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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 

legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea februarie – iunie 2022 

(Situaţia cuprinde datele la 18 martie 2022) 

 

 

 

Totalul iniţiativelor legislative      1591  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1469 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 122 

1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 99 

      121 

– votate  

 

 

 

d 

 

     119     

             din care: - înaintate la Senat      11 

                            - în procedura de promulgare 27 

                            - promulgate* 33 

                            - respinse definitiv 48 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1467 

a) pe ordinea de zi 427 

b) la comisii  

 

1016 

 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 

5 

3) Desesizări 4 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 24 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 24 

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

 

 Cele 119 iniţiative legislative votate privesc: 

                      39 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 

                             din care: 

                                25 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 

                                  3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 

                                11 proiecte de legi 

                       80 de propuneri legislative 

                             din careern:n careoiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2022 au fost promulgate 58 de legi, dintre care 25 din inițiativele legislative adoptate în anul 2021. 
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legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

 

 

 

B. Situaţia inițiativelor legislative aflate  

pe ordinea de zi a Camerei Deputaților  

Şedinţa de luni, 14 martie 2022 

 

 

 

        

 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 50  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          8                              

9         

   - votate 9 

                            - la Senat   1 

                            - lanpromulgare   8 

 

 

 

 

 

 Cele 9 iniţiative legislative votate privesc: 

Nnn  4 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 

                  1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 

                  1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 

                  2 proiecte de legi 

Nnnn5 propuneri legislative 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 

în săptămâna 14 - 18 martie 2022 
 

 

 

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

 

1.  PL-x 425/2021 - Lege pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 

 

2.  

PL-x nr. 30/2022 - Lege pentru completarea tabelelor-anexă nr.I, II şi III la Legea nr.143/2000 

privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 

 

3.  PL-x 134/2021 - Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 

Reexaminare ca urmare  a Deciziei Curţii Constituţionale nr.561 din 15 septembrie 2021, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1076 din 10 noiembrie 2021  

                 

4.  

PL-x nr. 178/2021 - Lege privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul 

lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar 

 

5.  PL-x 512/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2021 privind 

echivalarea funcțiilor publice specifice cu funcțiile publice generale, la nivelul Autorității Naționale 

pentru Protecția Consumatorilor  

 

6.  PL-x 484/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a 

Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative 

 

7.  PL-x 258/2021 - Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 

privind regimul drumurilor și a Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice, precum și pentru completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local  

    

8. PL-x 363/2021 - Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și pentru 

modificarea și completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale  

 

 II. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și care 

se transmit spre dezbatere Senatului: 

 

1. Pl-x 561/2021 - Lege pentru modificarea și completarea art.11 din Legea nr.51/1991 privind 

securitatea naţională a României  
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D. STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 

(situaţie la data de 18 martie 2022) 

 

 

În 23.02.2022, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima 

sesiune ordinară a anului 2022, care  cuprinde 52 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 49 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape 

ale procesului legislativ:  

 

 

Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 

decizională 

Proie

cte 

În 

procedur

ă 

ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 

 

 

9 

 

3 

- pe ordinea de zi a 

plenului: 

- la comisiile 

permanente:  

- înregistrate la BP: 

 

0 

1 

0 

- transmise la Senat: 

- respinse definitiv: 

- în curs de promulgare: 

- legi promulgate: 

6 

1 

1 

0 

Camera 

Deputaţilor:  
18 0 

- pe ordinea de zi a 

plenului: 

- la comisiile 

permanente: 

- înregistrate la BP : 

2 

1

2 

1 

- transmise la Senat: 

- respinse definitiv: 

- în curs de promulgare: 

- legi promulgate: 

0 

0 

3 

0 

Senat+Camera 

Deputaților: 
    22             -    

- pe ordinea de zi a 

plenului: 

- la comisiile 

permanente: 

- înregistrate la BP : 

1

0 

1

2 

  

0 

- respinse definitiv: 

- în curs de promulgare: 

- legi promulgate: 

0 

0 

0 

Total: 49 3  

 

3

8 

  

 

1

1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                ANEXĂ 

 

 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 
(situaţie la data de 21 martie 2022) 

 
 

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

                                        

Nr. 

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

1 

PLx 

505/2021 

 

L 

315/2021 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2007 

privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării 

judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene 

în vederea facilitării aplicării de către România a 

Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 

privind Agenția Uniunii Europene pentru 

Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) 

și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI 

a Consiliului. (poz. I-b-6) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.123/2007, în sensul aplicării de către 

România a Regulamentului (UE) 2018/1727 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 14 noiembrie 

2018 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare 

în Materie de Justiţie Penală (Eurojust) şi de înlocuire şi 

abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului. 

S -  Adoptat pe 

15.10.2021 

CD -  OZ Plen 
JUR  
 

 

 

 

 

 

 

Raport depus 

pe 15.12.2021 

(597/R/2021) 

2 

PLx 

594/2020 

 

L 

490/2020 

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. (poz. I-b-7) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

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. 

S -  Adoptat pe 

21.09.2020 

CD -  OZ Plen 
ADMIN și JUR  

 

 

 

 

Raport depus 

pe 01.03.2022 

(56/R/2022) 

3 
PLx 

592/2018 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor 
Abilitarea Ministerului Finanţelor Publice de a exercita 

acţiuni de control asupra modului de utilizare a sumelor 
S  - Adoptată pe 

17.10.2018 

 

 



7 
 

Nr. 

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

L 

467/2018 
măsuri în domeniul inspecţiei economico-

financiare efectuate de Ministerul Finanţelor 

Publice şi pentru completarea unor acte normative. 

(poz. I-b-9) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

acordate prin acţiuni de sponsorizare/mecenat în scopul 

susţinerii unor activităţi fără scop lucrativ, al respectării 

destinaţiei fondurilor acordate, precum şi a modului de 

utilizare a fondurilor publice acordate de la bugetul general 

consolidat. 

CD - BUG  

Trimis pe data 

de 29.03.2021 

pt. raport 

suplimentar  

 

 

4 

PLx 

165/2020 

 

L 

7/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de 

răspundere civilă auto pentru prejudicii produse 

terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie.  

(poz. I-b-10) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.132/2017, pentru 

asigurarea respectării obligaţiilor ce revin României 

potrivit Directivei 2009/138/CE şi Directivei 2009/103/CE, 

având în vedere emiterea de către Comisia Europeană a 

Avizului motivat din 26.07.2019.  

S -  Adoptat pe 

23.04.2020 

CD -  BUG, 

IND,  JUR și 

TRSP 

pt. raport comun 
 

 

TDR: 

14.05.2020 

5 

PLx 

458/2019 

 

L 

326/2019 

Proiectul Legii resurselor hidrominerale.  

(poz. I-b-15)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului instituţional şi a modului de desfăşurare 

a activităţii de prospecţiune, explorare, încetarea 

concesiunii, protecţie şi valorificare a resurselor 

hidrominerale.  

 

 

S  - Respins pe 

07.10.2019 

CD -  IND 

pt. raport  
 

TDR: 

29.10.2019 

6 

PLx 

641/2020 

 

L 

613/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-3)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002, în principal în scopul transpunerii 

unora dintre dispozitiile Directivei (UE) 2018/645 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 18 aprilie 

2018 de modificare a Directivei 2003/59/CE privind 

calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor 

auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de 

mărfuri sau de persoane, precum şi a Directivei 

2006/126/CE privind permisele de conducere. 

 

 

S  - Respins pe 

14.10.2020 

CD -  IND, JUR, 

APĂR  și TRSP 

pt. raport comun 

 

TDR: 

03.11.2020 

7 

PLx 

99/2022 

 

L 

25/2022 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.9/2022 privind instalațiile portuare 

de preluare a deșeurilor provenite de la nave.  

(poz. I-a-6) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Transpunerea Directivei (UE) 2019/883 a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind 

instalaţiile portuare de preluare pentru predarea deşeurilor 

provenite de la nave, de modificare a Directivei 

2010/65/UE şi de abrogare a Directivei 2000/59/CE, 

publicată în Jurnalul Oficial seria L nr.151 din 7 iunie 

2019. 

S -  Adoptat pe 

07.03.2022 

CD -  IND și 

MED 

pt. raport comun 
 

TDR: 

05.04.2022 
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Nr. 

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

8 

PLx 

96/2022 

 

L 

19/2022 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.3/2022 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea 

siguranței circulației pe infrastructura rutieră.  

(poz. I-a-4) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.265/2008, în scopul 

sporirii gradului de siguranţă rutieră şi reducerii 

pierderilor umane, materiale şi financiare cauzate de 

accidentele rutiere. Proiectul transpune prevederile 

Directivei (UE) 2019/1936 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 23 octombrie 2019 de modificare a 

Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranţei 

infrastructurii rutiere. 

S -  Adoptat pe 

07.03.2022 

CD -  TRSP 

pt. raport 

TDR: 

05.04.2022 

9 

PLx 

98/2022 

 

L 

19/2022 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.8/2022 privind interoperabilitatea 

sistemelor de tarifare rutieră electronică și 

facilitarea schimbului transfrontalier de informații 

cu privire la neplata tarifelor rutiere. (poz. I-a-5) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Transpunerea Directivei (UE) 2019/520 a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 19 martie 2019 privind 

interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică 

şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu 

privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii.  

S -  Adoptat pe 

07.03.2022 

CD -  TRSP și 

INFOCOM 

pt. raport comun 

TDR: 

05.04.2022 

10 

PLx  

435/2021 

 

L 

269/2021 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 

privind introducerea deliberată în mediu a 

organismelor modificate genetic. (poz. I-b-8) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.43/2007, din perspectiva necesităţii de 

aliniere a legislaţiei naţionale de profil la normele şi 

exigenţele europene incidente în materie, în contextul 

îndeplinirii obligaţiilor asumate de România, derivate din 

calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 

S -  Adoptat pe 

04.10.2021 

CD -  AGRIC, 

ADMIN și MED 

pt. raport comun 

TDR: 

02.11.2021 

 

11 

PLx 

546/2019 

 

L 

366/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.25/2019 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea 

calităţii în sistemul de sănătate. (poz. I-b-16) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.185/2017, în scopul 

stimulării activităţii Autorităţii Naţionale de Management a 

Calităţii în Sănătate prin clarificarea unor definiţii şi 

procese, astfel încât să se asigure îndeplinirea scopului şi 

obiectivelor ANMCS. 

S -   Adoptat pe 

21.10.2019 

CD - SĂN  

pt. raport  
 

TDR: 

26.11.2019 

12 

PLx 

479/2021 

 

L 

321/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.5/2021 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea 

calităţii în sistemul de sănătate. (poz. I-b-17) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

Modificarea şi completarea Legii nr.185/2017. Intervenţiile 

legislative vizează, potrivit notei de fundamentare, 

clarificarea unor prevederi, astfel încât să se asigure 

îndeplinirea scopului şi obiectivelor Autorităţii Naţionale 

de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) printr-o 

mai bună organizare şi funcţionare a instituţiei. 

S -   Adoptat pe 

11.10.2021 

CD - SĂN  

pt. raport  
 

TDR: 

09.11.2021 



9 
 

Nr. 

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

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

13 
PLx 

17/2022 

Proiect de Lege privind datele deschise şi 

reutilizarea informaţiilor din sectorul public.  

(poz. I-b-1) 
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională:Senatul 

Cadrul juridic al reutilizării datelor şi documentelor aflate în 
posesia entităţilor şi întreprinderilor publice, pe care acestea 
le-au creat în cadrul activităţilor proprii, inclusiv în scopul 
dezvoltării unor noi produse şi servicii informaţionale, 
precum şi modalităţile practice de facilitare a reutilizării 
acestor date şi documente. 

CD -  JUR, 

APĂR și 

INFOCOM 

 pt. raport comun 

S -   

TDR: 

17.02.2022 

14 

PLx 

387/2020 

 

L 

359/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.374/2013 privind utilizarea sistemelor 

destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor 

în perimetrele unităţilor din subordinea 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.   

(poz. I-b-14) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.374/2013, în scopul 

extinderii aplicării acestei legi la nivelul tuturor unităţilor 

din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 

şi la nivelul tuturor spaţiilor unde desfăşoară activităţi 

persoanele private de libertate, precum şi al creării 

posibilităţii achiziţionării şi a altor servicii sau echipamente 

care să contribuie la diminuarea utilizării, de către 

persoanele private de libertate, a serviciilor de comunicaţii 

electronice furnizate prin intermediul undelor radio. 

S -  Adoptat pe 

16.06.2020 

CD -  JUR și 

APĂR 

 pt. raport comun 

TDR: 

30.06.2020 

15 

PLx 

334/2021 

 

L 

190/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

art.36 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române. (poz. I-b-11) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea art.36 din Legea nr.218/2002, 

în scopul prevenirii şi eliminării apariţiei oricăror moduri 

neunitare de acţiune în rândul poliţiştilor.  

