a fost respins la examul propriu-
zis, posibilitatea să își susțină din nou examenul de licență la instituția de învățământ superior în cadrul căreia și-a depus 
respectivul dosar în vederea susținerii licenței și a fost respins ? Dar în cadrul universității în care a studiat, în situația în care 
aceasta în prezent este autorizată să organizeze examene de licență ? În ambele situații, vă rugăm ca, în caz negativ, să 
justificați respectivul răspuns, iar în caz afirmativ, să ne comunicați care este procedura pe care petentul va trebui să o urmeze. 

Solicităm răspuns scris și oral. 
Deputat 

Ringo Dămureanu 
*** 

 

Adresată domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 
 

Implementarea programului IMM INVEST România în județul Constanța 
Stimate domnule ministru, 
Vă rog să îmi comuncați numele tuturor firmelor din județul Constanța care au beneficiat de programul IMM INVEST 

România, ce activități au fost finanțate prin acest program/beneficiar și care a fost atât suma totală garantată de Fond pentru 
județul Constanța, cât și pe fiecare IMM în parte.  

Solicit răspuns scris.         Deputat 
Cu deosebită considerație,      Dumitru-Viorel Focșa 

*** 
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Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
   domnului Valeriu Gheorghiță, președintele Comitetul Național de Coordonare a    
   Activităților privind Vaccinarea împotriva Sars-CoV-2 

 

Evoluția pandemiei de Covid-19 în România 
 

Peste aproximativ trei luni de zile, vom bifa doi ani de la debutul pandemiei de Covid-19 în România. Pentru a ne 
putea face o imagine cât mai clară cu privire la evoluția acesteia, vă solicit să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Care a fost numărul total al testelor realizate de la data înregistrării primului caz de infectare cu virusul Sars-CoV-2 și 
până pe 27.12.2020? 

2. Care a fost numărul total al persoanelor infectate cu virusul Sars-CoV-2 de la data înregistrării primului caz și până pe 
27.12.2020? 

3. Care a fost numărul total al deceselor înregistrate ca urmare a infectării cu virusul Sars-CoV-2 de la data primului caz 
și până pe 27.12.2020? 

4. Care a fost numărul total al persoanelor reinfectate cu virusul Sars-CoV-2 de la data înregistrării primului caz și până 
pe 27.12.2020? 

5. Câte persoane reinfectate cu virusul Sars-CoV-2 au decedat de la data înregistrării primului caz și până pe 27.12.2020? 
6. Dintre persoanele care au decedat de la data înregistrării primului caz de infectare cu virusul Sars-CoV-2 și până pe 

27.12.2020, câte dintre acestea sufereau de comorbidități? 
7. Care au fost cele mai frecvente comorbidități înregistrate la pacienții decedați de la data înregistrării primului caz de 

infectare cu virusul Sars-CoV-2 și până pe 27.12.2020? 
8. Care este structura pe vârste a persoanelor infectate și decedate de la data înregistrării primului caz de infectare cu 

virusul Sars-CoV-2 și până pe 27.12.2020? 
9. Care a fost numărul total al testelor realizate de la data de 27.12.2020 și până în prezent? 
10. Care a fost numărul total al persoanelor infectate cu virusul Sars-CoV-2 de la data de 27.12.2020 și până în prezent? 

Câte dintre acestea au fost vaccinate cu o doză, respectiv cu schema completă? 
11. Care a fost numărul total al deceselor înregistrate ca urmare a infectării cu virusul Sars-CoV-2 de la data de 

27.12.2020 și până în prezent? Câte dintre persoanele decedate au fost vaccinate cu o doză, respectiv cu schema completă? 
12. Care a fost numărul total al persoanelor reinfectate cu virusul Sars-CoV-2 de la data de 27.12.2020 și până în prezent? 

Câte dintre acestea au fost vaccinate cu o doză, respectiv cu schema completă? 
13. Câte persoane reinfectate cu virusul Sars-CoV-2 au decedat de la data de 27.12.2020 și până în prezent? Câte dintre 

acestea au fost vaccinate cu o doză, respectiv cu schema completă? 
14. Dintre persoanele care au decedat ca urmare a infectării cu virusul Sars-CoV-2 de la data de 27.12.2020 și până în 

prezent, câte dintre acestea sufereau de comorbidități? 
15. Dintre persoanele care au decedat ca urmare a infectării cu virusul Sars-CoV-2 de la data de 27.12.2020 și până în 

prezent, câte dintre acestea au fost vaccinate cu o doză, respectiv cu schema completă, și sufereau de comorbidități? 
16. Care au fost cele mai frecvente comorbidități înregistrate la pacienții decedați de la data de 27.12.2020 și până în 

prezent ca urmare a infectării cu virusul Sars-CoV-2, atât în privința persoanelor nevaccinate, cât și a celor vaccinate? 
17. Care este structura pe vârste a persoanelor infectate și decedate ca urmare a infectării cu virusul Sars-CoV-2 de la data 

de 27.12.2020 și până în prezent? 
18. Din totalul populației României, câte persoane sunt considerate a fi vaccinabile? 
19. Câte persoane s-au vaccinat până în prezent, cu o singură doză și cu schema completă, pe categorii de vârstă? 
20. Câte persoane au reclamat efecte adverse după administrarea vaccinului, care sunt cele mai reclamate efecte și ce 

vaccinuri le-au declanșat (Pfizer, Moderna, Astra&Zeneca, Johnson&Johnson)? 
21. Câte persoane au decedat ca urmare a administrării vaccinului anti-Covid-19 și care au fost cauzele deceselor? 
22. De la data înregistrării primului caz de infectare cu virusul Sars-CoV-2, câte teste s-au realizat, câte persoane s-au 

infectat, câte persoane au decedat și câte persoane s-au vaccinat pe fiecare județ din România? 
Solicit răspuns scris. 
Cu deosebită considerație,     Deputat  

Dumitru-Viorel Focșa 
*** 
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Adresată domnului ministru Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 
   

Pasivitatea Instituției Prefectului județului Constanța în raport cu ilegalitatea  
mai multor Hotărări ale Consiliului Local Constanța 

Stimate domnule ministru 
În ședința desfășurată în data de 31.08.2021, Consiliul Local Constanța a adoptat două Hotărâri ce ridică serioase 

semne de întrebare cu privire la respectarea legislației în domeniu (OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și actualizată, Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și actualizată, inclusiv Normele metodologice de aplicare a Legii, Legea 
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, modificată și actualizată), după cum urmează: Hotărâre nr.280 privind revocarea 
HCL nr.272/2011, HCL nr.257/2020, precum și a certificatului de urbanism nr.1115/2021 emis în baza acestora și Hotărâre 
nr.281 privind revocarea HCL nr.489/2009, HCL nr.316/2013, precum și a actelor subsecvente emise în baza acestora. 

În privința primei Hotărâri menționate se poate observa că, pe lângă revocarea a două Hotărâri adoptate anterior, fapt 
ce reprezintă un atribut al Consiliului Local ce poate fi exercitat doar în situaţia în care s-a constatat că actul administrativ este 
unilateral nelegal și nu a produs efecte juridice, aceasta face referire și la revocarea unui Certificat de Urbanism, fapt care 
excede competența Consiliului Local. Certificatul de Urbanism este emis de către conducătorul instituției, în cazul nostru, de 
către Primar și poate fi revocat/anulat doar prin hotărârea instanței de contencios administrativ și nu printr-o hotărâre a 
Consiliului Local, structură care nu are nicio atribuție în procesul eliberării certificatelor de urbanism sau autorizațiilor de 
construire. 

În privința celei de-a doua Hotărâri se poate observa că, pe lângă revocarea a două Hotărâri adoptate anterior, fapt ce 
reprezintă un atribut al Consiliului Local care poate fi exercitat doar în situaţia în care s-a constatat că actul administrativ este 
unilateral nelegal și nu a produs efecte juridice, aceasta face referire și la revocarea actelor subsecvente emise în baza acestora. 
Pe lângă ambiguitatea formulării, revocarea actelor subsecvente, altele decât cele adoptate prin hotărârea Consiliului Local, nu 
reprezintă atributul legal al acestuia, ci tot al instanței de contencios adminstrativ.  

Cu alte cuvinte, Consiliul Local poate revoca doar Hotărârile nelegale emise anterior și doar dacă nu au produs efecte 
juridice, iar în privința actelor subsecvente poate sesiza instanța de contencios administrativ să constate nulitatea acestora.  

Pe această cale, vă solicit, stimate domnule ministru, să dispuneți Corpului de Control efectuarea unei acțiuni specifice 
la Instituția Prefectului județului Constanța și să îmi comunicați de ce, nici până astăzi, cele două Hotărâri nu au fost notificate 
sau atacate la instanța de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art.255, alineatele (1) și (2) din același Cod 
Administrativ. 

Solicit răspuns scris. 
Cu deosebită considerație,     Deputat  

Dumitru-Viorel Focșa 
*** 

 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
    domnului Adrian Bogdan Ghenciu, directorul CN Unifarm SA 

 

Achiziția de materiale, echipamente sanitare și medicamente  
în vederea gestionării pandemiei de Sars-CoV-2 

Stimate domnule director 
Având în vedere răspunsul incomplet al Ministerului Sănătății cu nr.12414/28.12.2021, respectiv răspunsul 

nr.65101E/26.11.2021 al CN Unifarm SA la interpelarea subsemnatului cu nr.2921A/9.11.2021, vă solicit să îmi răspundeți la 
următoarele întrebări: 

1. Cine anume a efectuat prima comandă referitoare la materiale, echipamente sanitare și medicamente destinate 
combaterii pandemiei de Covid-19, în ce a constat această comandă, de unde a fost achiziționată/material, echipament, 
medicament, prin ce procedură, și care a fost valoarea acesteia? 

2. În perioada pandemică, ce alte comenzi de materiale, echipamente sanitare și medicamente specifice pandemiei de 
Sars-CoV-2 ați primit, în ce au constat aceste comenzi, cine le-a efectuat, de unde au fost achiziționate, prin ce procedură, și 
care a fost valoarea totală și defalcată a acestora? 

3. În perioada 1 ianuarie 2020-1 noiembrie 2021, către ce entități private și instituții de stat, nominal, ați livrat materiale, 
echipamente sanitare și medicamente specifice pandemiei de Sars-CoV-2, și în ce cantități? 
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4. Ce înseamnă, concret, aparatura medicală, medicamentele și vaccinurile aflate astăzi pe stocul CN Unifarm SA? Vă rog 
să detaliați tipurile de aparatură medicală și cantitățile de medicamente și de vaccinuri aflate pe stoc. 