S  - Adoptat pe 

06.09.2021 

CD - APĂR 

 pt. raport  

TDR: 

05.10.2021 

16 

BP 

147/2022 

 

L 

541/2021 

Proiect de lege privind unele măsuri de ocrotire 

pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale. (poz. I-a-10) 
 - Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 

14.03.2022 

CD -   
 

  

  

                                    

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

          

Nr. 

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

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

1 
L 

28/2022 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative din domeniul 

transporturilor rutiere. (poz. I-a-2) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 

14.03.2022 

CD -   

Trimis la 

Camera 

Deputaților pt. 

dezbatere 

2 

Plx 

430/2021 

 

L 

533/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, 

precum şi pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind 

cinematografia. (poz. I-a-3) 
 - Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senatul 

Modificarea şi completarea Legii nr.504/2002, în scopul 

transpunerii în legislaţia naţională a Directivei (UE) 

1808/2018 a Parlamentului European şi a Consiliului 

din 14 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 

2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziţii 

stabilite prin acte cu putere de lege sau acte 

administrative în cadrul statelor membre cu privire la 

furnizarea de servicii mass-media audiovizuale 

(Directiva serviciilor mass-media audiovizuale), având 

în vedere evoluţia realităţilor pieţei.  

CD -  Adoptat pe 

07.12.2021 

S  - CULT 

pt. raport  

 

TDR: 

14.03.2022 

3 
L 

20/2022 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.4/2022 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, precum și pentru prorogarea unui 

termen. (poz. I-a-12) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 

14.03.2022 

CD -   

Trimis la 

Camera 

Deputaților pt. 

dezbatere 

4 
L 

72/2022 

Proiect de lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenței și de 

insolvență și a altor acte normative.  

(poz. I-a-13) 
- Procedură de urgenţă:nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

 
S -  ECON și JUR 

pt. raport comun 

CD -   

TDR: 

08.03.2022 

5 

PLx 

429/2021 

 

L 

33/2022 

Proiect de lege privind precursorii de explozivi, 

precum şi pentru modificarea unor acte 

normative. (poz. I-a-11) 
 - Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

Reglementarea cadrului legal necesar aplicării în spaţiul 

juridic naţional a dispoziţiilor Regulamentului (UE) 

nr.1148/2019, în materia comercializării şi utilizării 

precursorilor de explozivi, în contextul îndeplinirii de 

către România a obligaţiilor ce-i revin, derivate din 

calitatea sa de stat membru al UE. 

CD -  Adoptat pe 

21.12.2021 

S  - JUR și APĂR 

pt. raport comun 

 

TDR: 

01.03.2022 
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Nr. 

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

- Cameră decizională: Senatul 

6 

PLx 

131/2021 

 

L 

194/2021 

Proiect de lege pentru ratificarea Protocolului 

nr.16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la 

Strasbourg, la 2 octombrie 2013 și semnat de 

România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014. 

(poz. I-a-7) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senatul 

 Ratificarea Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 

24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 

octombrie 2014, la Convenţia pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 

adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950.  

CD -  Adoptat pe 

26.05.2021 

S  - JUR, DROM și POL 

EXT 

pt. raport comun 

suplimentar 

 

TDR: 

15.09.2021 

7 

PLx 

132/2021 

 

L 

195/2021 

Proiect de lege pentru adoptarea unor măsuri 

necesare punerii în aplicare a Protocolului 

nr.16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la 

Strasbourg, la 2 octombrie 2013 și semnat de 

România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014. 

(poz. I-a-8) 
 - Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senatul 

Punerea în aplicare a Protocolului nr.16 adoptat la 

Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la 

Strasbourg, la 14 octombrie 2014, la Convenţia pentru 

apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950.  

CD -  Adoptat pe 

26.05.2021 

S  - JUR, DROM și POL 

EXT 

pt. raport comun 

suplimentar 

 

TDR: 

15.09.2021 

8 

PLx 

15/2022 

 

L 

77/2022 

Proiect de lege pentru aprobarea Contractului 

de finanţare (Spitalul Regional de Urgenţă 

Cluj) dintre România şi Banca Europeană de 

Investiţii, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 

2021 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2021. 

(poz. I-b-12) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senatul 

Aprobarea Contractului de finanţare (Spitalul Regional 

de Urgenţă Cluj) dintre România şi Banca Europeană de 

Investiţii, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2021 şi la 

Luxemburg la 15 noiembrie 2021. 

CD -  Adoptat pe 

15.02.2022 

S  - BUG 

pt. raport  

 

TDR: 

15.03.2022 

9 

PLx 

600/2021 

 

L 

410/2021 

Proiect de Lege privind căutarea persoanelor 

dispărute. (poz. I-b-13) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senatul 

Stabilirea cadrului organizatoric, a procedurilor 

administrative, metodelor şi evidenţelor specifice 

activităţii de căutare a persoanelor dispărute. 

CD -  Adoptat pe 

08.03.2022 

S -  JUR și APĂR 

pt. raport comun 

 

TDR: 

29.03.2022 

10 
Plx 

30/2022 
Proiect de Lege pentru completarea tabelelor-

Completarea tabelelor-anexă nr. I-III la Legea nr. 
143/2000, republicată, cu modificările şi completările 

S -  Adoptat pe 

07.02.2022 
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Nr. 

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

 

L 

12/2022 

anexă nr.I, II şi III la Legea nr.143/2000 

privind prevenirea şi combaterea traficului şi 

consumului ilicit de droguri. (poz. I-b-4)  

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

ulterioare, în sensul transpunerii Directivei delegate (UE) 
2021/802 a Comisiei din 12 martie 2021 de modificare a 
anexei la Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului în 
ceea ce priveşte includerea noilor substanţe psihoactive 
în definiţia termenului “drog”, precum şi al implementării 
Convenţiei unice asupra stupefiantelor din 1961 şi 
Convenţiei asupra substanţelor psihotrope din 1971 în 
sensul includerii subtanţelor care nu sunt puse, încă, sub 
control naţional. 

CD - Adoptat pe 

14.03.2022 

 

11 

PLx 

178/2021 

 

L 

49/2021 

Proiect de Lege privind practicile comerciale 

neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului 

de aprovizionare agricol şi alimentar.  

(poz. I-b-2) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: 1 deputat 

- Cameră decizională: CD 

Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor 

Directivei (UE) 2019/633 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile 

comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul 

lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar, în 

vederea stabilirii unei liste a practicilor comerciale 

neloiale interzise în relaţiile dintre cumpărătorii şi 

furnizorii din cadrul acestui lanţ de aprovizionare, prin 

reglementarea termenelor de plată, a competenţelor şi 

atribuţiilor autorităţii de concurenţă, desemnată pentru 

a asigura aplicarea la nivel naţional a prevederilor 

directivei, precum şi a sancţiunilor aplicabile autorului 

încălcării. 

S  - Adoptată pe 

26.04.2021 

CD -  Adoptat pe 

14.03.2022 

 

12 

PLx 

565/2021 

 

L 

412/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de 

autor şi drepturile conexe. (poz. I-b-5) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

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. 

S -  Adoptat pe 

10.11.2021 

CD -  Adoptat pe 

02.03.2022 

La promulgare 

din data de 

09.03.2022 

13 

PLx 

428/2021 

 

L 

532/2021 

Proiect de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul 

comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea 

unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor 

de comunicaţii electronice. (poz. I-a-1) 
- Caracter: organic 

Asigurarea transpunerii în legislaţia naţională a 

Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi 

a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a 

Codului european al comunicaţiilor electronice 

(reformare), stabilirea unor măsuri de facilitare a 

dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice, 

stabilirea unor măsuri de facilitare a supravegherii 

CD -  Adoptat pe 

07.12.2021 

S -  Adoptat pe 

02.03.2022 

La SG din data 

de 07.03.2022 

Sesizare de 

neconstituționali

tate din data de 

09.03.2022 
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Nr. 

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

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

pieţei echipamentelor radio şi aparatelor, stabilirea 

cadrului de comunicare a documentelor prin intermediul 

serviciului „My Ancomˮ. 

14 

PLx 

108/2021 

 

L 

76/2021 

Proiect de Lege privind desfiinţarea Secţiei 

pentru investigarea infracţiunilor din justiţie. 

(poz. I-b-9) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senatul 

Desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor 

din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, stabilindu-se o serie de 

măsuri tranzitorii care decurg din această operaţiune. 

CD -  Adoptat pe 

24.03.2021 

S -  Respins  pe 

28.02.2022 

Respins 

definitiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  CCOOMMUUNNĂĂ    

                                        

Nr. 

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

1 

PLx 

524/2011 

 

L 

616/2011 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de executie a bugetului de 

stat, a contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2010.  

(poz. I-c-1) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a 

contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei 

publice aferente.  

anului 2010. 

Raport depus pe 

data de 25.10.2012 

CD +S  
BUG CD + 

BUG S 

 

2 

PLx 

525/2011 

 

L 

617/2011 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a 

contului general de execuţie a bugetului 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului general de 

execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010. 

Raport depus pe 

data de 25.10.2012 

 

CD +S  
BUG CD + 

BUG S 
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Nr. 

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

 

 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010. 

 (poz. I-c-2) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

3 

PLx 

427/2012 

 

L 

393/2012 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

anual de execuţie a bugetului de stat, a 

contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2011.  

(poz. I-c-4)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus pe 

data de 04.04.2016 

CD +S  
BUG CD +  

BUG S 

 

4 

PLx 

428/2012 

 

L 

394/2012 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuție a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a 

contului general anual de execuție a 

bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 

2011. (poz. I-c-5) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuție a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a contului general 

anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 

2011. 

Raport depus pe 

data de 23.10.2013 

CD +S  
BUG CD +  

BUG S 

 

5 

PLx 

203/2013 

 

L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuție a bugetului de 

stat, a contului anual de execuție a bugetului 

Fondului național unic de asigurări sociale 

de sănătate și a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2011.  

(poz. I-c-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului anual de execuție a bugetului de stat, a 

contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de 

asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei 

publice aferente anului 2011.   

Raport depus pe 

data de 23.10.2013 

 

CD +S  
BUG CD +  

BUG S 

 

6 

PLx 

413/2013 

 

L 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de 

stat, a contului anual de execuţie a bugetului 

 
Raport depus pe 

data de 25.06.2014 
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Nr. 

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

546/2013 

 

 

Fondului national unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2012.  

(poz. I-c-6) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + 

BUG S  

 

 

7 

PLx 

414/2013 

 

L 

547/2013 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat  pe anul 2012 şi a 

contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2012. (poz. I-c-7) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus pe 

data de 25.06.2014 

 

 

CD +S  
BUG CD + 

BUG S  

 

8 

PLx 

411/2014 

 

L 

568/2014 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de 

stat, a contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului national unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a contului general al datoriei 

publice aferente anului 2013. (poz. I-c-8) 
- Caracter: ordinar 

-  Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+S 

Raportul public pe anul 2013 cuprinde rezultatul activităţilor de 

audit şi control , desfăşurate asupra modului de formare, de 

administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi 

ale sectorului public în exerciţiul financiar al anului 2013. 

Raport depus pe 

data de 24.03.2015  

 

 

 

 

CD + S 
BUG CD + 

BUG S  

 

 

9 

PLx 

412/2014 

 

L 

569/2014 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 şi a 

contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2013. (poz. I-c-9) 
- Caracter: ordinar 

-  Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+S 

Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 

de stat pe anul 2013 şi contul general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor  pentru şomaj pe anul 2013 au fost întocmite în 

structura bugetului aprobat prin Legea bugetului asigurărior 

sociale de stat nr.6/2013, aşa cum a fost modificată prin 

ordonanţele de rectificare a bugetului. 

Raport depus pe 

data de 24.03.2015 

 

 

 

CD + S 
BUG CD + 

BUG S  
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Nr. 

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

10 

 

PLx 

562/2015 

 

L 

350/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general de execuţie a bugetului de stat, a 

contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2014.  

(poz. I-c-10) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus pe 

data de 28.06.2016 

CD +S  
BUG CD + 

BUG S 

 

11 

PLx  

191/2017 

 

L 

112/2017 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de 

stat, a contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului național unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2015.  

(poz. I-c-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuție al bugetului de stat 

aferent anului 2015, cuprinzând venituri în sumă de 103.767,6 

milioane lei (cu 5.512,1 milioane lei sub prevederile bugetare 

aprobate), cheltuieli în sumă de 125.215,8 milioane lei (cu 8.399,4 

milioane lei sub creditele bugetare aprobate) și un deficit în sumă 

de 21.448,2 milioane lei. Veniturile încasate la bugetul Fondului 

național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2015 au fost 

în sumă de 23.316,6 milioane lei (cu 239,1 milioane lei sub 

prevederile bugetare aprobate). Cheltuielile bugetului Fondului 

național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2015 au fost 

în sumă de 23.489,9 milioane lei (cu 65,8 milioane lei sub creditele 

bugetare aprobate). 

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 
 

 

 

TDR: 

25.05.2017 

12 

PLx  

192/2017 

 

L 

113/2017 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi a 

contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2015. (poz. I-c-12) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuție al bugetului 

asigurărilor sociale de stat aferent anului 2015, cuprinzând 

venituri în sumă de 54.941,9 milioane lei, cheltuieli totale în sumă 

de 54.705,0 milioane lei, rezultând un excedent în sumă de 236,9 

milioane lei. Execuția sistemului public de pensii s-a realizat astfel: 

venituri în sumă de 54.609,4 milioane lei și cheltuieli în sumă de 

54.609,4 milioane lei. 

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

TDR: 

25.05.2017 

13 

PLx  

280/2017 

 

L 

363/2017 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de 

stat, a contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2016.  

(poz. I-c-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

 

TDR: 

12.10.2017 
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Nr. 

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

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

14 

PLx  

281/2017 

 

L 

364/2017 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 şi a 

contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2016. (poz. I-c-14) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

TDR: 

12.10.2017 

15 

PLx  

497/2018 

 

L 

612/2018 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de 

stat, a contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări de 

sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2017.  

(poz. I-c-15) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

TDR: 

31.10.2018 

16 

PLx  

498/2018 

 

L 

613/2018 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 şi a 

contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2017. (poz. I-c-16) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

TDR: 

31.10.2018 
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PLx  

398/2019 

 

L 

523/2019 

 

Proiect de lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de 

stat, a contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2018.  

(poz. I-c-17) 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat 

aferent anului 2018, cuprinzând venituri în sumă de 142.291,0 

milioane lei, cheltuieli în sumă de 174.674,1 milioane lei şi un 

deficit în sumă de 32.383,1 milioane lei, De asemenea, se aprobă 

contul general anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate aferent anului 2018, 

cuprinzând venituri în sumă de 35.651,3 milioane lei, cheltuieli în 

sumă de 34.854,1 milioane lei, cu 100,0 milioane lei sub creditele 

bugetare definitive aprobate. Execuţia Bugetului Fondului naţional 

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

TDR: 

15.10.2019 
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Nr. 

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

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

unic de asigurări sociale de sănătate la finele anului 2018 s-a 

încheiat cu un excedent în sumă de 797,2 milioane lei.  

18 

PLx  

399/2019 

 

L 

524/2019 

 

Proiect de lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 şi a 

contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2018. (poz. I-c-18) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, cuprinzând venituri în 

sumă de 63.800,5 milioane lei, cheltuieli în sumă de 63.560,0 

milioane lei, şi un excedent în sumă de 240,5 milioane lei.  

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

TDR: 

15.10.2019 
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PLx  

220/2021 

 

L 

183/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general de execuţie a bugetului de stat, a 

contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2019.  

(poz. I-c-19) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat 

aferent anului 2019. Veniturile bugetului de stat realizate în anul 

2019 au fost în sumă de 149.338,3 milioane lei, cu 2.217,5 

milioane lei sub prevederile bugetare definitive aprobate. 

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

TDR: 

23.06.2021 

 

20 

PLx  

221/2021 

 

L 

184/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 şi a 

contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2019. (poz. I-c-20) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2019. Veniturile totale ale 

bugetului asigurărilor sociale de stat încasate în anul 2019 sunt în 

sumă de 70.715,0 milioane lei, iar cheltuielile totale în sumă de 

70.907,2 milioane lei, rezultând un deficit de 192,2 milioane lei. 

CD +S  
BUG CD + BUG S 

TDR: 

23.06.2021 

21 

PLx  

594/2021 

 

L 

520/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de 

stat, a contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2020.  

(poz. I-c-21) 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat 

aferent anului 2020, cuprinzând venituri în sumă de 134.236,6 

milioane lei, cheltuieli în sumă de 246.929,6 milioane lei şi un 

deficit în sumă de 112.693,3 milioane lei. De asemenea, se aprobă 

contul general anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate aferent anului 2020, 

cuprinzând venituri în sumă de 44.776,4 milioane lei, cheltuieli în 

sumă de 45.219,0 milioane lei şi un deficit de 442,6 milioane lei. 

CD +S  
BUG CD + BUG S 

TDR: 

08.02.2022 
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Nr. 

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

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

22 

PLx  

595/2021 

 

L 

521/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 şi a 

contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2020. (poz. I-c-22) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, cuprinzând venituri în 

sumă de 80.766,3 milioane lei, cheltuieli în sumă de 82.360,1 

milioane lei şi un deficit în sumă de 1.593,8 milioane lei.  

CD +S  
BUG CD + BUG S 

TDR: 

08.02.2022 
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 

ale Camerei Deputaţilor 
 

( la data de  18 martie 2022 ) 

 

I.  În perioada   14 – 17  martie 2022  

 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 25 rapoarte, din care 2 rapoarte suplimentare. 

 

      Comisiile permanente au depus  41 avize. 

 

Cele 25 rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare                                16 

 rapoarte de respingere                               9 

 

 

  

 

 

Rapoartele elaborate se referă la: 

             

 Ordonanțe de urgență ale Guvernului                                   8 

 Ordonanțe ale Guvernului                                                     2 

 Proiecte de legi și propuneri legislative:                             15                                             

                        

 

 

 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  125 pentru raport suplimentar. 

      La comisii se află  13  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  prima  sesiune 

ordinară a anului 2022.  

II. De la începutul actualei legislaturi 

Comisiile parlamentare au întocmit  849  de rapoarte, din care: 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
619 106 

 rapoarte suplimentare 
73 14 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 8 

TOTAL 721 128 
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                                                                                                                                                                                                                 ANEXĂ 

DEPARTAMENTUL LEGISLATIV             

Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 
 

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 

pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 

în perioada  14 – 17  martie  2022 
 

             I. Comisia economică 

 

             II. Comisia pentru buget 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 178/2021 

Proiect de Lege privind 

practicile comerciale neloiale 

dintre întreprinderi în cadrul 

lanţului de aprovizionare 

agricol şi alimentar – raport 

comun cu Comisia pentru 

industrii și Comisia pentru 

agricultură 

Transpunerea în legislaţia naţională a 

prevederilor Directivei (UE) 2019/633 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 17 

aprilie 2019 privind practicile comerciale 

neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului 

de aprovizionare agricol şi alimentar, în 

vederea stabilirii unei liste a practicilor 

comerciale neloiale interzise în relaţiile dintre 

cumpărătorii şi furnizorii din cadrul acestui 

lanţ de aprovizionare, prin reglementarea 

termenelor de plată, a competenţelor şi 

atribuţiilor autorităţii de concurenţă, 

desemnată pentru a asigura aplicarea la nivel 

naţional a prevederilor directivei, precum şi a 

sancţiunilor aplicabile autorului încălcării. 

1 deputat 

15.02.22 

8.03.22 

9.03.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(87/R din 14.03.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 
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1 PLx 424/2019 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.53/2019 privind aprobarea 

Programului multianual de 

finanţare a investiţiilor pentru 

modernizarea, reabilitarea, 

retehnologizarea şi extinderea 

sau înfiinţarea sistemelor de 

alimentare centralizată cu 

energie termică ale 

localităţilor şi pentru 

modificarea şi completarea 

Legii serviciilor comunitare 

de utilităţi publice nr.51/2006  

– raport comun cu Comisia 

pentru industrii și Comisia 

pentru administrație 

Aprobarea Programului multianual de 

finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, 

reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau 

înfiinţarea sistemelor de alimentare 

centralizată cu energie termică ale localităţilor, 

precum şi modificarea şi completarea Legii 

nr.51/2006. Prin proiect se propune instituirea 

unui nou program de finanţare, denumit 

Programul Termoficare, cu caracter 

multianual, asigurând astfel realizarea 

lucrărilor de investiţii. Beneficiarii 

Programului Termoficare sunt unităţile 

administrativ-teritoriale 

Guvern 

8.02.22 

22.02.22 

1.03.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(96/R din 14.03.22) 

2 Plx 547/2020 

Propunere legislativă pentru 

modificarea art.456 alin.(1) 

lit.h) din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal – raport 

comun cu Comisia pentru 

administrație 

Modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din Legea 

nr.227/2015. Astfel, intervenţia legislativă are 

ca scop includerea în categoria beneficiarilor 

scutirii de impozit/taxă pe clădiri cu destinaţia 

de servicii medicale şi a unităţilor sanitare 

private, precum şi a cabinetelor medicale ale 

ambulatoriilor de specialitate 

27 

parlam. 

22.02.22 

9.03.22 

Raport de respingere 

(102/R din 15.02.22) 

3 PLx 54/2021 

Proiect de Lege pentru 

completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.77/2009 privind 

organizarea şi exploatarea 

jocurilor de noroc 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.77/2009, în sensul 

înfiinţării, de către organizatorii jocurilor de 

noroc, a unei baze de date referitoare la 

„persoanele autoexcluse şi indezirabile”. 

Totodată, organizatorii vor identifica 

persoanele care intră în incinta locaţiilor în 

care se organizează şi se exploatează jocuri de 

noroc şi vor ţine evidenţa, în format 

electronic, a datelor de identificare ale 

acestora 

1 deputat 15.03.22 
Raport de aprobare 

(106/R din 17.02.22) 
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              III. Comisia pentru industrii 

4 PLx 447/2021 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.193/2002 

privind introducerea 

sistemelor moderne de plată 

Modificarea unor prevederi ale Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.193/2002. Demersul 

legislativ vizează obligaţia ca operatorii 

economici furnizori de servicii de utilitate 

publică şi instituţiile publice care încasează 

impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de 

întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată, 

să accepte plata cu cardurile de debit şi credit 

efectuată online, printr-un sistem electronic 

modern, de plată la distanţă 

68 

parlam. 
15.03.22 

Raport suplimentar 

de aprobare cu 

amendamente 

(35/RS din 17.02.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 178/2021 

Proiect de Lege privind 

practicile comerciale neloiale 

dintre întreprinderi în cadrul 

lanţului de aprovizionare 

agricol şi alimentar – raport 

comun cu Comisia 

economică și Comisia pentru 

agricultură 

Transpunerea în legislaţia naţională a 

prevederilor Directivei (UE) 2019/633 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 17 

aprilie 2019 privind practicile comerciale 

neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului 

de aprovizionare agricol şi alimentar, în 

vederea stabilirii unei liste a practicilor 

comerciale neloiale interzise în relaţiile dintre 

cumpărătorii şi furnizorii din cadrul acestui 

lanţ de aprovizionare, prin reglementarea 

termenelor de plată, a competenţelor şi 

atribuţiilor autorităţii de concurenţă, 

desemnată pentru a asigura aplicarea la nivel 

naţional a prevederilor directivei, precum şi a 

sancţiunilor aplicabile autorului încălcării. 

1 deputat 

15.02.22 

8.03.22 

9.03.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(87/R din 14.03.22) 
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2 PLx 424/2019 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.53/2019 privind aprobarea 

Programului multianual de 

finanţare a investiţiilor pentru 

modernizarea, reabilitarea, 

retehnologizarea şi extinderea 

sau înfiinţarea sistemelor de 

alimentare centralizată cu 

energie termică ale localităţilor 

şi pentru modificarea şi 

completarea Legii serviciilor 

comunitare de utilităţi publice 

nr.51/2006  – raport comun 

cu Comisia pentru buget și 

Comisia pentru 

administrație 

Aprobarea Programului multianual de 

finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, 

reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau 

înfiinţarea sistemelor de alimentare 

centralizată cu energie termică ale localităţilor, 

precum şi modificarea şi completarea Legii 

nr.51/2006. Prin proiect se propune instituirea 

unui nou program de finanţare, denumit 

Programul Termoficare, cu caracter 

multianual, asigurând astfel realizarea 

lucrărilor de investiţii. Beneficiarii 

Programului Termoficare sunt unităţile 

administrativ-teritoriale 

Guvern 

8.02.22 

22.02.22 

1.03.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(96/R din 14.03.22) 

3 PLx 512/2021 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.109/2021 privind 

echivalarea funcţiilor publice 

specifice cu funcţiile publice 

generale, la nivelul Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor – raport 

comun cu Comisia pentru 

administrație și Comisia 

pentru muncă 

Echivalarea funcţiilor publice specifice cu 

funcţiile publice generale, la nivelul 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor. Prin proiect se propune 

adoptarea unor măsuri privind echivalarea 

funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice 

generale la nivelul Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Consumatorilor în vederea punerii în 

aplicare a dispoziţiilor art.624 alin (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

Guvern 

7.12.21 

7.02.22 

8.03.22 

9.03.22 

14.03.22 

 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(98/R din 14.03.22) 
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4 PLx 258/2021 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului 

nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor şi a Ordonanţei de 

urgenţă nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile 

publice, precum şi pentru 

completarea Legii nr.255/2010 

privind exproprierea pentru 

cauză de utilitate publică, 

necesară realizării unor 

obiective de interes naţional, 

judeţean şi local – raport 

comun cu Comisia pentru 

transporturi, Comisia pentru 

administrație și Comisia 

juridică 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.43/1997 şi a Ordonanţei de 

urgenţă nr.195/2002 precum şi pentru 

completarea Legii nr.255/2010, în scopul 

creării cadrului legislativ pentru construcţia 

unei reţele de drumuri pentru ciclişti pentru 

distanţe mai lungi 

25 

parlam. 