Solicit răspuns scris.          
Cu deosebită considerație,             Deputat 

Dumitru-Viorel Focșa 
*** 

Adresată domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 
 

Implementarea programului IMM INVEST România în județul Ialomița 
Stimate domnule președinte, 
Stimate domnule director general, 
Vă rog să îmi comuncați numele tuturor firmelor din județul Ialomița care au beneficiat de programul IMM INVEST 

România, precum și ce activități au fost finanțate prin acest program/beneficiar și care a fost atât suma totală garantată de Fond 
pentru județul Ialomița, cât și pe fiecare IMM în parte.  

Solicit răspuns scris.     
Cu mulțumiri,        Deputat 

Silviu-Titus Păunescu 
*** 

Adresată domnului Marius Budăi, ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale 

Majorați pensiile mici pe contributivitate la nivelul coșului minim de consum  
întrucât mult peste 50% din pensionari trăiesc sub pragul sărăciei 

Domnule ministru, 
Potrivit celor care au guvernat România timp de 30 de ani, a fi vârstnic este similar cu o acceptare lentă și dureroasă a 

unei situații în care independența financiară și demnitatea dispar, dar nu din cauza neputinței firești a vârstei, ci, în principal, 
din cauza sărăciei cu care prea multe persoane vârstnice din România se confruntă. 

Unul din drepturile fundamentale ale oricărei ființe umane este dreptul la demnitate. Acest drept este intrinsec legat de 
dreptul la libertate al fiecăruia dintre noi. Cele două drepturi mai sus menționate sunt asigurate și întreținute de aspectul 
financiar, fără de care orice noțiune de demnitate sau libertate își pierd complet conținutul. 

Bătrânii României se zbat cu lipsurile financiare grave, cu singurătatea, cu neputința fizică, cu boala, cu izolarea și cu 
pandemia Covid-19, iar acum sunt îngrijorați față de evoluția războiului ruso-ucrainean.  

Persoanele vârstnice din România reprezintă categoria cea mai vulnerabilă de populație din țara noastră, prin gradul 
ridicat de dependență pe care aceștia îl manifestă. Aceștia se confruntă cu cercul vicios creat de sărăcie, neputînd beneficia de 
o viață normală și decentă. 

Soluțiile pentru pensionari au fost uneori ridicole, indexarea pensiilor cu rata inflației în perioada cînd inflația a fost 
zero. 

De aceea, ca parlamentari ai României dar, mai ales, ca cetățeni responsabili față de concetățenii săi vă rugăm să 
acordați atenția cuvenită următoarei propuneri. 

Este vorba de necesitatea creșterii pensiilor mici până la acoperirea sumei ce reprezintă pragul sărăciei care, în opinia 
specialiștilor, este coșul minim de consum ce trebuie calculat annual de INS conform anexei 1 din OUG 217 din 2000. 

Realitatea indică o sărăcie din ce în ce mai mare care conduce la un nivel foarte scăzut de trai dar și la compromiterea 
și încălcarea dreptului fundamental la viață dar și la o  imagine dezastruasă ca popor și ca țară. Numai prin ieșirea bătrânilor 
României din sărăcie putem face primul pas pentru recâștigarea demnității umane. 

Dacă pentru salariul minim au mai fost preocupări inclusiv din partea parlamentarilor AUR, constatăm că Ministerul 
Muncii si Solidarității Sociale nu a manifestat o preocupare expresă față de depășirea pragului de sărăcie a pensionarilor prin 
raportarea pensiilor pe contributivitate la valoarea cosului minim de consum. 

În raportul Avocatului Poporului privind respectarea dreptului la muncă, lansat miercuri, 26 ianuarie 2022, acesta trage 
un semnal de alarmă și spune că trebuie luate măsuri urgente și arată că salariul de baza minim brut pe tara garantat în plată 
este de 2.550 lei pentru anul 2022, banii fiind insuficienti, avand in vedere că valoarea cosului minim de consum pentru o 
persoana adultă singură este de 2.708 lei.  

 “Salariul minim brut este de 2.550 lei, cuantum pe care îl considerăm insuficient, având in vedere necesitățile vițtii 
de zi cu zi. Stabilirea unui salariu mediu minim brut pe tară decent ar contribui la reducerea numarului persoanelor care 
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trăiesc in prag de saracie. Salariul minim net sa fie cel putin egal cu valoarea cosului minim pentru un trai decent”, a declarat 
Ecaterina Mirea, adjunct al Avocatului Poporului. Potrivit raportului reiese estimarea cosului minim de consum pentru un trai 
decent, pentru luna septembrie 2021, astfel (1) pentru o persoana adulta singura: 2.708 lei pe lună;(2) pentru o familie de doi 
adulti fara copii: 4.417 lei pe lună;(3)pentru o familie de doi adulti si un copil: 5.993 lei pe lună;(4)pentru o familie de doi 
adulti si doi copii: 7.234 lei pe lună. 

 “Prin urmare, fata de cele prezentate, apreciem ca se impune luarea de măsuri urgente pentru stabilirea unui salariu 
de bază minim brut pe tară garantat în plată decent, care sa asigure salariatilor o protectie corespunzatoare prin raportare la 
nevoile reale ale acestora si familiilor lor”, mentioneaza raportul. 

Avocatul Poporului face trimitere la una din inițiativele AUR aflate la Camera Deputaților: 

In raport se mai arată că în dezbatere parlamentara se afla propunerea legislativa privind modificarea și completarea 
Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 217/2000, cu modificările și completarile ulterioare, referitor la valoarea cosului 
minim de consum pentru un trai decent in Romania. Prin aceasta propunere legislativa (respinsa in data de 22.11.2021 de catre 
Senat – L462/2021) se propune ca valoarea cosului minim de consum pentru un trai decent sa se stabileasca de catre Institutul 
National de Statistica si sa se aprobe prin ordin al Institutul National de Statistica, pana la data de 1 decembrie a fiecarui an, 
pentru a fi luat in calcul la fundamentarea Legii Bugetului de Stat si Legii Bugetului Asigurarilor Sociale de stat, in anul 
urmator. De asemenea, se propune ca valoarea cosului minim de consum pentru un trai decent in Romania, pentru o persoana 
adulta, calculat de Institutul National de Statistica, sa devina salariul minim brut pe economie, garantat in plata. In prezent, 
propunerea legislativa se afla la Camera Deputatilor – camera decizionala (PLx. 584/2021) si a primit aviz favorabil de la 
Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale. 

Considerăm că pragul de sărăcie trebuie avut în vedere atît la salarii cît și la pensii pentru că orice ființă umană trebui 
să aibă venituri și să trăiască peste pragul de sărăcie. 

Până vă hotărâți asupra politicilor de stînga sau de dreapta pe care le va adopta actualul Guvern solicităm să vă 
preocupați să nu ne moară bătrânii de foame și în frig. 

Specialiștii au calculat că noile scumpiri au adus valoarea coșului minim de consum la 3.000 lei care reprezintă pragul 
de sărăcie în România. 

Față de această situație solicităm să răspundeți la următoarea interpelare: 
La ce dată pensiile mici vor ajunge la valoarea coșul minim de consum calculat de INS? 
La ce data pensile mici vor fi peste pragul sărăciei? 
Solicităm răspuns în scris și oral. 

Deputat       Deputat 
Dorel Gheorghe Acatrinei    Lucian Florin Pușcașu 

*** 
Adresată domnului Marian Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 

   
Măsuri ce trebuie luate pentru prevenirea și combaterea eficientă a criminalității 

Joi, 10.02.a.c., conducătorul Consiliului Național de Coordonare a Activității privind vaccinarea împotriva SARS-
CoV-2 – col. medic Valeriu Gheorghiță a precizat că pentru 917.800 doze de vaccin, ser Covid-19, Astrazeneca, termenul de 
valabilitate a expirat și acestea vor trebui distruse. 

Acestă situație intervine după ce în data de 30 septembrie 2021, Agenția Europeană a Medicamentului a prelungit 
termenul de valabilitate a tranșei de vaccinuri cu încă trei luni (90 de zile). 

Populația este refractară acestui tip de vaccin pentru că, la fel ca alte produse de acest gen, s-a dovedit științific, că 
acestea crează cheaguri de sânge. 

Întrucât nu sunt întreprinse demersuri, deci nu există șanse ca dozele neutilizate să fie retrase de către producător sau 
de către distribuitori, această primă situație va genera o pagubă de aproximativ 1,5 miliarde de euro.     

Prin urmare, vă adresesz următoarea întrebare: 
- Ministerul Justiției s-a autosesizat în acestă problemă, pentru a oferi îndrumări scrise structurilor  

abilitate cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea și combaterea eficientă a criminalității? 
Aștept răspuns scris, în termen legal.      

Deputat 
Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 

*** 
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Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Atitudinea față de politica vecinilor ucraineni 
Susținem Ucraina în fața agresiunii ruse ceea ce este meritoriu.  
Însă, de ce uităm că la 22.01.2020 de Ziua Unității și Libertății Ucrainei șeful acestui stat Vladimir Zelenski a afirmat 

că "Bucovina de Nord a fost ocupată de români" în anul 1918. 
Prin urmare, vă adresez următoarea întrebare: 

- Așa cum se întreba retoric președintele Vladimir Zelenski, vă întreb pentru a-mi clarifica unele  
nedumeriri referitoare la politica noastră externă: "Am tras vreo concluzie din acestă poveste"? 

Aștept răspuns scris, în termen legal.      
Deputat 

Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 
*** 

 

Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei 
   

Avantajele exploatării "Instalației românești de gazeificare a deșeurilor cu dublă cracare" 
Domnule ministru, 
România produce, oficial, aproximativ 5,5 milioane de tone de deșeuri organice anual. De asemenea, este invadată 

constant cu importante cantități de gunoaie trimise de alte țări. 
Prin exploatarea "Instalației românești de gazeificare a deșeurilor cu dublă cracare" România deține soluția viabilă și 

brevetată pentru rezolvarea problemei deșeurilor organice eterogene, cât și pentru obținerea directă de energie verde 
regenerabilă cu finalitate în energie electrică verde în bandă, agent termic, combustibili sintetici verzi, hidrogen verde și 
îngrășăminte chimice verzi. 

Procesând 1 tonă de deșeu organic se pot obține 200 kg combustibili sintetici sau 120 kg hidrogen sau 0,8 MWh 
energie electrică sau 1,1 tone uree și azotat de amoniu, produse verzi fără amprentă de carbon. 