15.02.22 

22.02.22 

8.03.22 

Raport de aprobare  

(99/R din 14.03.22) 

5 PLx 363/2021 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice şi a Legii 

nr.99/2016 privind achiziţiile 

sectoriale – raport comun cu 

Comisia juridică 

Modificarea şi completarea Legii nr.98/2016, 

precum şi a Legii nr.99/2016. Potrivit 

expunerii de motive, se impune completarea 

cadrului legislativ al achiziţiilor verzi astfel 

încât autorităţile/entităţile contractante să 

utilizeze factori de evaluare privind protecţia 

mediului, în cadrul criteriului de atribuire cel 

mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun 

raport calitate-cost pe care îl utilizează pentru 

a identifica oferta cea mai avantajoasă din 

punct de vedere economic. Astfel, ar urma să 

se identifice oferta cea mai avantajoasă din 

punct de vedere economic, care să conţină 

aspecte ce aduc beneficii mediului 

înconjurător, prin utilizarea factorilor de 

evaluare privind protecţia mediului 

51 

parlam. 
14.03.22 

Raport de aprobare 

(100/R din 14.03.22) 
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              IV. Comisia  pentru transporturi 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 85/2015 

Propunere legislativă pentru 

constituirea, organizarea şi 

funcţionarea Corpului 

experţilor şi evaluatorilor 

tehnici auto din România – 

raport comun cu Comisia 

juridică 

Constituirea, organizarea și funcționarea 

Corpului experților și evaluatorilor tehnici 

auto din România. 

 

5 parlam. 
26.06.21 

2.03.22 

Raport de respingere 

(94/R din 14.03.22) 

2 PLx 258/2021 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului 

nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor şi a Ordonanţei de 

urgenţă nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile 

publice, precum şi pentru 

completarea Legii nr.255/2010 

privind exproprierea pentru 

cauză de utilitate publică, 

necesară realizării unor 

obiective de interes naţional, 

judeţean şi local – raport 

comun cu Comisia pentru 

industrii, Comisia pentru 

administrație și Comisia 

juridică 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.43/1997 şi a Ordonanţei de 

urgenţă nr.195/2002 precum şi pentru 

completarea Legii nr.255/2010, în scopul 

creării cadrului legislativ pentru construcţia 

unei reţele de drumuri pentru ciclişti pentru 

distanţe mai lungi 

25 parlam. 

15.02.22 

22.02.22 

8.03.22 

Raport de aprobare  

(99/R din 14.03.22) 

3 PLx 47/2022 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţei a Guvernului 

nr.7/2022 privind stabilirea 

unor măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului de punere în 

aplicare (UE) 2015/1998 din 5 

Stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului de punere în aplicare (UE) 

2015/1998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire 

a măsurilor detaliate de implementare a 

standardelor de bază comune în domeniul 

securităţii aviaţiei, aşa cum a fost modificat 

prin Regulamentul de punere în aplicare 

Guvern 8.03.22 
Raport de aprobare 

(101/R din 15.03.22) 
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              V. Comisia pentru agricultură 

 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 178/2021 

Proiect de Lege privind 

practicile comerciale 

neloiale dintre întreprinderi 

în cadrul lanţului de 

aprovizionare agricol şi 

alimentar – raport comun 

cu Comisia economică și 

Comisia pentru industrii 

Transpunerea în legislaţia naţională a 

prevederilor Directivei (UE) 2019/633 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 

17 aprilie 2019 privind practicile comerciale 

neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului 

de aprovizionare agricol şi alimentar, în 

vederea stabilirii unei liste a practicilor 

comerciale neloiale interzise în relaţiile dintre 

cumpărătorii şi furnizorii din cadrul acestui 

lanţ de aprovizionare, prin reglementarea 

1 deputat 

15.02.22 

8.03.22 

9.03.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(87/R din 14.03.22) 

noiembrie 2015 de stabilirre a 

măsurilor detaliate de 

implementare a standardelor 

de bază comune în domeniul 

securităţii aviaţiei, aşa cum a 

fost modificat prin 

Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) 2019/103 al 

Comisiei din 23 ianuarie 2019 

– raport comun cu Comisia 

pentru apărare 

(UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 

2019. Astfel, intervenţiile legislative vizează 

stabilirea entităţilor responsabile cu 

efectuarea verificărilor standard şi 

aprofundate a antecedentelor persoanelor 

care urmează să aplice măsuri de securitate a 

aviaţiei civile sau care sunt responsabile cu 

controlul/monitorizarea acestor măsuri, 

stabilirea nivelului de decizie în cazul 

determinării categoriilor de persoane care 

necesită o verificare aprofundată a 

antecedentelor, altele decât categoriile pentru 

care o asemenea verificare este obligatorie în 

conformitate cu dispoziţiile anexei la 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

2019/103, stabilirea criteriilor generale care 

să stea la baza emiterii unui aviz nefavorabil 

în cazul unei evaluări aprofundate, precum şi 

crearea cadrului legal necesar coordonării 

interinstituţionale în vederea implementării 

cerinţelor legislative europene referitoare la 

verificarea aprofundată a antecedentelor. 
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termenelor de plată, a competenţelor şi 

atribuţiilor autorităţii de concurenţă, 

desemnată pentru a asigura aplicarea la nivel 

naţional a prevederilor directivei, precum şi a 

sancţiunilor aplicabile autorului încălcării. 

 

               VI. Comisia pentru administrație 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 338/2021 

Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.115/2015 pentru 

alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii 

administraţiei publice 

nr.215/2001, precum şi 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali - raport 

comun cu Comisia juridică 

Modificarea şi completarea Legii 

nr.115/2015 în scopul instituirii alegerii 

primarului şi a preşedintelui consiliului 

judeţean în două tururi de scrutin 

14 parlam. 
22.02.22 

8.03.22 

Raport de respingere 

(88/R din 14.03.22) 

2 PLx 329/2016 

Proiect de Lege privind 

modificarea şi completarea 

art.7 din Legea nr.115/2015 

pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale 

nr.215/2001, precum şi 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali - raport 

comun cu Comisia juridică 

Modificarea şi completarea Legii 

nr.115/2015, în sensul introducerii unei cote 

de gen de minim 30% din numărul 

candidaturilor din partea unui competitor 

electoral, condiţie obligatorie pentru 

validarea listelor de candidaţi la alegerile 

parlamentare 

154 

parlam. 

16.02.22 

1.03.22 

Raport de respingere 

(90/R din 14.03.22) 
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3 PLx 375/2015 

Proiect de Lege pentru 

modificarea art.29 din Legea 

nr.35/2008 pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului şi pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.67/2004 pentru 

alegerea autorităţilor 

administraţiei pubice locale, a 

Legii administraţiei publice 

locale nr.215/2001 şi a Legii 

nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali - raport 

comun cu Comisia juridică 

Modificarea art.29 din Legea nr.35/2008 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.67/2004 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei pubice 

locale, a Legii administraţiei publice locale 

nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, în sensul reducerii 

cuantumului depozitului care trebuie 

constituit în contul Autorității Electorale 

Permanente de către fiecare partid politic, 

alianță politică, alianță electorală, organizație 

a cetățenilor aparținând minorităților 

naționale sau candidat independent, cu 

ocazia depunerii candidaturilor. 

1 deputat 
16.02.22 

1.03.22 

Raport de respingere 

(91/R din 14.03.22) 

4 Plx 288/2016 

Proiect de Lege pentru 

modificarea art.101 din 

Legea nr.115/2015 pentru 

alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale 

nr.215/2001, precum şi 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali - raport 

comun cu Comisia juridică 

Modificarea Legii nr.115/2015, în sensul 

modificării modalităţii de alegere a 

primarului. Astfel, în situaţia în care niciun 

candidat pentru funcţia de primar nu a 

obţinut cel puţin jumătate plus unu din 

numărul voturilor valabil exprimate, se va 

organiza al doile tur de scrutin între 

candidaţii clasaţi pe primele două locuri 

8 parlam. 
16.02.22 

1.03.22 

Raport de respingere 

(92/R din 14.03.22) 

5 Plx 237/2016 

Propunere 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, şi a Legii nr. 115 

Modificarea şi completarea Legii 

nr.208/2015, în sensul depunerii de către 

candidaţii la alegeri şi a unei declaraţii pe 

propria răspundere în legătură cu plata 

obligaţiilor fiscale care le revin atât ca 

persoane fizice, cât şi ca asociaţi sau membri 

în consiliile de administraţie ale societăţilor 

32 parlam. 
16.02.22 

1.03.22 

Raport de respingere 

(93/R din 14.03.22) 
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din 19 mai 2015 pentru 

alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale 

nr.215/2001, precum şi 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali - raport 

comun cu Comisia juridică 

6 PLx 424/2019 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.53/2019 privind aprobarea 

Programului multianual de 

finanţare a investiţiilor pentru 

modernizarea, reabilitarea, 

retehnologizarea şi extinderea 

sau înfiinţarea sistemelor de 

alimentare centralizată cu 

energie termică ale 

localităţilor şi pentru 

modificarea şi completarea 

Legii serviciilor comunitare 

de utilităţi publice nr.51/2006  

– raport comun cu Comisia 

pentru buget și Comisia 

pentru industrii 

Aprobarea Programului multianual de 

finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, 

reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea 

sau înfiinţarea sistemelor de alimentare 

centralizată cu energie termică ale 

localităţilor, precum şi modificarea şi 

completarea Legii nr.51/2006. Prin proiect se 

propune instituirea unui nou program de 

finanţare, denumit Programul Termoficare, 

cu caracter multianual, asigurând astfel 

realizarea lucrărilor de investiţii. Beneficiarii 

Programului Termoficare sunt unităţile 

administrativ-teritoriale 

Guvern 

8.02.22 

22.02.22 

1.03.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(96/R din 14.03.22) 

7 PLx 512/2021 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.109/2021 privind 

echivalarea funcţiilor publice 

specifice cu funcţiile publice 

generale, la nivelul 

Autorităţii Naţionale pentru 

Echivalarea funcţiilor publice specifice cu 

funcţiile publice generale, la nivelul 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor. Prin proiect se propune 

adoptarea unor măsuri privind echivalarea 

funcţiilor publice specifice cu funcţiile 

publice generale la nivelul Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în 

Guvern 

7.12.21 

7.02.22 

8.03.22 

9.03.22 

14.03.22 

 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(98/R din 14.03.22) 
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Protecţia Consumatorilor – 

raport comun cu Comisia 

pentru industrii și Comisia 

pentru muncă 

vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor 

art.624 alin (2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 

8 PLx 258/2021 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului 

nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor şi a Ordonanţei de 

urgenţă nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile 

publice, precum şi pentru 

completarea Legii 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes naţional, judeţean şi 

local – raport comun cu 

Comisia pentru industrii, 

Comisia pentru 

transporturi și Comisia 

juridică 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.43/1997 şi a Ordonanţei de 

urgenţă nr.195/2002 precum şi pentru 

completarea Legii nr.255/2010, în scopul 

creării cadrului legislativ pentru construcţia 

unei reţele de drumuri pentru ciclişti pentru 

distanţe mai lungi 

25 parlam. 

15.02.22 

22.02.22 

8.03.22 

Raport de aprobare 

(99/R din 14.03.22) 

9 Plx 547/2020 

Propunere legislativă pentru 

modificarea art.456 alin.(1) 

lit.h) din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal – raport 

comun cu Comisia pentru 

buget 

Modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din Legea 

nr.227/2015. Astfel, intervenţia legislativă 

are ca scop includerea în categoria 

beneficiarilor scutirii de impozit/taxă pe 

clădiri cu destinaţia de servicii medicale şi a 

unităţilor sanitare private, precum şi a 

cabinetelor medicale ale ambulatoriilor de 

specialitate 

27 parlam. 
22.02.22 

9.03.22 

Raport de respingere 

(102/R din 15.02.22) 

10 Plx 537/2021 

Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.55/2020 privind 

unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de 

Modificarea şi completarea art.72 din Legea 

nr.55/2020, precum şi a art.24 din Ordonanţa 

de urgenţă a Gunernului nr.21/2004. Potrivit 

expunerii de motive, intervenţiile preconizate 

au ca scop crearea unui cadru legislativ care 

să asigure un efectiv acces la justiţie pentru 

32 parlam. 
8.02.22 

8.03.22 

Raport de respingere 

(103/R din 15.02.22) 
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COVID-19 precum şi pentru 

modificarea şi completarea 

OUG nr.21/2004 privind 

Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de 

Urgenţă – raport omun cu 

Comisia juridică 

atacarea actelor administrative emise pentru 

înlăturarea şi prevenirea consecinţelor de 

COVID-19, având în vedere considerentele 

Deciziei Curţii Constituţionale nr.392/2021 

11 PLx 575/2021 

Propunere legislativă privind 

asigurarea accesului 

persoanelor fizice la servicii 

de internet în bandă largă, la 

punct fix – raport comun cu 

Comisia juridică și Comisia 

pentru tehnologi 

informației 

Reglementarea cadrului legal privind 

asigurarea accesului persoanelor fizice la 

servicii de internet în bandă largă, la punct 

fix. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa 

vizează crearea unui cadru legal prin care 

cetăţenii să poată beneficia de accesul la 

aceste servicii într-un mod cât mai facil şi 

instituie un set de proceduri pentru a asigura 

armonizarea cadrului de reglementare 

150 

parlam. 
22.02.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(104/R din 16.03.22) 

12 Plx 302/2021 

Propunere legislativă pentru 

completarea Legii 50/1991 

privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii – 

raport comun cu Comisia 

juridică și Comisia pentru 

tehnologi informației 

Completarea cu o noua literă a art.2 alin.(4) 

din Legea nr.50/1991, intervenţia legislativă 

fiind argumentată în expunerea de motive în 

scopul armonizării cu Legea nr.159/2016, 

precum şi în vederea stabilirii unor măsuri 

pentru reducerea costului instalării reţelelor 

de comunicaţii electronice 

2 deputați 
16.11.21 

15.02.22 

Raport de respingere 

(105/R din 16.02.22) 

13 PLx 29/2021 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.190/2020 privind unele 

măsuri de asigurare a 

condiţiilor de constituire şi de 

depunere a jurământului de 

către autorităţile 

administraţiei publice locale 

– raport omun cu Comisia 

juridică 

Reglementarea unor măsuri de asigurare a 

condiţiilor de constituire şi de depunere a 

jurământului de către autorităţile 

administraţiei publice locale având în vedere 

evoluţia pandemiei de COVID-19 

Guvern 
8.12.21 

22.02.22 

Raport suplimentar 

de aprobare 

(346/RS din 15.03.22 
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  VII. Comisia pentru muncă 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 PLx 556/2021 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.116/2021 privind 

modificarea şi completarea 

Legii nr.56/2020 pentru 

recunoaşterea meritelor 

personalului medical 

participant la acţiuni 

medicale împotriva COVID-

19 – raport comun cu 

Comisia pentru sănătate 

Modificarea şi completarea Legii nr.56/2020, 

în vederea clarificării aspectelor referitoare 

la sursa de finanţare a drepturilor de natură 

pecuniară, reprezentate de pensia de urmaş, 

ajutorul suplimentar acordat familiei care a 

suportat cheltuielile ocazionate de decesul 

personalului medical care a participat la 

acţiuni medicale împotriva COVID -19, 

precum şi de ajutorul lunar acordat părinţilor 

în condiţiile în care, decedatul era singurul 

întreţinător al părinţilor săi. Totodată, se 

subliniază necesitatea detalierii unor noţiuni 

şi includerea anumitor categorii de persoane 

în rândul beneficiarilor, luând în considerare 

afecţiunile fizice sau psihice, dobândite ca 

urmare a participării la acţiuni medicale 

împotriva COVID-19 

Guvern 
2.02.22 

8.03.22 

Raport de aprobare 

(85/R din 14.02.22) 

2 PLx 483/2021 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.14/2021 pentru 

modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile 

de asigurări sociale de 

sănătate – raport comun cu 

Comisia pentru sănătate 

Modificarea si completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005, în sensul 

instituirii unor prevederi care să permită 

acordarea concediilor medicale şi, respectiv, 

a indemnizaţiilor aferente, peste durata 

maximă stabilită de 183 de zile anual, pentru 

persoanele asigurate care au suferit arsuri şi 

care necesită o perioadă mult mai mare de 

tratament şi recuperare, în vederea reinserţiei 

socio-profesionale 

Guvern 
2.02.22 

8.03.22 

Raport de aprobare 

cu amemndamente 

(86/R din 14.02.22) 

3 PLx 95/2020 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr3/2020 pentru completarea 

art.284 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 – raport 

comun cu Comisia pentru 

Completarea art.284 din Legea nr.1/2011, în 

sensul reglementării exprese a dreptului 

personalului didactic de gen feminin, de a 

continua executarea contractului individual 

de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de 

ani. Totodată, pentru prevenirea oricăror 

dificultăţi în aplicare, dar şi pentru a asigura 

Guvern 

7.10.20 

10.03.22 

14.03.22 

Raport de aprobare 

cu amemndamente 

(89/R din 14.02.22) 
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învățământ o egalitate de tratament între femei şi bărbaţi 

cu privire la înţelesul sintagmei „vârsta 

standard de pensionare”, este clarificată 

aplicarea dispoziţiilor referitoare la 

menţinerea ca titular în funcţia didactică sau 

la reîncadrarea în funcţia de personal 

didactic, cu luarea în considerare a opţiunii 

pentru continuarea executării contractului de 

muncă, până la împlinirea de către femei a 

vârstei de 65 de ani 

4 PLx 484/2021 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.17/2021 pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.134/2019 privind 

reorganizarea Agenţiei 

Naţionale a Medicamentului 

şi a Dispozitivelor Medicale, 

precum şi pentru modificarea 

unor acte normative – raport 

comun cu Comisia pentru 

sănătate 

Modificarea şi completarea Legii 

nr.134/2019. Intervenţiile legislative vizează 

completarea domeniului de activitate cu 

activităţile privind autorizarea investigaţiilor 

clinice pentru dispozitive medicale, 

evaluarea performanţei pentru dispozitive 

medicale de diagnostic in vitro, autorizarea 

studiilor clinice pentru medicamentele de uz 

uman şi monitorizarea siguranţei 

medicamentelor de uz uman prin activitatea 

de farmacovigilenţă, precum şi clarificarea 

unor aspecte privind structura organizatorică 

Guvern 

21.12.21 

22.02.22 

8.03.22 

Raport de aprobare 

cu amemndamente 

(97/R din 14.02.22) 

5 PLx 512/2021 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.109/2021 privind 

echivalarea funcţiilor publice 

specifice cu funcţiile publice 

generale, la nivelul 

Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Consumatorilor – 

raport comun cu Comisia 

pentru industrii și Comisia 

pentru administrație 

Echivalarea funcţiilor publice specifice cu 

funcţiile publice generale, la nivelul 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor. Prin proiect se propune 

adoptarea unor măsuri privind echivalarea 

funcţiilor publice specifice cu funcţiile 

publice generale la nivelul Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în 

vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor 

art.624 alin (2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 

Guvern 

7.12.21 

7.02.22 

8.03.22 

9.03.22 

14.03.22 

 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(98/R din 14.03.22) 
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  VIII. Comisia pentru sănătate 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 556/2021 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.116/2021 privind 

modificarea şi completarea 

Legii nr.56/2020 pentru 

recunoaşterea meritelor 

personalului medical 

participant la acţiuni 

medicale împotriva COVID-

19 – raport comun cu 

Comisia pentru muncă 

Modificarea şi completarea Legii nr.56/2020, 

în vederea clarificării aspectelor referitoare 

la sursa de finanţare a drepturilor de natură 

pecuniară, reprezentate de pensia de urmaş, 

ajutorul suplimentar acordat familiei care a 

suportat cheltuielile ocazionate de decesul 

personalului medical care a participat la 

acţiuni medicale împotriva COVID -19, 

precum şi de ajutorul lunar acordat părinţilor 

în condiţiile în care, decedatul era singurul 

întreţinător al părinţilor săi. Totodată, se 

subliniază necesitatea detalierii unor noţiuni 

şi includerea anumitor categorii de persoane 

în rândul beneficiarilor, luând în considerare 

afecţiunile fizice sau psihice, dobândite ca 

urmare a participării la acţiuni medicale 

împotriva COVID-19 

Guvern 
2.02.22 

8.03.22 

Raport de aprobare 

(85/R din 14.02.22) 

2 PLx 483/2021 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.14/2021 pentru 

modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile 

de asigurări sociale de 

sănătate – raport comun cu 

Comisia pentru muncă 

Modificarea si completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005, în sensul 

instituirii unor prevederi care să permită 

acordarea concediilor medicale şi, respectiv, 

a indemnizaţiilor aferente, peste durata 

maximă stabilită de 183 de zile anual, pentru 

persoanele asigurate care au suferit arsuri şi 

care necesită o perioadă mult mai mare de 

tratament şi recuperare, în vederea reinserţiei 

socio-profesionale 

Guvern 
2.02.22 

8.03.22 

Raport de aprobare 

cu amemndamente 

(86/R din 14.02.22) 

3 PLx 484/2021 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.17/2021 pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.134/2019 privind 

reorganizarea Agenţiei 

Modificarea şi completarea Legii 

nr.134/2019. Intervenţiile legislative vizează 

completarea domeniului de activitate cu 

activităţile privind autorizarea investigaţiilor 

clinice pentru dispozitive medicale, 

evaluarea performanţei pentru dispozitive 

Guvern 

21.12.21 

22.02.22 

8.03.22 

Raport de aprobare 

cu amemndamente 

(97/R din 14.02.22) 
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             IX. Comisia pentru învățământ 

 

             X. Comisia juridică 

Naţionale a Medicamentului 

şi a Dispozitivelor Medicale, 

precum şi pentru modificarea 

unor acte normative – raport 

comun cu Comisia pentru 

muncă 

medicale de diagnostic in vitro, autorizarea 

studiilor clinice pentru medicamentele de uz 

uman şi monitorizarea siguranţei 

medicamentelor de uz uman prin activitatea 

de farmacovigilenţă, precum şi clarificarea 

unor aspecte privind structura organizatorică 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 95/2020 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr3/2020 pentru completarea 

art.284 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 – raport 

comun cu Comisia pentru 

muncă 

Completarea art.284 din Legea nr.1/2011, în 

sensul reglementării exprese a dreptului 

personalului didactic de gen feminin, de a 

continua executarea contractului individual 

de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de 

ani. Totodată, pentru prevenirea oricăror 

dificultăţi în aplicare, dar şi pentru a asigura 

o egalitate de tratament între femei şi bărbaţi 

cu privire la înţelesul sintagmei „vârsta 

standard de pensionare”, este clarificată 

aplicarea dispoziţiilor referitoare la 

menţinerea ca titular în funcţia didactică sau 

la reîncadrarea în funcţia de personal 

didactic, cu luarea în considerare a opţiunii 

pentru continuarea executării contractului de 

muncă, până la împlinirea de către femei a 

vârstei de 65 de ani 

Guvern 

7.10.20 

10.03.22 

14.03.22 

Raport de aprobare 

cu amemndamente 

(89/R din 14.02.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 589/2021 

Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului 

nr.2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor 

Completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.2/2001, în sensul reglementării unei 

proceduri speciale de judecare a căilor de 

atac împotriva proceselor-verbale prin care s-

a aplicat sancţiunea avertismentului sau 

9 deputați 8.03.22 

Raport de aprobare 

cu amemndamente 

(84/R din 14.02.22) 
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sancţiunea amenzii contravenţionale care nu 

depăşeşte suma de 10.000 de lei. Potrivit 

expunerii de motive, intervenţiile legislative 

preconizate sunt „menite să eficientizeze 

actul de justiţie în cazul sancţiunilor 

contravenţionale de valoare redusă 

2 Plx 338/2021 

Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.115/2015 pentru 

alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii 

administraţiei publice 

nr.215/2001, precum şi 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali - raport 

comun cu Comisia pentru 

administrație 

Modificarea şi completarea Legii 

nr.115/2015 în scopul instituirii alegerii 

primarului şi a preşedintelui consiliului 

judeţean în două tururi de scrutin 

14 parlam. 
22.02.22 

8.03.22 

Raport de respingere 

(88/R din 14.03.22) 

3 PLx 329/2016 

Proiect de Lege privind 

modificarea şi completarea 

art.7 din Legea nr.115/2015 

pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale 

nr.215/2001, precum şi 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali - raport 

comun cu Comisia pentru 

administrație 

Modificarea şi completarea Legii 

nr.115/2015, în sensul introducerii unei cote 

de gen de minim 30% din numărul 

candidaturilor din partea unui competitor 

electoral, condiţie obligatorie pentru 

validarea listelor de candidaţi la alegerile 

parlamentare 

154 

parlam. 