Gazeificarea deșeurilor organice este singura soluție nepoluantă, viabilă, rentabilă, conformă GREEN DEAL și pe care 
trebuie să o integrați în Strategia energetică a României.   

Prin urmare, vă adresez următoarele întrebări: 
1. De ce în Proiectul de lege privind aprobarea O.U.G. nr.143/2021 pentru modficarea și completarea Legii energiei electrice și a 

gazelor naturale nr.123/2012 nu este prevăzut la pct.43, pct.95, al art.3 unde se enumără sursele de energie regenerabilă nu se specifică 
și "energie fără amprenta de carbon obținută prin gazeificarea materialelor organice nefolosite (termică, electrică, gaze energetice, 
combustibili sintetici și amoniac)? 

2. De ce în documentele ministerului pe care îl conduceți, deșeurile organice nu sunt considerate materii regenerabile, deși ele 
sunt generate de ciclurile vieții și sunt, practic, inepuizabile?  

Aștept răspuns scris, în termen legal.          Deputat 
Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 

*** 
Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Situația de urgență de la granițele de Nord și de Nord-Est ale țării noastre 
Domnule ministru, 
În contextul actualului conflict ruso-ucrainean, sursele de infomare publică prezintă imagini tragice de la granițele de 

Nord și de Nord-Est ale țării noastre. Aceast exod uman impune măsuri de soluționare pozitivă a situației de urgență. 
Prin urmare, vă adresez următoarele întrebări:  

1. De ce afluxul de refugiați din Ucraina nu poate fi controlată cum este cea de la spitale? 
2. De ce nu se mai impun măsuri epidemilogice în centrele de primire al refugiațiilor din Ucraina? 
3. Ce măsuri ați luat pentru fluidizarea traficului refugiaților, în special al mamelor cu copii?      

Aștept răspuns scris, în termen legal.      
Deputat 

Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 
*** 
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Adresată domnului Vasile Dîncu, inistrul Apărării Naționale 
  

Cheltuielile generate de trupele N.A.T.O. în România 
Domnule ministru, 
În contextul actual al conflictului ruso-ucrainean, sporirea efectivelor forțelor N.A.T.O. în România determină în rândul 

opiniei publice următoarele întrebări:  
1. Cine va suporta cheltuielile generate de prezența trupelor americane și franceze pe teritoriul românesc și la ce valoare 

se cuantifică acestea? 
2. Când și de cine a fost aprobată prezența acestor trupe pe teritoriul național? 
3. Care este numărul de militari voluntari cu care au fost suplimentate efectivele Armatei Române, începând cu luna 

decembrie 2021?      
Aștept răspuns scris, în termen legal.           Deputat 

Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 
   
Instituția Prefectului județului Constanța – garant al respectării legii sau organizație internă de partid? 
 

Stimate domnule ministru 
V-am adus la cunoștință mai multe Hotărâri ale Consiliului Local Constanța care au fost adoptate cu încălcarea 

legislației în vigoare. Din păcate, garantul respectării legii în județul Constanța, Instituția Prefectului, a ales să întoarcă privirea 
și să tacă asurzitor. 

Pentru a ne lămuri împreună dacă reprezentantul Guvernului în teritoriu este mai mult membru al PNL și mai puțin 
prefect, vă solicit să îmi comunicați câte și ce Hotărâri ale Consiliului Local Constanța, respectiv ale Consiliului Județean 
Constanța au fost atacate la instanța de contencios administrativ de către Instituția Prefectului județului Constanța în perioada 
1.11.2020-31.12.2021. 

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Cu deosebită considerație,         Dumitru-Viorel Focșa 

*** 
 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Copiii şi profesorii din România nu beneficiază de condiţii adecvate  
pentru desfășurarea procesului educațional 

Stimate domnule ministru, 
În lipsa măsurilor de integrare a copiilor cu dezabilități, „dreptul la educație al copiilor cu dizabilități din România nu 

este respectat”. Acceptare - Empatie - Consecvență - Colaborare – Responsabilitate. 
Toți responsabilii care prestează servicii, în special cei implicați în activitatea de îndrumare a copiilor, trebuie să 

adopte aceste valori! 
În România, nu există un sistem robust de monitorizare a datelor privind copiii cu dizabilități (CES). 
În România sunt 181 școli speciale dedicate în care învață 19.916 elevi cu cerințe educaționale speciale (CES). De 

asemeanea, în alte 5073 unități de învățământ se regăsesc 51.000 elevi cu CES, cu certificate de orientare școlară emise de 
CJRAE. 

Cei mai mulți elevi sunt înmatriculați la nivel gimnazial – 29.558, la ciclul primar sunt 19.487, liceu - 10.350, 
postliceal 338, iar în învățământul preșcolar se regăsesc 3581 de copii cu CES. 

Consilierea educațională include o varietate de repere psiho-educative pentru dezvoltarea mentală, emoțională, fizică 
și socială a copiilor și adolescenților. Prin problemă educaţională se înțelege o situaţie dificilă pentru copiii care se adresează 
profesorului, consilierului sau chiar părintelui. 

Domnule ministru, vă rog să îmi clarificați următoarele aspecte: 
În ce constă testarea realizată periodic a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic care lucrează cu copiii cu 

dizabilități din România? 
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Când estimați că vor fi asigurate fondurile necesare pentru conectarea școlilor la internet și când va fi asigurată 
infrastructura necesară bunei desfășurări a procesului educațional?  

Care sunt măsurile concrete pe care le au în vedere serviciile de consiliere şi orientare a carierei absolvenților de liceu 
cu CES, în funcţie de specificul şi nevoile elevilor? 

Solicit răspuns în formă scrisă.       Deputat  
Cu deosebită considerație,     Raisa Enachi 

*** 
 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Manifestarea de forțe de tip stat polițienesc agresor la Marșul și Mitingul pașnic  
pentru Pace și Libertate din București, 27 Februarie 2022 

Stimate domnule ministru, 
Am participat personal la acțiunea pașnică de protest desfășurată în data de 27 Februarie 2022 în municipiul București 

cu tema ”Miting pentru Pace și Libertate”, care a debutat cu un marș auto pornit de la Ploiești, pe autostrada A3 și în 
București, urmat de mitingul propriu-zis, desfășurat la Universitate, urmat de un marș către Palatul Cotroceni. 

Deși acțiunea a fost pașnică și patriotică, am constatat cu regret o desfășurare de forțe polițienești absolut 
impresionantă și dezgustătoare, menită să descurajeze oamenii liberi de a participa la ceea ce Constituția definește la Art. 39 
”Libertatea întrunirilor”, unde se prevede că mitingurile și orice alte întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai 
în mod paşnic, fără nici un fel de arme, condiție pe care trebuia să o asigurați. 

Am văzut mii și mii de agenți în uniforme, sute și sute de autospeciale în acțiune, nenumărate acțiuni de intimidare și 
sancțiuni la tot pasul, supraveghere continuă din elicopter de dimineața până seara, o femeie firavă aproape ștrangulată de 
jandarmi în ”țestoase”, dar mai cu seamă fața unui regim rigid, care se sperie cumplit de oameni. De aceea, prin prezenta, vă 
adresez următoarele întrebări: 

1. Vă temeți de popor, domnule Ministru ? Și dacă da, de ce ? 
2. Când, cum și ce ați aflat despre manifestația din 27 Februarie 2022 ? 
3. Câți manifestanți au luat parte, după evaluarea dumneavoastră, la mitingul din Piața Universității în data de 27 

Februarie 2022 și câte mașini au participat la marșul auto de la Ploești la București din aceeași zi ? 
4. Ați avut informații că se pregătea răsturnarea ordinii constituționale ? 
5. Cine a comandat acțiunea din data de 27 Februarie 2022 ? 
6. Ce forțe din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională cunoașteți că au participat la 

acțiunea din 27 Februarie 2022 ? 
7. Ce s-a urmărit de către forțele din subordinea sau autoritatea MAI la evenimentul desfășurat în data de 27 

Februarie 2022 ? 
8. Câte persoane din instituțiile din subordinea sau autoritatea MAI au luat parte la evenimentul desfășurat în data de 

27 Februarie 2022, în total, respectiv pe județe și Municipiul București ? 
9. Care este numărul total al orelor de muncă prestate în regim de zi de duminică de către forțele din subordinea sau 

autoritatea MAI la evenimentul desfășurat în data de 27 Februarie 2022, respectiv tariful mediu brut al acestora la nivel de 
instituție pentru o zi de duminică?  

10. Care este numărul total al orelor de muncă ore suplimentare prestate în zi de duminică de către forțele din 
subordinea sau autoritatea MAI la evenimentul desfășurat în data de 27 Februarie 2022, respectiv tariful mediu brut al acestora 
la nivel de instituție pentru o zi de duminică?  

11. Câte autospeciale din dotarea instituțiilor din subordinea sau autoritatea MAI au luat parte la evenimentul 
desfășurat în data de 27 Februarie 2022, în total, respectiv pe județe și tipuri de autospeciale ? 

12. Care a fost numărul de kilometri parcurși în total, respectiv pe fiecare tip de autospecială, cu indicarea consumului 
normat al acestora ? 

13. Cine a propus, cine a aprobat și care a fost motivul supravegherii cu elicopterul a evenimentului desfășurat în data 
de 27 Februarie 2022 ? 

14. Câte ore a funcționat elicopterul de supraveghere a evenimentului desfășurat în data de 27 Februarie 2022 și care a 
fost rezultatul final, dar și costul total al acestei operațiuni de supraveghere ? 
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15. Cine a propus, cine a aprobat și care a fost motivul desfășurării de ”țestoase” în data de 27 Februarie 2022 în zona 
Grădinii Botanice? 

16. Cât costă un costum de tip ”țestoasă”, cine este autorizat să îl poarte și pentru care scop prevăzut de lege ? Solicit 
indicarea temeiului legal. 

17. Câți civili pașnici participanți la acțiunea pașnică de protest din data de 27 februarie 2022 au fost intervievați de 
forțele de ordine, pentru care motive și care au fost rezultatele acestor controale, inclusiv sancțiuni ? 

18. Câți conducători pașnici de câte autorturisme și autospeciale civile participanți la acțiunea pașnică de protest din 
data de 27 februarie 2022 au fost verificați de forțele de ordine și care au fost rezultatele acestor controale? Câte amenzi li s-au 
aplicat și care este cuantumul lor total ? 

19. Au fost implicate forțe din serviciile de acțiuni speciale în acțiunea pașnică de protest din data de 27 februarie 
2022 ? Dacă da, din ce motive, câte persoane, câți din aceștia purtau uniformă și cu ce rezultate finale ? 