16.02.22 

1.03.22 

Raport de respingere 

(90/R din 14.03.22) 
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4 PLx 375/2015 

Proiect de Lege pentru 

modificarea art.29 din Legea 

nr.35/2008 pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului şi pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.67/2004 pentru 

alegerea autorităţilor 

administraţiei pubice locale, a 

Legii administraţiei publice 

locale nr.215/2001 şi a Legii 

nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali - raport 

comun cu Comisia pentru 

administrație 

Modificarea art.29 din Legea nr.35/2008 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.67/2004 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei pubice 

locale, a Legii administraţiei publice locale 

nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, în sensul reducerii 

cuantumului depozitului care trebuie 

constituit în contul Autorității Electorale 

Permanente de către fiecare partid politic, 

alianță politică, alianță electorală, organizație 

a cetățenilor aparținând minorităților 

naționale sau candidat independent, cu 

ocazia depunerii candidaturilor. 

1 deputat 
16.02.22 

1.03.22 

Raport de respingere 

(91/R din 14.03.22) 

5 Plx 288/2016 

Proiect de Lege pentru 

modificarea art.101 din 

Legea nr.115/2015 pentru 

alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale 

nr.215/2001, precum şi 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali - raport 

comun cu Comisia pentru 

administrație 

Modificarea Legii nr.115/2015, în sensul 

modificării modalităţii de alegere a 

primarului. Astfel, în situaţia în care niciun 

candidat pentru funcţia de primar nu a 

obţinut cel puţin jumătate plus unu din 

numărul voturilor valabil exprimate, se va 

organiza al doile tur de scrutin între 

candidaţii clasaţi pe primele două locuri 

8 parlam. 
16.02.22 

1.03.22 

Raport de respingere 

(92/R din 14.03.22) 

6 Plx 237/2016 

Propunere 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 

Modificarea şi completarea Legii 

nr.208/2015, în sensul depunerii de către 

candidaţii la alegeri şi a unei declaraţii pe 

propria răspundere în legătură cu plata 

obligaţiilor fiscale care le revin atât ca 

persoane fizice, cât şi ca asociaţi sau membri 

în consiliile de administraţie ale societăţilor 

32 parlam. 
16.02.22 

1.03.22 

Raport de respingere 

(93/R din 14.03.22) 
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Permanente, şi a Legii nr. 115 

din 19 mai 2015 pentru 

alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale 

nr.215/2001, precum şi 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali - raport 

comun cu Comisia  pentru 

administrație 

7 Plx 85/2015 

Propunere legislativă pentru 

constituirea, organizarea şi 

funcţionarea Corpului 

experţilor şi evaluatorilor 

tehnici auto din România – 

raport comun cu Comisia  

pentru transporturi 

Constituirea, organizarea și funcționarea 

Corpului experților și evaluatorilor tehnici 

auto din România. 

 

5 parlam. 
26.06.21 

2.03.22 

Raport de respingere 

(94/R din 14.03.22) 

8 Plx 561/2021 

Propunere legislativă pentru 

modificarea art.11 alin.(1) 

lit.c) din Legea nr.51/1991 

privind securitatea naţională a 

României – raport comun 

cu Comisia pentru apărare 

Modificarea prevederilor art.11 alin.(1) lit.c) 

din Legea nr.51/1991, în sensul includerii în 

categoria beneficiarilor de informaţii în 

domeniul securităţii naţionale a primarilor de 

sector din municipiul Bucureşti şi a 

primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ 

103 

parlam. 
8.03.22 

Raport de aprobare 

cu amemndamente 

(95/R din 14.02.22) 

9 PLx 258/2021 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului 

nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor şi a Ordonanţei de 

urgenţă nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile 

publice, precum şi pentru 

completarea Legii 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.43/1997 şi a Ordonanţei de 

urgenţă nr.195/2002 precum şi pentru 

completarea Legii nr.255/2010, în scopul 

creării cadrului legislativ pentru construcţia 

unei reţele de drumuri pentru ciclişti pentru 

distanţe mai lungi 

25 parlam. 

15.02.22 

22.02.22 

8.03.22 

Raport de aprobare 

(99/R din 14.03.22) 
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utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de 

interes naţional, judeţean şi 

local – raport comun cu 

Comisia pentru industrii, 

Comisia pentru 

transporturi și Comisia 

pentru administrație 

10 PLx 363/2021 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice şi a Legii 

nr.99/2016 privind achiziţiile 

sectoriale – raport comun cu 

Comisia pentru industrii 

Modificarea şi completarea Legii nr.98/2016, 

precum şi a Legii nr.99/2016. Potrivit 

expunerii de motive, se impune completarea 

cadrului legislativ al achiziţiilor verzi astfel 

încât autorităţile/entităţile contractante să 

utilizeze factori de evaluare privind protecţia 

mediului, în cadrul criteriului de atribuire cel 

mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun 

raport calitate-cost pe care îl utilizează 

pentru a identifica oferta cea mai avantajoasă 

din punct de vedere economic. Astfel, ar 

urma să se identifice oferta cea mai 

avantajoasă din punct de vedere economic, 

care să conţină aspecte ce aduc beneficii 

mediului înconjurător, prin utilizarea 

factorilor de evaluare privind protecţia 

mediului 

51 parlam. 14.03.22 
Raport de aprobare 

(100/R din 14.03.22) 
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11 Plx 537/2021 

Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.55/2020 privind 

unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de 

COVID-19 precum şi pentru 

modificarea şi completarea 

OUG nr.21/2004 privind 

Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de 

Urgenţă – raport omun cu 

Comisia pentru 

administrație 

Modificarea şi completarea art.72 din Legea 

nr.55/2020, precum şi a art.24 din Ordonanţa 

de urgenţă a Gunernului nr.21/2004. Potrivit 

expunerii de motive, intervenţiile preconizate 

au ca scop crearea unui cadru legislativ care 

să asigure un efectiv acces la justiţie pentru 

atacarea actelor administrative emise pentru 

înlăturarea şi prevenirea consecinţelor de 

COVID-19, având în vedere considerentele 

Deciziei Curţii Constituţionale nr.392/2021 

32 parlam. 
8.02.22 

8.03.22 

Raport de respingere 

(103/R din 15.02.22) 

12 PLx 575/2021 

Propunere legislativă privind 

asigurarea accesului 

persoanelor fizice la servicii 

de internet în bandă largă, la 

punct fix – raport comun cu 

Comisia pentru 

administrație și Comisia 

pentru tehnologi 

informației 

Reglementarea cadrului legal privind 

asigurarea accesului persoanelor fizice la 

servicii de internet în bandă largă, la punct 

fix. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa 

vizează crearea unui cadru legal prin care 

cetăţenii să poată beneficia de accesul la 

aceste servicii într-un mod cât mai facil şi 

instituie un set de proceduri pentru a asigura 

armonizarea cadrului de reglementare 

150 

parlam. 
22.02.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(104/R din 16.03.22) 

13 Plx 302/2021 

Propunere legislativă pentru 

completarea Legii 50/1991 

privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii – 

raport comun cu Comisia 

pentru administrație și 

Comisia pentru tehnologi 

informației 

Completarea cu o noua literă a art.2 alin.(4) 

din Legea nr.50/1991, intervenţia legislativă 

fiind argumentată în expunerea de motive în 

scopul armonizării cu Legea nr.159/2016, 

precum şi în vederea stabilirii unor măsuri 

pentru reducerea costului instalării reţelelor 

de comunicaţii electronice 

2 deputați 
16.11.21 

15.02.22 

Raport de respingere 

(105/R din 16.02.22) 

14 PLx 29/2021 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.190/2020 privind unele 

măsuri de asigurare a 

Reglementarea unor măsuri de asigurare a 

condiţiilor de constituire şi de depunere a 

jurământului de către autorităţile 

administraţiei publice locale având în vedere 

evoluţia pandemiei de COVID-19 

Guvern 
8.12.21 

22.02.22 

Raport suplimentar 

de aprobare 

(346/RS din 15.03.22 
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             XI. Comisia pentru apărare 

condiţiilor de constituire şi de 

depunere a jurământului de 

către autorităţile 

administraţiei publice locale 

– raport omun cu Comisia 

pentru administrație 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 561/2021 

Propunere legislativă pentru 

modificarea art.11 alin.(1) 

lit.c) din Legea nr.51/1991 

privind securitatea naţională a 

României – raport comun 

cu Comisia juridică 

Modificarea prevederilor art.11 alin.(1) lit.c) 

din Legea nr.51/1991, în sensul includerii în 

categoria beneficiarilor de informaţii în 

domeniul securităţii naţionale a primarilor de 

sector din municipiul Bucureşti şi a 

primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ 

103 

parlam. 
8.03.22 

Raport de aprobare 

cu amemndamente 

(95/R din 14.02.22) 

2 PLx 47/2022 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţei a Guvernului 

nr.7/2022 privind stabilirea 

unor măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului de punere în 

aplicare (UE) 2015/1998 din 

5 noiembrie 2015 de 

stabilirre a măsurilor detaliate 

de implementare a 

standardelor de bază comune 

în domeniul securităţii 

aviaţiei, aşa cum a fost 

modificat prin Regulamentul 

de punere în aplicare (UE) 

2019/103 al Comisiei din 23 

ianuarie 2019 – raport 

comun cu Comisia pentru 

transporturi 

Stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului de punere în aplicare (UE) 

2015/1998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire 

a măsurilor detaliate de implementare a 

standardelor de bază comune în domeniul 

securităţii aviaţiei, aşa cum a fost modificat 

prin Regulamentul de punere în aplicare 

(UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 

2019. Astfel, intervenţiile legislative vizează 

stabilirea entităţilor responsabile cu 

efectuarea verificărilor standard şi 

aprofundate a antecedentelor persoanelor 

care urmează să aplice măsuri de securitate a 

aviaţiei civile sau care sunt responsabile cu 

controlul/monitorizarea acestor măsuri, 

stabilirea nivelului de decizie în cazul 

determinării categoriilor de persoane care 

necesită o verificare aprofundată a 

antecedentelor, altele decât categoriile pentru 

care o asemenea verificare este obligatorie în 

Guvern 8.03.22 
Raport de aprobare 

(101/R din 15.03.22) 
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             XII. Comisia tehnologia informației 

 

 

 
 

conformitate cu dispoziţiile anexei la 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

2019/103, stabilirea criteriilor generale care 

să stea la baza emiterii unui aviz nefavorabil 

în cazul unei evaluări aprofundate, precum şi 

crearea cadrului legal necesar coordonării 

interinstituţionale în vederea implementării 

cerinţelor legislative europene referitoare la 

verificarea aprofundată a antecedentelor. 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 575/2021 

Propunere legislativă privind 

asigurarea accesului 

persoanelor fizice la servicii 

de internet în bandă largă, la 

punct fix – raport comun cu 

Comisia pentru 

administrație și Comisia 

juridică 

Reglementarea cadrului legal privind 

asigurarea accesului persoanelor fizice la 

servicii de internet în bandă largă, la punct 

fix. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa 

vizează crearea unui cadru legal prin care 

cetăţenii să poată beneficia de accesul la 

aceste servicii într-un mod cât mai facil şi 

instituie un set de proceduri pentru a asigura 

armonizarea cadrului de reglementare 

150 

parlam. 
22.02.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(104/R din 16.03.22) 

2 Plx 302/2021 

Propunere legislativă pentru 

completarea Legii 50/1991 

privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii – 

raport comun cu Comisia 

pentru administrație și 

Comisia juridică 

Completarea cu o noua literă a art.2 alin.(4) 

din Legea nr.50/1991, intervenţia legislativă 

fiind argumentată în expunerea de motive în 

scopul armonizării cu Legea nr.159/2016, 

precum şi în vederea stabilirii unor măsuri 

pentru reducerea costului instalării reţelelor 

de comunicaţii electronice 

2 deputați 
16.11.21 

15.02.22 

Raport de respingere 

(105/R din 16.02.22) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  

ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

Grupul parlamentar al  

Partidului Social Democrat 

 

 

➢ Întrebări 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Unitățile școlare din județul Arad, înscrise în cadrul Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație 

 

Domnule ministru,  

Cel puțin 2.500 de unități de învățământ de stat de nivel gimnazial pot beneficia de 543 de milioane de euro prin 

Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE), componentă a Programului Național pentru Reducerea Abandonului 

Școlar.   

MATE, care este și primul proiect educațional finanțat din fonduri PNRR, a avut, însă, o perioadă prea scurtă, în luna 

ianuarie, pentru depunerea declarațiilor de intenție a școlilor, chiar și după prelungirea termenului cu încă patru zile. Din acest 

motiv, multe unități de învățământ nu au apucat să facă demersurile necesare pentru accesarea granturilor de până la 200.000 

de euro, fonduri necesare pentru reducerea abandonului școlar.  

Vă rog să-mi comunicați ce mai pot face conducerile școlilor aflate într-o astfel de situație, pe care v-am adus-o la 

cunoștință, dar și să mă informați câte unități de învățământ din județul Arad s-au înscris până în 21 ianuarie 2022 în cadrul 

Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație și care sunt acestea.  

Solicit răspuns scris.  

Cu stimă,         Deputat 

Adrian Alda 

*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Precizări privind depășirea termenelor pentru elaborarea pachetului legislativ  

necesar implementării proiectului ”România Educată” 

Domnule ministru, 

Cabinetul anterior și-a asumat implementarea proiectului”România Educată” prin care se urmărea accelerarea 

procesului de reformă a educației astfel încât aceasta să-și recâștige prestigiul erodat, dar și să înregistreze rezultate concrete și 

evidente la nivelul generațiilor de absolvenți ai tuturor formelor de învățământ.   

Numai că, în Memorandumul privind implementarea proiectului”România Educată”, termenele stabilite pentru 

elaborarea pachetului legislativ, necesar implementării acestuia, au fost depășite.   

Având în vedere că avem nevoie de reglementări concrete pentru desfășurarea cât mai performantă a actului didactic, 

dar și pentru asigurarea calității învățământului, vă rog să-mi precizați care sunt rezultatele grupului de lucru de până acum, ce 

obiective cuprinde calendarul stabilit pentru 2022 și ce se va realiza cu certitudine în acest prim semestru al anului în curs.   

Solicit răspuns scris.      

Cu stimă,                 Deputat  

Adrian Alda 

*** 
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Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Criteriile ce stau la baza numirilor și promovărilor în funcțiile de conducere din Inspectoratele Școlare județe 
 

Stimate domnule ministru,  

Vreau să atrag atenția asupra unor informații apărute în spațiul public, extrem de îngrijorătoare pentru sistemul de 

învățământ din județul Bacău. În presa județeană, au apărut informații privind a posibilă numire în funcția de Inspector Școlar 

Adjunct la ISJ Bacău a unei doamne ce, se pare, nu a luat o notă de trecere la examenul scris pentru posturile de directori 

școlari.   

Așa cum ați declarat în repetate rânduri, inclusiv la Summitul european al Educației, proiectul România Educată poate 

reprezenta o soluție centrală pentru eforturile României de a îmbunătăți calitatea sistemului educațional. Mai mult, principalele 

domenii prioritare ale proiectului sunt: cariera didactică, infrastructura, curriculum și evaluare concentrate pe abilități, educație 

incluzivă pentru toți, alfabetizare funcțională, promovarea educației STE(A)M, digitalizare și reziliență.   

Cred că suntem cu toții de acord că trebuie să investim în resursa umană din educație, dar, în același timp, trebuie să ne 

asigurăm că în procesul de numire în funcții vor prima meritocrația și profesionalismul și nu alte posibile criterii.   

Având în vedere toate aceste aspecte, aș vrea să vă cer punctul de vedere cu privire la situația menționată mai sus și să 

îmi transmiteți care sunt criteriile ce stau la baza numirilor și promovărilor în funcțiile de conducere din Inspectoratele Școlare 

județene.  

Cu considerație,         Deputat 

Ana Cătăuță 

*** 
 

Adresată domnului Constantin Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 
 

Promovarea mănăstirilor în turismul românesc 

Stimate domnule ministru,  

România, în general, și județul Giurgiu, în special, se poate mândri cu o serie de mănăstiri extrem de frumoase și 

interesante, unele dintre acestea incluse în patrimoniile protejate universale. Mănăstirea Comana, spre exemplu, din județul 

Giurgiu, este un lăcaș de cult monument istoric, ctitorit de domnitorul Vlad Țepeș în anul 1461, cu rol de mănăstire-cetate.   

Din păcate, autorităţile nu s-au implicat întotdeauna pentru includerea sutelor de mănăstiri ale României în circuitul 

turistic. Având în vedere faptul că țara noastră poate fi o atracţie deosebită pentru turismul cultural, istoric şi ecumenic, vă 

întreb cu respect:  

1. Care este situația restaurării mănăstirilor incluse în Lista monumentelor istorice din România, după modelul 

Mănăstirii Comana?  

2. Cum se implică MAT în aceste proiecte?  

3. Care sunt obiectivele turistice religioase din România și punctual din județul Giurgiu, ce vor fi sprijinite în acest an 

pentru efectuarea lucrărilor de restaurare?  

4. Ce întreprindeți concret pentru stimularea turismului ecumenic, în scopul introducerii mănăstirilor în circuitul turistic 

național?  

Solicit răspuns scris.       Deputat 

Cristina-Elena Dinu 

*** 

Adresată domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 

 

Acordarea de vouchere de vacanţă pentru elevi 

Stimate domnule ministru,  

Reacordarea voucherelor de vacanţă este o măsură foarte bună ce urmează a fi luată de Guvern, inițiativa PSD 

dovedindu-și viabilitatea în cei doi ani în care s-a aplicat, pentru dezvoltarea turismului românesc. Tot mai mulţi părinţi susţin 

însă faptul că ar fi benefic dacă o parte din aceste vouchere de vacanţă acordate angajaţilor de la stat ar putea fi utilizate pentru 

plata taberelor şcolare ale copiilor lor.   
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Consider că pentru copii ar fi util să poată opta pentru petrecerea vacanţei nu doar cu părinţii, ci şi într-o tabără şcolară. 

Ei vor avea astfel posibilitatea să cunoască obiective turistice, dar şi să socializeze cu alţi copii de vârsta lor, într-un sistem 

recreativ şi educativ deopotrivă. Tabăra şcolară nu înseamnă doar relaxare, ci şi dezvoltarea personalităţii, fiecare copil având 

posibilitatea să comunice şi să îşi exprime creativitatea. Nu în ultimul rând, vacanţa petrecută în tabere şcolare le oferă elevilor 

ocazia să se acomodeze într-un mediu nou, în lipsa părinţilor, să se manifeste liber şi să se descopere pe sine.  

Având în vedere faptul că sistemul taberelor din România a avut de suferit în ultimul timp, foarte multe fiind pur şi 

simplu desfiinţate, consider că dirijarea unor sume de bani prevăzute iniţial pentru voucherele părinţilor către trimiterea 

copiilor în taberele şcolare ar fi extrem de pozitiv.  

În concluzie, vă întreb care este punctul de vedere al conducerii MAT referitor la această propunere?  

Solicit răspuns scris.  

Deputat 

Georgeta-Carmen Holban 

*** 

 

Adresată domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 

 

Dezvoltarea sectorului turistic românesc 

Stimate domnule ministru,  

În ultimii ani, pe fondul pandemiei provocate de virusul COVID-19, sectorul turistic s-a confruntat cu fluctuații de 

clienți și capital. Totodată, deși era un sector în creștere conform datelor din 2020, turismul românesc contribuia la economie 

mai puțin decât țările din jur (Sursa: The World Travel & Tourism Council). În acest context, vă adresez următoarele întrebări:  

1. Ce procentaj din PIB, estimativ, se datorează sectorului turistic românesc și cum vă așteptați să crească în anii 

următori?  

2. Care sunt obiectivele pe termen lung în ceea ce privește turismul românesc?   

3. Care tipuri de turism sunt considerate prioritare pe termen mediu și lung, ținând cont de potențialul turistic al 

României? (agroturism, enoturism, turism montan etc.)  

4. Care sunt primele 5 județe ale țării în ceea ce privește numărul de turiști români și străini?  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 

Cu aleasă considerație,        Deputat 

Natalia-Elena Intotero 

*** 
 

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

 

Potențialul viticulturii românești 

Stimate domnule ministru,  

Conform informațiilor din spațiul public, în ultimii 20 de ani, domeniul viticol românesc a accesat aproape 100% 

fondurile europene pentru replantarea şi reconversia viţei de vie precum şi pentru dezvoltarea şi retehnologizarea cramelor. 

România ocupă locul 13 mondial, respectiv 6 în Europa, în ceea ce privește producția vinului. Pe lângă cantitate, vinurile 

românești prezintă și o calitate ridicată, existând un potențial foarte mare, atât viticol cât și turistic, inclusiv în segmentul 

cramelor mici. În acest context, vă adresez următoarele întrebări:  

1. Care sunt obiectivele pe termen lung în ceea ce privește domeniul viticol din România?  

2. Există o diferențiere privind producătorii mici și producătorii mari în programele de susținere derulate de către 

minister, sau este abordat domeniul viticol în ansamblul său?  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris.  

Cu aleasă considerație,        Deputat 

Natalia-Elena Intotero 

*** 
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Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Începerea bruscă a cursurilor 

Stimate domnule ministru,  

Încheierea abruptă a Stării de urgență pe teritoriul României a dus la situația în care ministerul condus de 

dumneavoastră să decidă începerea bruscă a cursurilor față în față pentru studenții din țara noastră. Având în vedere 

dificultățile logistice, de organizare și mobilizare (mai ales pentru studenții din anii terminali), vă rog să ne răspundeți la 

următoarele întrebări:   

1. Care au fost rațiunile pentru care nu a fost posibilă o perioadă de tranziție sau chiar continuarea cursurilor on line 

având în vedere că pentru anii terminali semestrul se încheia peste două luni?  

2. Care au fost modificările legislative solicitate de Ministerul Educației pentru evitarea unor modificări bruște ale 

structurii cursurilor și structurii anului universitar?  

3. Ați luat în considerare faptul că în multe cămine de studenți din țară sunt cazați refugiați ucrainieni? Care este situația 

acestor cămine având în vedere că nici studenții universităților nu au locuri suficiente?  

Solicităm răspuns în scris.   

Vă mulțumesc anticipat pentru bunăvoință!      Deputat 

Cu respect,         Silviu-Nicu Macovei 

*** 
 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 

Crizele permanente din domeniul energiei 

Domnule ministru,  

Din nefericire, românii au fost supuși într-o perioadă scurtă de timp unor crize și situații umilitoare, desfășurate toate în 

domeniul Energiei. Vorbim despre haosul creat de așa-zisa liberalizare a pieței, de facturile care au explodat, de oameni 

disperați, lipsiți de informații adecvate și de protecția Statului. S-a răspuns încet și s-a răspuns greu. A venit apoi explozia 

facturilor la gaze care au îngreunat și mai mult povara cheltuielilor tot mai mari pe care românii trebuie să le suporte. S-a 

răspuns încet și s-a răspuns greu. În fine, au urmat imaginile ireale cu cozile din benzinării de săptămâna trecută, dar și 

promisiunea dumneavoastră cum că prețurile la carburanți nu vor depăși 9 lei pe litru. În dimineața următoare, declarațiile 

dumneavoastră au fost contrazise de realitate! Și nu doar în județul Bihor...  

În acest context și pe fondul dificultăților așteptate din cauza războiului din Ucraina, vă rog să îmi transmiteți 

modalitatea prin care Ministerul Energiei se pregătește să răspundă crizelor, însă nu după ce faptul s-a întâmplat, nu după ce 

veniturile angajaților români vor suferi iarăși, ci înainte, când ministerul pe care îl conduceți poate preveni anumite - chiar 

dacă nu toate - efecte negative pe care românii vor fi obligați să le suporte din nou. Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris.  
 

Deputat 

Ioan Mang 

*** 
 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

       domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Precizări privind folosirea de fonduri din PNRR pentru amplasarea de panouri fotovoltaice 
 

Domnilor miniștri, 

Agravarea crizei energetice la nivel internațional, și, în special, la nivel național este din ce în ce mai acut resimțită atât 

de consumatorii casnici, de către agenții economici și de toate instituțiile statului, în special de către unitățile administrativ 

teritoriale din urbanul mic și din mediul rural.   
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Panourile fotovoltaice reprezintă o alternativă pentru reducerea costurilor privind consumul de energie, este o sursă 

nepoluantă, dar destul de costisitoare atât pentru gospodăriile individuale, cât și pentru investitorii economici, precum și pentru 

toate entitățile de utilitate publică, având în vedere nevoile energetice pe care acestea trebuie să le acopere.  

Vă rog să-mi menționați dacă prin intermediul Programului Național de Redresare și Reziliență se pot accesa fonduri 

pentru amplasarea de panouri fotovoltaice pentru obținerea de energie verde.   

Solicit răspuns scris.  

Cu stimă,          Deputat 

Ștefan Mușoiu 

*** 
 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Creșterea prețurilor la carburanți și asigurarea cantității necesare pentru șoferii români 
 

Domnule ministru,  

Războiul din Ucraina continuă sa afecteze atât economic cât și din punct de vedere energetic țara noastră. Dacă în 

primele zile, România și celelalte țări membre UE au reușit să se pună de acord în ceea ce privește sancțiunile economice 

asupra Federației Ruse, astăzi vedem că aceleași tari au reușit să intre într-o criză generată de creșterea prețurilor la carburanți, 

gaze naturale și cereale.   