20. Ce rol au agenții serviciilor de operațiuni speciale într-o manifestație pașnică? Au voie aceștia să îi provoace pe 
manifestanți ? 

21. Pot lua parte la manifestațiile civile și persoane angajate în instituțiile din subordinea sau de sub autoritatea MAI 
îmbrăcate în civil? Dacă da, în ce număr și pentru care motiv și în ce scop ? Au acestea dreptul să poarte asupra lor obiecte de 
înregistrare audio-video sau arme albe? Au obligația de a se legitima dacă li se cere ? 

22. Se teme Președintele Klaus Iohannis atât de rău de oamenii simpli care protestează civil în România ? A fost 
informat acesta despre acțiunea care urma a avea loc în București pe 27 Februarie 2022 ? Ce ordine v-a dat ? 

23. Care a fost implicarea Dumneavoastră, în calitate de Ministru de Interne, în operațiunile care au vot loc pe A3 și în 
București pe 27 Februarie 2022? 

24. Ce informații aveți despre persoana descoperită de domnul George Simion în zona Universității care purta armă 
albă, filmată de Copreședintele AUR și care s-a refugiat și a fost salvată de jandarmi ? A fost identificată, se știe unde lucrează 
și ce funcție ocupă ? Îl cheamă cumva Robert Rățoi și este născut în Dăbuleni, absolvent al Liceului Teoretic ”Constantin 
Brâncoveanu” ? A fost legitimată această persoană? Ce măsuri s-au luat? 

25. În afara celui identificat de domnul George Simion care purta armă albă, câte alte persoane purtând arme albe și 
care erau angajați în cadrul instituțiilor din subordinea sau autoritatea MAI au mai luat parte la manifestația pașnică din 27 
Februarie 2022 din București?  

26. În afara celui identificat de domnul George Simion care purta armă albă, câte alte persoane purtând arme albe dar 
care nu erau angajați în cadrul instituțiilor din subordinea sau autoritatea MAI și au luat parte la manifestația pașnică din 27 
Februarie 2022 au mai fost identificați?  

27. Care au fost sancțiunile pe care i le-ați aplicat șoferului care conducea autoutilitara civilă tip ”dric” și câte ore a 
durat anchetarea acestuia? 

28. Ce sancțiuni contravenționale le-ați aplicat șoferilor de autocare și microbuze care au transportat în data de 27 
Februarie 2022 participanți la acțiunea pașnică de protest și care a fost valoarea totală a amenzilor?  

29. Este normal ca jandarmii participanți la acțiune să vorbească insultător cu persoane de demnitate publică și care își 
declină identitatea ? 

30. Vi se pare normal ca o simplă femeie să fie strânsă de mai mulți jandarmi îmbrăcați în costume tip ”țestoasă” între 
aceștia și gardurile metalice ? 

31. Câte camere video de supraveghere s-au folosit în data de 27 Februarie 2022 pentru supravegherea participanților 
la acțiunea pașnică de protest și a mijloacelor de transport folosite de aceștia? 

32. Cum explicați faptul că pentru autoutilitara civilă tip ”dric”, care participa în această calitate simbolică la protest, 
forțele de ordine au împiedicat repetat accesul acesteia pe traseul convenit cu manifestanții, încercând de mai multe ori să o 
devieze, apoi sancționând conducătorul acesteia, urmată de reținerea permisului de conducere, iar în final aceasta a fost blocată 
efectiv printr-o autoutilitară a poliției rutiere pusă de-a latul drumului ? De ce era o așa mare problemă pentru forțele de ordine 
deplasarea simbolică a acestei mașini? Vă deranja posibila asociere politică sau din rațiuni de ordine publică ? Dacă puteți 
explica. 

33. Cum explicați faptul că forțele de ordine au împiedicat accesul manifestanților pașnici către punctul final ”Leu” 
din zona Cotroceni prin acțiuni repetate de șicanare iar în final prin blocarea drumului cu forțe de ordine îmbrăcate în costume 
tip ”țestoase” ? Din rațiuni politice sau de ordine publică ? Dacă puteți explica. 
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34. Aveau asupra lor forțele de ordine din subordinea sau de sub autoritatea MAI în seara zilei de 27 Februarie 2022 
în zona Spitalul Universitar – Universitatea ”Carol Davilla” – Grădina Botanică gaze lacrimogene pregătite pentru 
manifestanți ? Dacă da, de care tipuri și în ce cantități? 

35. Sunteți de acord ca forțele de ordine să aibă activități de poliție politică ? 
36. Ați demarat ulterior alte cercetări referitoare la situația mai sus descrisă? 
37. Vi s-a cerut ulterior de către Președintele României punctul de vedere? 
Solicităm răspuns scris și oral. 

Deputat 
Ringo Dămureanu 

*** 
 

Adresată domnului Nicolae Ionel Ciucă, prim-ministrul României   
domnului Sorin Mihai Grindeanu, viceprim-ministru, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 

    domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
   

Punerea in aplicare a art. 47 din Legea nr. 132/2017 privind sigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie 

Stimate domnule ministru, 
Art. 47 din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse 

terților prin accidente de vehicule și tramvaie prevede posibilitatea ca Ministerul Finanțelor, în termen de 12 luni de la intrarea 
in vigoare a legii, să elaboreze un act normativ pentru înființarea sau preluarea unei companii de asigurări, cu capital de stat, în 
domeniul asigurărilor RCA și altor tipuri de asigurări.  

Deși legea nu prevede obligativitatea emiterii unui astfel de act normativ, subliniem faptul că punerea în aplicare a 
acestui articol ar fi fost necesară și utilă, mai ales în contextul creșterilor de prețuri la RCA, care au devenit o constantă a 
ultimilor ani în România. Avertizăm asupra faptului că ne aflăm în fața unei probleme de siguranță națională deoarece, așa 
cum majorarea prețurilor din energie a generat o creștere de prețuri în România, în același mod creșterea tarifelor la RCA va 
determina o majorare în lanț a prețurilor.  

În sensul celor de mai sus, vă rugăm. Domnule ministru, să ne comunicați de ce Ministerul de Finanțe nu a considerat 
utilă înființarea/preluarea unei astfel de companii și dacă, în contextul economic actual, aveți în vedere acest lucru. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Antonio Andrușceac 
*** 

 

Adresată domnului  Vasile Dîncu, ministru al Apărării Naționale  
 

Clarificări asupra unei situații punctuale de conferire a titlului de veteran 
Stimate domnule ministru, 
Doresc să vă aduc la cunoștință situația Domnului Nicu Corneanu, expunându-vă următoarea stare de fapt. 
În 09.11.2020, Domnul Corneanu a adresat Centrului Militar Județean Neamț o cerere prin care se solicita conferirea 

titlului de “veteran”, în conformitate cu prevederile OUG 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei, 
participant la acțiuni militare, cât și a Ordinului M.Ap.N. nr.M88/2016 

În 25.11.2020, Centrul Militar Județean Neamț a comunicat Domnului Corneanu, prin adresa nr.CR-544, că solicitarea 
dumnealui, cu toată documentația depusă, a fost înaintată către structura desemnată din cadrul M.Ap.N. cu nr. A-3104 în 
vederea analizării și conferirii titlului de “veteran”, respectiv eliberarea legitimației tip “veteran”. 

De la acel moment și până în prezent, Domnul Corneanu nu a mai primit nici o comunicare sau răspuns la cererea 
înaintată. Domnul Cornenu a luat legătura cu Centrul Militar Județean Neamț, de mai multe ori, în tot acest răstimp, dar 
singurul răspuns primit a fost acela că, soluționarea cererii, nu este atributul lor, ci a structurii de analiză din cadrul M.Ap.N. 

Este important de precizat faptul că, răspunsul la cereri, respectiv petiții se prezintă în 30 de zile, dar în cazul de față, 
nu numai că nu s-a răspuns în termen, ci au trecut mai bine de 453 de zile. 

Ținând cont de cele mai sus expuse, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări, la care anexez și toată 
documentația pusă la dispoziție de către Domnul Corneanu: 
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1. Care este statusul cererii înaintate de către Domnul Corneanu? 
2. Când va fi soluționtă această cerere? 

Rog răspuns scris.         Deputat 
Cu respect,              Mitrea Dumitrina 

*** 
Adresată domnului ministru Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

   
Informații cu privire la bilanțul pandemiei de Sars-CoV-2 

Stimate domnule ministru 
Având în vedere că pe data de 26.02.2022 s-au împlinit doi ani de la înregistrarea primului caz de infectare cu virusul 

Sars-CoV-2 pe teritoriul României, vă solicit să îmi răspundeți, în scris, la următoarele întrebări sinteză cu privire la evoluția 
pandemiei care se apropie de final: 

1. Pe ce studii sau criterii au fost selectate ca necesare în valurile pandemiei diferitele tipuri de măști care au fost utilizate 
de populație și ce etalon de protecție au dovedit fiecare tip în parte? 

2. După ce criterii a fost introdus în protocolul de tratament un antiviral foarte scump, precum Remdesivir, și de ce a fost 
refuzată experimentarea unor tratamente mult mai ieftine și cu potențial curativ cum ar fi Ivermectina, Hidroxiclorochina și 
Arbidol? 

3. Care a fost prețul cu care a fost achiziționat lotul de Remdesivir și care au fost efectele administrării acestui 
medicament? 

4. Câte cazuri de embolii sistemice și tromboembolii au fost înregistrate în urma administrării vaccinurilor Pfizer, 
Moderna, Johnson&Johnson și AstraZeneca? 

5. A existat interesul unei cercetări naționale pentru utilizarea altor tipuri de vaccin decât cele deja achiziționate sau au 
fost refuzate din start ca urmare a evaluării FDA și AEM? 

6. Câți tineri cu vârsta sub 35 de ani, fără antecedente medicale și comorbidități, au decedat în urma insuficienței 
respiratorii produse de virusul Sars-CoV-2? 

7. Câți tineri cu vârsta sub 35 de ani, fără antecedente medicale și comorbidități, au decedat ca urmare a efectelor adverse 
înregistrate în urma administrării vaccinurilor? 

8. Care țesuturi vor produce antigenul determinat în urma vaccinării? Există posibilitatea ca acele țesuturi să fie ținta 
răspunsului imun? 

9. Există posibilitatea ca în urma vaccinării repetate, organismul să nu mai fie capabil de a răspunde imun unui nou virus 
cu o nouă proteină spike mutantă? 

10. În achizița terapiilor și a materialelor sanitare s-a ținut cont de istoricul firmelor producătoare sau importatoare? S-a 
efectuat vreo evaluare juridică din care să rezulte eventuale condamnări anterioare pentru diverse infracțiuni, cum ar fi fraudă? 

11. Care sunt efectele adverse majore și numărul deceselor cauzate de vaccin, pe fiecare tip, și dacă familiile îndoliate au 
fost despăgubite în vreun fel și de către cine? 

12. Până la câți ani după vaccinare pot fi considerate din punct de vedere medical și jurdic tulburările imune și bolile 
autoimune ca rezultat al terapiei covid-19? 

Cu deosebită considerație,       Deputat 
Dumitru-Viorel Focșa 

*** 
Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Clarificări asupra consolidării securității energetice a țării 
Stimate domnule ministru, 
România este singurul stat din Uniunea Europeană care, în principiu, nu numai că nu este dependent de gazul rusesc 

sau de gazele lichefiate, dar poate deveni şi un important exportator.  
Domnule ministru, ați repetat aceleași greșeli precum ceilalți colegi care au deținut funcția dumneavoastră, promovând 

numeroși membri de partid în funcții pentru care nu aveau nicio pregătire. În plus, aţi amânat promovarea legislației pentru 
consumatorii vulnerabili odată cu liberalizarea pieţei, ați lăsat în urmă decizii care au crescut dependența de gazul rusesc și ne-
ați forțat să importăm o cantitate din ce în ce mai mare de electricitate. 
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Domnule Popescu, cifrele şi faptele spun totul despre mandatul catastrofal în fruntea Ministerului Energiei. Doar 
gestionarea crizei facturilor la energie este un dezastru și, încă, nu putem vorbi despre o soluționare a crizei. 

România a ajuns din exportator net de energie electrică importator net în perioada 2019 – 2021, când situația ar fi 
putut fi considerabil diferită și, cu siguranță, nu atât de gravă cum este acum. Peste zece miliarde de euro din Fondul de 
Modernizare sunt blocați din cauza lipsei de viziune în ceea ce privește securitatea sistemului energetic național, iar noile 
investiții sunt blocate din cauza întârzierilor şi blocajelor legislative generate tot de către dumneavoastră. 

Legea offshore, care ar fi dat perspectiva începerii investiţiilor în exploatarea gazelor din Marea Neagră, este și ea 
blocată.  

Domnule ministru, vă rog să îmi precizați care sunt, mai exact, măsurile abordate, în acest moment, pentru 
consolidarea securității energetice a României? 

Solicit răspuns în formă scrisă.      Deputat  
Cu mulțumiri,               Raisa Enachi 

*** 
 

Adresată domnului Marius Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 
 

Contingent de muncitori străini în România pentru anul 2022 
Stimate domnule ministru, 
În ianuarie 2022, Guvernul a aprobat proiectul de Hotărâre privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-

admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2022. În acest an 100.000 de lucrători străini (față de 25.000 pentru anul 2021) ar putea 
fi admiși pe piața forței de muncă din România pentru a acoperi deficitul de forță de muncă înregistrat în domenii precum cel 
al construcțiilor de clădiri, de drumuri, transporturi rutiere, în restaurante, hoteluri, panificație etc. Conform datelor înregistrate 
de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), în perioada ianuarie – august 2021, 264.983 de locuri de 
muncă erau vacante, mai mult de 50.000 dintre acestea fiind declarate neocupate în mod repetat de angajatori. În aceste 
condiții, pe parcursul anului trecut a crescut substanțial numărul de adeverințe solicitate de angajatori agențiilor teritoriale 
pentru ocuparea forței de muncă pentru obținerea avizului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări în vederea 
încadrării în muncă a străinilor pe teritoriul României. 

Cetățenii străini pot fi încadrați în România numai după ce "angajatorul a depus diligențe pentru ocuparea locului de 
muncă vacant de către un cetățean român, de către un cetățean al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului 
Economic European, de către un cetățean străin titular al dreptului de ședere pe termen lung pe teritoriul României". În marea 
lor majoritate, muncitorii acceptați în România provin din Asia, familiile sunt distruse prin plecarea acestora, de aceea țin să vă 
adresez următoarea întrebare: la ce nivel de salarizare sunt încadrați străinii în România? Există diferențe salariale între un 
muncitor român și unul străin pentru același post? 

Având în vedere faptul că în diaspora românească sunt peste 3,5 milioane de cetățeni români care lucrează în 
străinătate, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

- Ce programe și ce strategii ați elaborat de când conduceți ministerul pentru revenirea în țară a românilor plecați?  
- Având în vedere statisticile conform cărora, pe termen lung, un salariat ar trebui să plătească contribuții la Bugetul 

asigurărilor sociale pentru 4 pensionari, de ce ministerul pe care îl conduceți încă mai promovează ideologia globalistă în loc 
să stimuleze revenirea în țară a muncitorilor români? 

Solicit răspuns în scris.         Deputat    
Cu deosebită considerație,                        Dan Tanasă 

*** 
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Victimele violenței domestice 
Stimate domnule ministru, 
Conform site-ului Poliției Române, în cazul violențelor intrafamiliale, poliţia poate acţiona în urma depunerii unei 

sesizări scrise la sediul unităţii de poliţie de pe raza de domiciliu a victimei (dacă e făcută de victimă se numește plângere, 
dacă e făcută de un martor se numește denunț), în urma unui apel telefonic la ofiţerul de serviciu al secţiei/unităţii de poliţie 
din zona respectivă, a unei solicitări la Serviciul Unic de Apel de Urgenţă 112 (care poate fi făcută de oricine are cunoştinţă de 
astfel de evenimente), a unei sesizări verbale făcută direct la agentul de poliţie care patrulează sau, poliția poate afla cu ocazia 
intervenției la un alt caz sau chiar din presă.   
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Sesizări despre astfel de fapte de violență domestică pot fi făcute și de persoanele cu funcții de conducere în cadrul 
unei autorități a administrației publice sau în cadrul altor autorități publice, instituții publice ori al altor persoane juridice de 
drept public, precum și de orice persoană cu atribuții de control care, în exercitarea atribuțiilor lor, au luat cunoștință de 
săvârșirea unei infracțiuni pentru care acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu. Ele sunt obligate să sesizeze de îndată 
organul de urmărire penală și să ia măsuri pentru ca urmele infracțiunii, corpurile delicte și orice alte mijloace de probă să nu 
dispară. (art. 291 Cod procedură penală) 

Victima trebuie să ştie că poate sesiza cu plângere prealabilă organul de cercetare penală sau procurorul. Dreptul de a 
depune o astfel de plângere are caracter personal şi aparţine părţii vătămate. Plângerea penală prealabilă poate fi depusă şi de 
un mandatar, caz în care procura trebuie întocmită special pentru acest scop şi trebuie să rămână anexată la plângere pe 
parcursul procedurilor.  

Vă solicit să îmi comunicați dacă există la nivelul Poliției Române un Registru al victimelor violenței domestice 
(rănite și decedate) și dacă da, vă solicităm să ne puneți la dispoziție aceste date din perioada 2020-2021. Solicit răspuns în 
scris.  

Cu deosebită considerație,                 Deputat     
Dan Tanasă 

*** 
 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Euronews Romania 
Stimate domnule ministru, 
Euronews, cel mai important canal de știri din Europa, a semnat un parteneriat cu Universitatea Politehnica din 

București (UPB) pentru a lansa Euronews Romania, un canal de știri nou. Euronews România este filiala mărcii Euronews, 
care va livra știri locale, regionale, naționale și internaționale prin TV și platforme digitale. Mihnea Costoiu, Rectorul UPB, a 
declarat în urmă cu un an: „Suntem una dintre cele mai mari și mai prestigioase universități din această parte a lumii, iar 
obiectivul nostru strategic este să răspundem provocărilor pe care societatea le are. Prin acest demers, obiectivul nostru este să 
aducem o voce puternică, dinamică și obiectivă pe piața media din România. Ce loc mai bun să găzduiască libertatea de 
gândire și de exprimare decât o universitate cu două secole de tradiție?”. Postul este controlat de un om de afaceri din cercul de 
interese al premierului maghiar Viktor Orban. Coordonatorul strategiei companiei, Pedro Vargas Santos David, directorul 
executiv și principalul partener, este fiul lui Mario David, consilierul personal al premierului Orban (decorat de acesta în 2016 
cu Ordinul pentru Merit al Ungariei), iar fiul său este prezent în cercul afaceriștilor care-l sprijină pe liderul autoritar de la 
Budapesta. În urmă cu cinci ani, ministrul de externe Peter Szijjarto, anunța înființarea unui fond de investiții maghiaro-
portughez din care făceau parte Alpac Capital, dar și companii de stat ungare. O astfel de tranzacție are implicații majore pe 
piața media europeană, având în vedere că, încă din anul 2012, TVR avea un parteneriat cu Euronews, pentru care se plătea o 
taxă de la bugetul de stat pentru retransmiterea programelor acestei televiziuni. 

În consecință, vă rog să îmi comunicați dacă considerați normală privarea alocării de fonduri din bugetul de stat către 
învățământ (peste 3 milioane de euro) în schimbul redirecționării acestora pentru plata salariilor și a aparaturii aferente unei 
televiziuni private care, posibil că va continua să facă politica de promovare a mesajelor Ungariei în România, nu numai în 
Transilvania, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani? Solicit răspuns în scris. 

Cu deosebită considerație,     
Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

Adresată domnului Horia Miron Constantinescu, președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor 
 

Procedura de lucru și control în cadrul ANPC 
Stimate domn, 
În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, deputaţii 

şi senatorii sunt în serviciul poporului. 
Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi 

aleşi ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în 
serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni. 
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În virtutea acestor prerogative legale, vă rog să ne răspundeți: 
Este adevărat că după instalarea dumneavoastră ca Președinte al ANPC lucrați cu directorii din cadrul aparatului 

Autorității și cu comisarii șefi și șefi adjuncți de la nivelul comisariatelor regionale și județene cu ajutorul unor grupuri de 
lucru virtuale pe Whats-app și alte canale de comunicare on-line? În caz afirmativ, ne puteți preciza dacă dați sarcini de 
serviciu și rezoluții prin intermediul acestor canale de comunicare? Și dacă da, se întâmplă asta și în cazul controalelor ce se 
efectuează la furnizorii de energie electrică și gaze naturale pentru populație? Care este Procedura de control la zi la nivelul 
ANPC, unde este aceasta publicată? 

Solicit răspuns scris și oral.       Deputat  
Ringo Dămureanu 

*** 
 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Recomandările de siguranță pentru turiștii români în Albania 
Domnule ministru, 
În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, deputaţii 

şi senatorii sunt în serviciul poporului. 
Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi 

aleşi ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în 
serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni. 

În temeiul Art. 7 din Constituție, România sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi 
acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea 
legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt. 

Prin Legea nr. 299/2007, rep., privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modif. și compl. ult., persoanele 
care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoane de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi 
cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi, precum: 
aromâni, rumâni, valahi, vlahi etc. şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus, sunt denumite români 
de pretutindeni.  

Recent am fost sesizați de către aromânii din Albania care au firme de turism cu relații tradiționale cu clienți din 
România, pentru a le explica un text pe care l-ați postat la rubrica ”siguranță și criminalitate” pe pagina oficială a Ministerului 
Afacerilor Externe din România, începând cu data de 21 februarie 2022, la secțiunea Albania, text care are următorul conținut: 

”Recomandăm insistent tuturor cetăţenilor români să evalueze cu discernământ propunerile sau ofertele de 
colaborare primite de la persoane fizice sau juridice din Albania şi, în caz de necesitate, să solicite asistenţa unui avocat”. 

Am vizitat Albania de mai multe ori în ultima jumătate de an și am văzut-o ca pe o țară frumoasă și prosperă, cu o 
infrastructură mult peste orice așteptări, cu peisaje de vis și servicii turistice de foarte bună calitate, dar mai ales cu un sistem 
de ordine publică numeros și activ, capabil să ofere condiții de siguranță pentru toți vizitatorii acestei frumoase țări și să 
prevină criminalitatea. 

Există etnici români în Albania (aromâni) care vorbesc din familie limba română (dialect aromân), au studiat în Țara-
mamă România în facultate și chiar în liceu, care sunt refuzați sau temporizați nepermis, cu anii, de către Statul român atunci 
când solicită cetățenia română. Ei au acceptat sau s-au resemnat și cu această conduită din partea oficialităților românești, în 
special MAE, însă jignirea de către MAE a cetățenilor români care doresc să călătorească în scop turistic în superba Albanie, 
sugerând lipsa lor de discernământ, este prea mult, un abuz prea mare din partea MAE român, care măcar de a face rău s-ar fi 
putut abține, dacă mai mult nu poate sau nu i se permite.  

Deoarece nu am înțeles rostul textului mai sus menționat pe pagina MAE, 
Prin prezenta, vă rugăm să explicați, fără a utiliza obișnuitul limbaj diplomatic găunos și sterp, dacă MAE român 

sprijină întărirea legăturilor cu aromânii din Albania şi care este motivul și semnificația recomandării ”insistente” pe care o 
faceți cetățenilor români de a evalua ”cu discernământ” ofertele de colaborare cu persoanele fizice sau juridice din turism din 
Albania, inclusive trimiterea acestora la avocat. 

Solicit răspuns scris și oral.       Deputat 
Cu deosebită considerație,        Ringo Dămureanu 

*** 
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Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

TVA la manoperă în industria construcțiilor 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere aspecte sesizate în procedura audienței parlamentare, referitoare la modalitatea de facturare a 

lucrărilor de construcții (materiale și manoperă), prin prezenta, vă rugăm să ne răspundeți: 
Se percepe TVA pentru manoperă la lucrările de construcții executate de societățile de construcții plătitoare de TVA? 

În caz afirmativ, care este cuantumul și justificarea acestei taxe, având în vedere că manopera se plătește conform Codului 
Muncii care nu prevede TVA ? Vă rog să indicați și temeiul legal aplicabil. 

Solicit răspuns scris.     
Deputat 

Ringo Dămureanu 
*** 

 

Adresată domnului Nicolae Ciucă, prim-ministru al Guvernului României  
 

Avem obligația de a apăra fiecare român, indiferent unde se află 
 

Stimate domnule prim-ministru, 
În acest moment tragic, când, din păcate, declarațiile politice par a fi mai importante decât faptele, autoritățile sunt 

preocupate mai mult de soarta ucrainenilor din Ucraina decât de cea a românilor din regiunile istorice, aflate în țara vecină.  
Ucraina ultimilor opt ani nu a fost cel mai bun exemplu de bune practici privind respectarea drepturilor minorităților 

naționale. Cei 500.000 de români au fost supuși, constant, unui regim de asimilare etnică de către statul Ucrainean, iar 
președintele Zelenski al Ucrainei declara, în 22 ianuarie 2020 că: „Bucovina de Nord a fost ocupată de români”. 

Problema este că românii din Ucraina, chiar dacă vor să fugă din calea războiului, nu o pot face, deoarece soldații ruși 
blochează drumurile de acces, iar punctele de trecere a frontierei sunt extrem de aglomerate. În plus, în urma convorbirilor pe 
care le-am avut cu românii din Bucovina de Nord, aceștia mi-au specificat că suma care se cere, neoficial, pentru a putea fi 
lăsați să ajungă în România este de 5000 de euro. Domnule prim-ministru, dumneavoastră vă revine misiunea de a proteja și 
apăra interesele comunităților românești din Ucraina. 

În această ordine de idei, vă rog să precizați: 
1. Câte/Ce ajutoare umanitatre au ajuns în Ucraina și, în special, către comunitățile de români? 
2. Care sunt mecanismele actuale de acordare a cetățeniei române pentru românii noștri din Ucraina și dacă se va 

întreprinde o accelerare a lor? 
Solicit răspuns în formă scrisă.        Deputat 
Cu deosebită considerație,             Raisa Enachi 

*** 
Adresată domnului  Dan Vîlceanu, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene   

                
Clarificări asupra alocărilor din suma  corespondentă primei tragerii din fondurile PNRR 

 

Stimate domnule ministru, 
La sfârșitul lunii octombrie, Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) a fost evaluat pozitiv de 

Consiliul Uniunii Europene, iar primele fonduri, respectiv  13% din suma nerambursabilă alocată României, adică 3,7 miliarde 
de euro au ajuns în țară, la cursul lunii decembrie, sub forma unei prefinanțări acordate de Comisia Europeană.     

Aprobarea PNRR vine într-un moment complicat pentru România, în plus, profilându-se o criză a facturilor la energie, 
amplificată de o reaprindere a inflației – fenomene la scară globală, e adevărat, dar aceasta nu poate fi o consolare pentru a vă 
deroba de responsabilități. Pe scurt, finanțarea există, dar lângă aceasta este de dorit să existe, în aceeși măsură, bună-credință, 
competență, cinste și transparență. 

Prin urmare, stimate domnule ministru, vă solicit să îmi răspundeți la urmatoarea întrebare și să îmi puneți la 
dispoziție un raport detaliat: 

- Care vor fi, concret, proiectele pentru care se vor face alocări din prima tranșă a PNRR, in cuantum  
de 3,7 miliarde de euro? 
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Solicit răspuns scris.        Deputat 
Cu respect,          Mitrea Dumitrina 

*** 
 

Adresată domnului Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor și Infrastructurii 
 

Clarificări asupra stadiului proiectelor de infrastructură rutieră și feroviară 
Domnule ministru,  
Proiectele de infrastructură rutieră și feroviară aflate în derulare la ministerul condus de dumneavoastră, prin 

intermediul companiilor pe care le aveți în subordine, respectiv CNAIR SA și CFR SA. sunt obiective aflate în derulare, fiind 
finanțate din fonduri publice, de la bugetul de stat sau de la Uniunea Europeană.  

Apreciem faptul că pentru unele dintre proiecte, precum cele derulate de CNAIR SA, se regăsește pe site-ul 
Companiei o situație în care este prezentat stadiul pentru fiecare obiectiv aflat în derulare și date referitoare la contractele 
semnate - stadiu fizic, data semnării contractului etc.  

Cu toate acestea, vă atragem atenția că datele prezentate nu sunt suficiente pentru urmărirea modului de implementare 
a unui obiectiv și folosirea banilor publici într-un mod eficient. Prin urmare, în vederea transparentizării implementării 
obiectivelor de interes național și, de asemenea, în vederea transparentizării folosirii fondurilor publice, vă solicitam să 
publicați pe site-ul companiilor CNAIR SA și CFR SA și Fisele de Proiect pentru fiecare obiectiv în parte aflat în derulare, în 
care să se regăsească următoarele date actualizate săptămânal: 

 Valoarea Proiectului/obiectivului;  
 Lungime; 
 Localizare; 
 Data semnării contractului; 
 Data ordinului de începere; 
 Durata de Execuție; 
 Perioada de Garanție; 
 Data obținerii Acordului de Mediu; 
 Data obținerii HG Exproprieri; 
 Data Obținerii Autorizației de Construire; 
 Progres Financiar; 
 Progres Fizic; 
 Plăti Aprobate/efectuate; 
 Buget 2021-2022 și estimări până la finalizare; 
 Probleme; 
 Acțiuni întreprinse pentru Rezolvarea Problemelor; 
 Termene de rezolvarea problemelor.  
Față de cele semnalate, vă rugam să ne transmiteți un răspuns în scris în ceea ce privește demersurile pe care le veți 

iniția.  
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Adrian George Axinia 
*** 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Clarificari asupra stadiului înființării Consulatului General al României la Salzburg, Austria 
Domnule ministru,  
În perioada 2018 – 2019, locuiau și munceau în Austria între 30 000 – 50 000 de cetățeni români. Ca urmare a crizei 

financiare din Italia și Spania din acea perioadă, cetățenii români, care munceau in aceste, țări au venit în Austria. Din păcate, 
Consulatul de la Viena dispune și în momentul de față de doar doua ghișee, la fel ca în perioada 2018 – 2019. Zilnic, cozile la 
aceste ghișee sunt foarte mari, cetățenii români din  Austria Superioară fiind nevoiți să parcurgă 500 – 600 km până la Viena. 

Având în vedere cele menționate, consider că este imperios necesară înființarea Consulatului General al României la 
Salzburg, pentru a oferi servicii consulare  cetățenilor români, care muncesc și trăiesc în landurile din Austria Superioară. 
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Prin urmare, vă solicit respectuos să-mi comunicați, în ce stadiu se află înființarea Consulatului General al României la 
Salzburg, Austria?  
Solicit răspuns în scris.           Deputat  

Cu mulțumiri,       Adrian George Axinia 
*** 

Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 
    

Ajutorul primit de la Frontex 
Domnule ministru, 
Tragedia de la granița de Nord și de Nord-Est a țării noastre, a impus României solicitări către Agenția Europeană pentru 

Poliția de Frontieră (Frontex) a unui sprijin constând în 150 de cadre specializate și a 40 de mașini de patrulare. 
Prin urmare, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Oare și faptul că Frontex trimite doar 100 de ofițeri reprezintă modul în care comunitatea europeană tratează solicitările 
României? 

2. Ce măsuri se întreprind la nivel guvernamental pentru a protesta față de această abordare a structurlor europene privind 
solicitările românești?  

Aștept răspuns scris, în termen legal.           Deputat 
Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 

*** 
 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Necesitatea creșterii alocațiilor de hrană pentru pacienții internați în unitățile sanitare publice 
Domnule ministru, 
Începând cu luna mai 2021 alocația de hrană pentru pacienții din unitățile sanitare s-a actualizat cu indicele prețurilor de 

consum la mărfuri alimentare prin intrarea în vigoare a dispozițiilor H.G.nr.470/2021 pentru modificarea anexei la H.G. nr. 
429/2008. 

În baza prevederilor art. I Anexa la H.G. nr. 429/2008 s-a modificat și s-a înlocuit cu o nouă anexă. Astfel, pentru 
bolnavii de diabet adulți nivelul alocației de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice este de 16, 15 lei/zi, 
iar pentru alți bolnavii adulți alocația de hrană este de 11 lei/zi. 

    În contextul creșterilor de prețuri la alimente din luna mai 2021 până în prezent de la 7 - 8% până la nivel de 20- 25%, 
vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Considerați necesară modificarea dispozițiilor H.G. nr 470/2021 în ceea ce privește cuantumul alocațiilor de hrană pentru 
pacienții internați în unitățile sanitare publice, prin actualizarea cu indicele prețurilor de consum la mărfurile alimentare în 
perioada la nivelul lunii martie 2022? 

2. Aveți  în vedere posibilitatea de a majora nivelul alocațiilor de hrană prin decizia conducătorilor unităților sanitare din 
veniturile proprii,  realizate din serviciile medicale oferite? 

3. Considerați că în scopul soluționării acestei situații dificile cu care se confruntă pacienții se pot face modificări în 
colaborarea dintre unitatea sanitară publică și Casa de Asigurări de Sănătate cu care are relații contractuale? 

Aștept răspuns scris, în termen legal.      
Deputat 

Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 
*** 

Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 
   

Comunicarea strategiei și a procesului de pregătire a evenimentelor de celebrare  
a Centenarului Încoronării de la Alba – Iulia 

Domnule ministru, 
Orașul Alba - Iulia găzduiește în perioada 15 octombrie 2021-15 octombrie 2022 manifestări aniversare, dedicate 

Încoronării din anul 1922 a Regelui Ferdinand Întregitorul și a Reginei Maria.  În data de 15 octombrie 1922 Regele Ferdinand și 
Regina Maria au primit coroanele de suverani ai României Mari în cadrul unei festivități de amploare la care au participat 
reprezentanți ai caselor regale sau imperiale, oficialități și personalități politice din întreaga lume. 
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Încoronarea a avut loc la Catedrala de la Alba - Iulia, locaș de cult construit special pentru acest eveniment istoric 
deosebit de important pentru România. 

Manifestările dedicate deschiderii anului Centenarului Încoronării au fost organizate de Consiliul Județean Alba prin 
Centrul de Cultură "Augustin Bena" și Muzeul Național al Unirii din Alba - Iulia în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba 
- Iulia. Evenimentele inaugurale aniversare au fost patronate de Casa Regală a României. 

Având în vedere experiența precedentă a Ministerului Culturii în implementarea proiectului strategic -  Centenarul Marii 
Uniri – 2018, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

- Care este proiectul Strategic privind celebrarea Centenarului Încoronării  și  cum intenționați să îl  
puneți în aplicare? 

- Care este calendarul desfășurării activităților de celebrare în perioada 1 martie -  15 octombrie 2022? 
- Care sunt evenimentele principale care vor marca acest centenar și în ce loc se vor desfășura acestea? 

Aștept răspuns scris, în termen legal.      
Deputat 

Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 
*** 

 

Adresată domnului Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor și Infrastructurii 
 

Soluționarea problemelor  de trafic pe ruta București - Brașov 
Domnule ministru,  
Apreciem implicarea dumneavoastră în ceea ce privește obiectivul de investiții “Autostrada București – Brasov, 

Tronson Ploiești -  Brasov“, un tronson de autostradă așteptat de toți românii de mai bine de 20 de ani și pentru care, până la 
această dată, nu au fost stabilite nici măcar variantele de traseu finale. 

Din păcate, până vom putea circula pe A3 între Ploiești și Brașov, traficul pe DN1 pe ruta București – Brașov, rămâne 
în continuare problematic.  

În aceste condiții, dorim să aducem în discuție traficul intens de pe Drumul National 1 (DN 1) din zona Ploiești 
(centura de Vest-Nord Ploiești)  și sectorul DN 1 între Ploiești și București  și să vă aducem la cunoștință că, pe aceste porțiuni 
de drum, se formează cozi interminabile și ambuteiaje, în special în ziua de vineri, la plecarea dinspre București spre Valea 
Prahovei – Brașov și în ziua de duminică, în sens invers. 

Totodată, această porțiune a DN1 este foarte aglomerată și în cursul săptămânii la orele dimineții și serii, fiind 
tranzitată și de către cetățenii care merg la serviciu de la Ploiești înspre București și, de asemenea, de către cetățeni din zonele 
poziționate pe DN 1 între Ploiești și București respectiv pe ruta: Bărcănești, Pucheni, Potigrafu, Gorgota, Snagov. 

În acest sens precizăm faptul că pe aceste zone sunt 3 puncte critice din cauza cărora se formează ambuteiaje, după 
cum urmează: 

1. Ieșirea din Ploiești spre Valea Prahovei, în zona benzinăriei LukOil, acolo unde Compania Națională de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere a construit un sens giratoriu, pentru reducerea riscului producerii accidentelor rutiere. 

La acest sens giratoriu apar diminuări semnificative ale capacităților de circulație, în perioadele cu trafic intens, când 
fluxurile mari de vehicule, care tranzitează zona respectivă – în special în weekend, dar nu numai, de pe sensul Brașov-
București necesită cedarea trecerii la fluxurile de vehicule provenite din zona comercială Ploiești Shopping City.  

2. Sensul Giratoriu DN1 cu DN1A în zona benzinăriei Rompetrol, ridică de asemenea problemele de trafic, și 
ambuteiajele fiind zilnice începând cu orele dimineții, când oamenii din zonele adiacente merg la serviciu înspre Ploiești. 

3. Sensul Giratoriu amenajat provizoriu în intersecția DN1 km 27 + 500 cu DJ 101B in zona Snagov, la acest sens 
giratoriu problemele de trafic si ambuteiajele sunt zilnice în special la orele dimineții când cetățenii din zonele adiacente 
poziționate pe DN 1 merg la serviciu înspre București. 

        Față de cele semnalate, vă rugam să ne transmiteți un răspuns în scris în ceea ce privește demersurile pe care le 
veți iniția pentru fluidizarea traficului pe ruta București – Brașov. 

Cu deosebita considerație,      Deputat 
Adrian George Axinia 

*** 
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Adresată domnului Marian Cătălin Predoiu,  ministrul Justiției 
 

Situația nepunerii în executare de bunăvoie a hotărârilor judecătorești definitive. 
Stimate domnule ministru, 
Pe parcursul exercitării mandatului de Deputat în cadrul Parlamentului României mi-au fost aduse la cunoștință 

numeroase situații în care cetățenii români, în urma obținerii unor hotărâri definitive favorabile, se află în imposibilitatea de a 
se bucura de efectele generate de aceste titluri executorii și în consecință, de drepturile confirmate de către instanțele de 
judecată, întrucât acestea nu sunt puse în executare de bunăvoie de părțile care pierd procesul, contrar prevederilor alin.1 al art. 
662 al Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.   

În acest context, chiar dacă îndeplinesc toate condițiile legale necesare pentru valorificarea drepturilor obținute, 
conform art.632 din Codul de procedură civilă, cetățenii români, sunt nevoiți să inițieze demersurile necesare începerii 
executării silite, adresându-se în acest sens executorilor judecătorești, conform prevederilor alin.2 al art.622 din actul normativ 
anterior menționat, însă nu de puține ori, actul de executare nu ajunge la nicio finalitate. 

Astfel, ținând cont de atribuțiile și competențele pe cere le dețineți în calitate de Ministru în domeniul justiției, vă 
adresez rugămintea de a îmi comunica o soluție concretă de care să uzeze persoanele care dețin hotărâri judecătorești definitive 
și care nu sunt sprijinite corespunzător de către executorii judecătorești la care apelează, în realizarea acțiunilor necesare 
valorificării drepturilor confirmate de către instanță, astfel cum stabilesc dispozițiile art.54 din Legea nr. 188/2000 privind 
executorii judecătorești republicată coroborate cu cele ale art.627 ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. 

 
Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru al României 
 

Sprijinul financiar acordat marilor consumatori de energie 
Stimate domnule prim-ministru, 
Politicienii aflați la guvernare, sub comanda dumneavoastră, au vorbit despre sprijinul financiar acordat în ultimii doi 

ani marilor consumatori de energie. Sigur că în actualul context este necesară continuarea acestei scheme de ajutor de stat, dar 
cu grijă, fără să falimentam industria autohtonă favorizând alți investitori pentru că aceste Memorandumuri aprobate de 
ministerul Energiei vor trebui negociate cu Comisia Europeană . “Prin schema pentru energointensivi trebuie să asigurăm 
condițiile necesare pentru păstrarea competitivității întreprinderilor din România în raport cu ceilalți competitori din spațiul 
european și din afara acestuia, suportabilitatea la nivelul consumatorului industrial final a creșterilor de preț a energiei 
electrice, prevenirea efectului social negativ provocat de restrângerea activității industriale. De asemenea, ne dorim să 
contribuim la păstrarea celor aproximativ 200.000 de locuri de muncă directe și indirecte,  limitarea șomajului și păstrarea 
forței de muncă cu grad înalt de calificare în sectoarele industriale respective”, a declarat Virgil Popescu ministrul Energiei. 

Înțelegem contextul în care ne aflăm, de aceea trebuie să reamintim că în perioada 2019- 2021, în România a fost 
implementată o schemă de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele expuse unui risc important de 
relocare, ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019. Valoarea totală a ajutorului de stat pentru anul 2019 a fost de 
399.437.091,82 lei pentru un număr de 34 întreprinderi, respectiv de 637.623.005,80 lei, pentru un număr de 33 întreprinderi 
în anul 2020.  Numărul total al societăților care au beneficiat de ajutorul de stat conform OUG nr. 81/2019 este de 33, toate cu 
capital 100% privat, dintre care 12 societăți cu răspundere limitată și 21 societăți pe acțiuni.  

La data de 10 februarie 2022, se propunea din partea Ministerului Energiei în ședința de Guvern adoptarea 
Memorandumului pentru inițierea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și sub-
sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul 
energiei electrice în perioada 2021-2030, dar fără a fi anunțată nici o sumă, același text ca în celelalte comunicări publice, dar 
fără sumele plătite de către statul român. Aici intervine o problemă, cei care primesc ajutoare de stat sunt pe o listă plasată 
strategic, pe site-ul ministerului, într-un loc greu de depistat. Din această listă, 2-3 firme sunt românești, restul aparținând unor 
investitori din Austria, Italia, India, Franța, Olanda, Turcia ori Marea Britanie. Cel puțin 5 dintre marile companii ajutate cu 
bani de la buget aparțin unor oligarhi ruși controversați: TMK Reșița și TMK Artron, controlate de un apropiat al lui Vladimir 
Putin, oligarhul rus Dmitri Pumpianski,  respectiv Vimetco Extrusion,Alum și Alro Slatina, controlate de oligarhul rus Vitali 
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Macițki. Trăim într-un paradox, conform declarațiilor ministrului Virgil Popescu: „pe de-o parte, ne temem să nu plece rușii 
din România pe motiv de facturi, pe de alta, ne temem să nu vină rușii în România, pe motiv de Ucraina”. 

Domnule prim-ministru, ce măsuri concrete veți lua astfel încât bugetul de stat să nu mai fie grevat de astfel de 
ajutoare de stat acordate anual cu mărinimie de ministrul cel mai contestat din România? 

Solicit răspuns scris.   
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Ce măsuri a luat Guvernul României în vederea accesării fondurilor europene pentru refugiați? 
 
Domnule ministru, 
Fluxul mare de refugiați de la granițele de Nord și de Nord-Est ale României generează probleme de natură umanitară 

pentru satisfacerea nevoilor acestor oameni.  
O mare parte din logistica necesară desfășurării acestei activități este asigurată de statul român. O altă parte însemnată este 

asigurată prin sprijinul voluntar al populației române. Toate acestea presupun un efort financiar susținut pentru facilitarea distribuirii 
costurilor legate de primirea și de integrarea refugiaților. 

La dispoziția Uniunii Europene există 4 fonduri ale Programului General "Solidaritatea și Managementul Fluxului 
Migranților" stabilit prin Decizia 5731/2007/EC a Parlamentului European din 23.05.2007.  Unul dintre aceste 4 fonduri pentru 
refugiați - The European Refugee Fund - ERF III are în derulare, după 2013, programe multianuale din care au fost susținute 
statele riverane ale Mării Mediterane confruntate cu afluxurile masive de refugiați. 

În condițiile în care Uniunea Europeană sprijină proiectele naționale și transnaționale de management al fluxului de 
refugiați, adică recepția, integrarea și chiar repatrierea voluntară a acestora, iar România și românii fac un efort umanitar, întreb: 

1. Când și ce măsuri au fost întreprinse de Guvernul României pentru accesarea acestor fonduri? 
2. Ce se intenționează să se realizeze din fondurile primite? 

Aștept răspuns scris, în termen legal.          
Deputat 

Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 
*** 

Adresată domnului Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor și Infrastructurii 
 

Clarificări asupra modului de descentralizare a lucrărilor din cadrul CNAIR către autoritățile locale 
 
Domnule ministru,  
Facem referire la descentralizarea unor lucrări din cadrul CNAIR SA către autoritățile locale. În acest sens cunoaștem 

din presă faptul că Studiile de fezabilitate pentru Variantele Ocolitoare ale orașelor Fieni – Pucioasa și municipiului Târgoviște 
vor fi realizate în baza unor protocoale de colaborare semnate între CNAIR și autoritățile județene.  

Etapa de proiectare este finanțată din POIM 2014-2020, iar proiectarea și execuția lucrărilor vor fi finanțate prin 
Programul Operațional de Transport 2021-2027. Din datele publice cunoaștem faptul că cele două investiții se ridică la peste 
1,5 miliarde lei, iar Protocoalele de colaborare au fost semnate între CNAIR și Consiliul Județean Dâmbovița pentru 
reglementarea modului de colaborare interinstituţională în vederea realizării acestor viitoare artere rutiere, în acest sens 
Consiliul Județean Dambovița urmând să deruleze procedurile de atribuire a contractelor. Referitor la aspectele antementionate 
și ținând cont că obiectivele pe care dumneavoastră le-ați propus pentru descentralizare sunt de o complexitate ridicată, iar 
consiliile județene nu au experiență implementării unor astfel de obiective vă solicitam să ne răspundeți la următoarele 
întrebări:  

1. Care este criteriul de selecție în ceea ce privește descentralizarea și pe cale de consecință semnarea protocoalelor? Mai 
exact vă rugam să ne confirmați/infirmați dacă aceste obiective au fost împărțite în funcție de culoarea politică, ținând cont de 
faptul că CJ Dâmbovița este condus majoritar de PSD;  

2. Experiența anterioară ne-a demonstrat că, în situația în care proiectele nu sunt bine pregătite și nu ajung la maturitatea 
necesară, astfel încât acestea să poată fi implementate, aceste fapte pot avea consecințe dezastruoase pentru România, iar în 
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acest sens aducem în discutie sumele de bani pe care Statul Român le plătește anual în cadrul arbitrajelor cu diverși 
Antreprenori din domeniul Infrastructuirii rutiere. Ținând cont de aceste aspect, v-ați asigurat dacă Consiliile Județene în care 
s-au propus investițiile au infrastructura și logistica necesară, astfel încât asemenea proiecte să fie implementate cu succes de 
către acestea? 3. În vederea unei informări corecte, vă rugam să ne puneți la dispoziție un model de Protocol semnat intre 
CNAIR SA și Consiliile Județene;  

Vă rugăm să ne transmiteți un răspuns în scris.  
Cu deosebită considerație,                  Deputat 

Adrian George Axinia 
*** 

 
Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru al României 
 

Procentul din PIB alocat Apărării 
Stimate domnule prim-ministru, 
Ieri ați participat la ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării convocată de președintele Klaus Iohannis. După 

această ședință, în care s-a discutat situația din Ucraina, președintele a anunțat că este nevoie să creștem capacitatea de apărare 
a României, în contextul de securitate actual prin creșterea procentului din PIB alocat apărării de la 2% la 2,5%. Deși România 
alocă constant peste 2% din PIB pentru Apărare, statistica Eurostat arată că procentul agreat la nivelul NATO nu a fost 
niciodată atins, iar între alocare și execuție există încă o diferență semnificativă. Din 2016, când România și-a dublat ponderea 
cheltuielilor în PIB alocate apărării, procentul se menține la 1,7-1,8%, chiar dacă acest lucru a însemnat o creștere permanentă 
a cheltuielilor, pe măsură ce a crescut și Produsul Intern Brut. 

Acest lucru poziționează țara noastră între primele din Uniunea Europeană, deși este evident faptul că țările mai mari, 
care au și un PIB mai mare, cheltuiesc pentru apărare sume efective mai mari, la un procent din PIB mai mic. Din 2014, 
ponderea cheltuielilor de apărare în totalul cheltuielilor guvernamentale a crescut ușor în UE, în timp ce procentul din PIB a 
rămas stabil, la  o medie de 1,2%. 

Cel mai mare procent din PIB cheltuit efectiv pentru apărare a fost în Estonia (2,1%), iar cel mai mic în Irlanda (0,2%). 
Având în vedere experiența dumneavoastră de militar de carieră, precum și înalta funcție de prim-ministru al României 

pe care o ocupați, vă rog să ne comunicați public cum se vor cheltui cei 0,5% din PIB, suplimentați prin decizia CSAT. De 
asemenea, vă adresăm cea mai importantă întrebare pentru noi și pentru români: de unde vor fi redistribuite sumele aprobate 
prin Legea bugetului de stat, de la capitolul Educație sau de la capitolul Sănătate?  

Solicit răspuns scris.   
Cu deosebită considerație,        Deputat  

Dan Tanasă 
*** 
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Adresată domnului Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor și Infrastructurii 
 

Clarificări asupra concurenței neloiale a operatorilor feroviari privați față de operatorul feroviar  
public permisă de către Autoritatea de Reformă Feroviară 

Domnule ministru,  
Autoritatea de Reformă Feroviară a permis o concurență neloială a operatorilor feroviari de călători privați față de 

operatorul de stat prin permisiunea acestora de a introduce, în programul de circulație al trenurilor, numeroase trasee de tren pe 
linii interoperabile cu ore de plecare apropiate (10-20 minute) de plecarea trenurilor operatorului de stat, creând astfel un 
avantaj operatorilor privați. Mai mult decât atât operatorii privați beneficiază la rândul lor de compensație de la bugetul de stat, 
deși aceștia au intrat pe aceasta piață pentru a micșora compensația acordată de la bugetul de stat, clamând că vor asigura 
profitabilitatea transportului feroviar de călători fară compensație acordată de statul român, plusând că vor opera doar pe linii 
neintroperabile, acolo unde operatorul de stat avea cele mai mari pierderi. Acum situația reală este cu totul alta, operatorii 
feroviari privați operează și pe linii interoperabile cu ore de plecare a trenurilor preferențiale, asigurând un grad mai mare de 
ocupare și cu o compensație de la bugetul de stat pe indicatorul călător/km și tren/km, rădicând gradul de rentabilitate a 
activității, totul făcându-se în detrimentul operatorului feroviar de călători de stat. În ultima perioadă, cu toate avantajele pe 
care ARF le-a permis operatorilor feroviari de călători privați cu care avea încheiate contracte de prestări servicii de transport 
feroviar de călători, aceștia au constatat că pe anumite secții de circulație nu mai au profit și au decis să iasă din circulație, 
plasându-le , conform legislației în vigoare, în sarcina operatorului de stat, care este obligat să asigure circulația trenurilor pe 
secțiile de unde operatorii privați au ieșit.  

Având în vedere cele menționate mai sus, vă rugăm să ne precizați care sunt măsurile pe care le veți iniția pentru ca 
operatorul feroviar de stat să devină profitabil, să nu mai fie restructurat și ce soluții aveți pentru rezolvarea problemei 
concurenței neloiale a operatorilor feroviari privati față de operatorul feroviar public? 

Față de cele semnalate, vă rugam să ne transmiteți un răspuns în scris.  
Cu deosebită considerație, 

Deputat 
Adrian George Axinia 

*** 
 

 