Acum câteva luni discutam despre o Europă mai verde și despre închiderea minelor de cărbune și a termoncentralelor, 

astăzi, observăm că discursul Comisiei Europene a devenit mai temperat în acest sens și chiar am început să discutăm despre 

revenirea la utilizarea cărbunelui pentru asigurarea cantității necesare de energie de pe piața europeană. Această veste este una 

îmbucurătoare, pentru că anul trecut vă întrebam despre viitorul minelor de cărbune din Valea Jiului, care riscau din cauza 

directivelor europene să se închidă și oamenii să rămână fără locuri de muncă. Astăzi, aceleași mine au o nouă șansă să rămână 

deschise, până când Comisia va regândi planul de trecere la energei verde. Însă, criza energetică a Europei este de abia la 

început și nu la final.   

Anunțul privind o posibilă creștere a prețului la carburanți pe care operatorii privați din România urmează să o realizeze 

în următoarele luni, pe fondul refuzului de a mai cumpăra petrol din Rusia, va afecta în mod direct șoferii români. După cum 

bine știți, una dintre marile lanțuri de benzinării de la noi este o firmă rusească, care probabil va fi obligată să-și restrângă 

activitatea, pe fondul acestui embargou.   

În același timp, decizia SUA de a nu mai cumpăra petrol, gaze naturale și cărbune din Rusia este o decizie care nu va 

afecta foarte mult piața energetică americană, ale cărei resurse depind în special de țările din Golful Persic. Însă, în cazul 

Europei, dependența tot mai mare din ultimii ani față de Rusia în ceea ce privește alimentarea cu gaze naturale și petrol poate 

genera o criza asemănătoare cu Criza Petrolului din 1973. Dacă în 1973, România nu a fost vizată de embargoul impus de 

țările producătoare de petrol asupra Occidentului, astăzi stoparea importului de petrol rusesc va afecta din plin țara noastră.  

Deși, în această perioadă UE încearcă să găsească soluții în ceea ce privește evitarea unei asemenea crize, aceasta ne va lovi cu 

siguranță. Criza preturilor la combustibil, corelată cu o inflație generată de creșterea prețurilor la energie poate duce România 

în pragul unei crize economice majore, prin creșterea prețurilor la bunurile de consum. Acestă criză economică va genera cu 

siguranță instabilitate, proteste de stradă sau chiar creșterea somajului.   

Trebuie să remarc promptitudinea cu care ANPC a reușit să intervină imediat a doua zi, după panică creată de anunțul că 

prețul benzinei ar putea să ajungă la 11 lei. Dar acest lucru nu va rezolva criza economică ce va veni și care va necesita din 

partea statului la soluții pe zona economică. Cred că este momentul să începem să avem discuții cu țările din Golful Persic, 

producătoare de petrol și să încercăm să obținem contracte preferențiale în acest sens. Riscăm să raționalizăm benzina sau 

motorina în lunile următoare ori să avem destule stocuri dar prețurile să crească, iar populația să nu poată să mai cumpere 

aceste produse. Este important să gândim o strategie prin care românii să nu fie afectați de această criză, astfel încât să nu 

existe nici o creștere bruscă a prețurilor, dar nici să ne aflăm în incapacitatea de a mai putea oferi benzină și motorină șoferilor 

din țara noastră.      

Având în vedere cele enumerate mai sus, vă rog să-mi precizați ce măsuri aveți în vedere pentru suplimentarea cantității 

de petrol din țara noastră, în cazul în care se decide să nu mai cumpărăm petrol din Federația Rusă? Și în același context, 

putem să avem în vedere o plafonare a prețurilor la carburanți, după modelul celei practicate pe piața energetică în această 

iarnă?  

Solicit răspuns scris.   
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Vă mulţumesc!          

 

Deputat 

Vlad Popescu-Piedone 

 

*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Referitor la transferul unor drumuri forestiere către Consiliul Local  

al Comunei Luncoiu de Jos, judeţul Hunedoara 

Stimate domnule ministru,  

Conform Hotărârii nr. 21/29.07.2020 a Consiliului de Administraţie a Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva şi Avizului 

nr. 19/29.07.2020 al Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor, s-a avizat favorabil trecerea drumului 

forestier Valea Lungă, în lungime de 9,4 km (nr. MFP 4172 PARŢIAL), a drumului forestier Valea Mare, în lungime de 4,3 

km (nr. MFP 4183), şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al Statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 

Pădurilor Romsilva în domeniul public al comunei Luncoiu de Jos şi în administrarea Consiliului Local al comunei Luncoiu de 

Jos, judeţul Hunedoara.  

Potrivit Memoriului justificativ al Ocolului Silvic Brad nr. 1471/12.02.2021, această trecere a drumurilor forestiere în 

domeniul public al comunei Luncoiu de Jos, judeţul Hunedoara, este necesară deoarece drumurile respective deservesc în 

totalitate fondul forestier al UAT Luncoiu de Jos, şi, de asemenea, pe locuitorii din zonă.   

Prin realizarea acetui tansfer, sunt asigurate premisele implicării Consiliului Local al comunei Luncoiu de Jos în 

realizarea unor proiecte având ca obiect mărirea accesibilităţii fondului forestier prin modernizarea şi refacerea drumurilor 

forestiere existente, localitatea încadrându-se în categoria beneficiarilor eligibili şi putând astfel realiza investiţii pentru 

modernizarea infrastructurii forestiere prin pietruirea şi asfaltarea actualelor drumuri forestiere, dar şi pentru amenajarea unora 

noi.   

De asemenea, modernizarea infrastructurii reprezintă o prioritate pentru administraţia locală, făcând parte din strategia 

de dezvoltare a localităţii Luncoiu de Jos.  

În prezent, drumurile care fac obiectul documentului sunt pietruite şi prezintă degradări majore de tipul gropilor sau alte 

inconvenite, iar lipsa traseului amenajat conform normativelor în vigoare creează mari dificultăţi de deplasare pentru locuitorii 

din zonă precum şi pentru întreaga comunitate.  

Pentru a finaliza procedura de transfer a drumurilor forestiere şi a terenurilor aferente amintite, este nevoie de emiterea 

unei Hotărâri de Guvern.  

În data de 7.06.2021, Primăria Luncoiu de Jos a trimis prin Adresa nr. 1737/7.06.2021 către Ministerul Mediului, 

Apelor şi Pădurilor (respectiv nr. de înregistrare la M.M.A.P. R 16205/8.06.2021) toate documentele necesare privind 

solicitarea de trecere cu titlu gratuit a drumurilor respective şi a terenurilor acestora din domeniul public al statului şi din 

administrarea Regiei Autonome a Pădurilor Romsilva în domeniul public al comunei Luncoiu de Jos şi în administrarea 

Consiliului Local al Comunei Luncoiu de Jos.   

Dar, deşi a trecut atât timp, Hotărârea de Guvern necesară nu a fost încă adoptată.  

În legătură cu această situaţie, aş dori să îmi comunicaţi care au fost cauzele pentru care procedura nu a fost finalizată şi 

ce soluţii aveţi în vedere pentru a urgenta încheierea acţiunii de tansfer, deoarece amânarea ei face ca Primăria Luncoiu să nu 

poată accesa liniile financiare prin care să poată susţine în mod eficient modernizarea lor.  

Vă mulţumesc.  

Solicit răspuns în scris.       Deputat 

Viorel Salan 

 

*** 

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

 

Solicitare de informații autorizate care să aducă lămuriri asupra actului normativ ”Ordonanță de Urgență” nr. 94  

din 30 august 2021 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice” 
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Stimate domnule ministru,  

Vă supun atenției o nelămurire legată de actul normativ”Ordonanță 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 pentrumodificarea 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 mulțumesc pentru atenția cu care veți analiza această problematică.  

Solicit răspuns oral și în scris, întrucât este o întrebare al cărei răspuns poate veni în sprijinul foarte multor persoane cu 

dizabilități aflate în pragul pensionării, în baza acestei OUG. 

 

 

Deputat 

Viorica Sandu 

*** 

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

 

Stadiul elaborării ordinului ministrului muncii care cuprinde atribuţiile concrete pentru implementarea Mecanismului 

de coordonare a măsurilor pentru implementarea Convenţiei 

 

Stimate domnule ministru,  
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În conformitate cu prevederile Legii nr. 8 din 18 ianuarie 2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, vă rugăm să ne comunicați care este stadiul elaborării ordinului ministrului 

muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice care cuprinde atribuţiile concrete pentru implementarea 

Mecanismului de coordonare a măsurilor pentru implementarea Convenţiei (Titlul III, art 15).   

Vă mulțumesc și vă asigur de întreaga mea deschidere și disponibilitate spre colaborare.   

Solicit răspuns scris. 

Deputat 

Vasilică Toma 

*** 

 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Majorarea alocației de hrană pentru pacienți 

Stimate domnule ministru, 

Hrana pacienților din spitalele din România este un subiect controversat de foarte mulți ani. Majoritatea asociațiilor de 

pacienți dar și managerii spitalelor se confruntă cu mari probleme atunci când vine vorba să asigure 3 mese pe zi doar cu 11 

lei.  Începând cu mai 2021, alocația de hrană s-a majorat cu 10 %, fiind „actualizată” la valoarea de 11,00 lei cu TVA, pe baza 

unui indice de inflatie, stabilit de Institutul National de Statistica. Pacientul trebuie sa primeasca cel putin trei mese pe zi (mic 

dejun, supliment, pranz si cina) si sa-i fie asigurate intre 2000-3500 de calorii.  

In Nota de fundamentare la Hotărârea Guvernului nr. 470/2021, s-a avut in vedere, evoluția prețurilor la mărfurile 

alimentare in perioada 2018 - 2020, precum și elementele specific alimentației în cazul anumitor boli, s-a apreciat ca este 

necesară actualizarea nivelului alocațiilor de hrană si s-a propus o acualizare cu un procent de 10%.  

Problemele nu se opresc aici. Constatam ca statul asigura aceasta alocatie de hrana  în mod discriminatoriu, alocând o 

alocatie de hrana diferita pentru bolnavi cu aceleasi afectiuni, in functie de statutul juridic al institutiei medicale.   

În vederea indexarii alocatiei de hrana a bolnavilor, care ar fi nu numai un act reparator de decenta, ci o reala necesitate 

care influenteaza direct actul medical, vă rog să-mi comunicați care sunt măsurile pe care intenționați să le adoptați pentru ca 

dreptul la viata si dreptul la sănătate să fie asigurate.  

Solicit răspuns scris.        Deputat 

Vasilică Toma 

*** 

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

Salarizarea neadecvată pentru profesioniștii din segmentul TESA 

Stimate domnule ministru,  

Salarizarea neadecvata pentru profesioniștii din segmentul TESA (financiar, contabilitate, resurse umane, salarizare, 

achiziții, tehnic si administrativ) este un subiect despre care s-a tot discutat in ultima perioadă de timp. Foarte multe persoane 

angajate în instituțiile medicale pleaca către segmente de piața mult mai bine plătite. In acest moment, un sef serviciu primește 

un salariu la un nivel de 40-50% din echivalentul altor ramuri bugetare, uneori chiar mai mic decât a unui infirmier sau 

brancardier, chiar daca nivelul de studii si responsabilitățile sunt diferite.   

Pentru a nu ne confrunta cu lipsa personalui calificat, pentru a preveni posibilitatea unui blocaj a activitatii vă rog să-mi 

comunicați care sunt măsurile pe care intenționați să le adoptați pentru stimularea angajaților de a rămâne in instituțiile 

medicale.  

Solicit răspuns scris.        Deputat 

Vă mulțumesc!               Vasilică Toma 

*** 
 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Posibilitatea desfășurării școlii online, în condiții excepționale, pentru personalul didactic cu boli cornice 
 

Domnule ministru, revenirea la perfecționarea în educație în format fizic este un aspect care a fost cerut de elevi și 

părinți deopotrivă și care a fost susținut de cadrele didactice, de societatea civilă, de administrația publică locală și centrală. 
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Mai știm, însă că, la fel ca în orice domeniu, există și situații speciale și excepționale care cer măsuri speciale. Faptul că 

Ministerul Sănătății a dispus ridicarea măsurilor nu poate decât să ne bucure, pentru că românii s-au săturat de restricții. Cu 

toate acestea, recomandarea de a purta încă masca în locuri aglomerate este respectată de cei responsabili, pentru că știm cu 

toții că virusul SARS-CoV-2 nu a dispărut și continuă să facă victime în lumea întreagă.    

Problema pe care v-o prezint și care mi-a fost adusă la cunoștință este una particulară, dar este posibil ca în această 

situație să fie și alte cadre didactice la nivelul României. Profesorul Petreuș Marinel, titular la catedra de chitară clasică în 

cadrul Colegiului de Arte Baia Mare din județul Maramureș are un aviz apt condiționat de muncă, emis de Medicina Muncii la 

data de 13.10.2021, care atestă faptul că starea sa de sănătate prezintă un risc enorm de exacerbare în contextul unei infecții cu 

virusul SARS-CoV-2. Documentul medical care recomandă efectuarea activităților didactice în modul online este valabil până 

la data de 13.10.2022, când urmează un nou control medical. Potrivit afecțiunilor medicale în sfera ORL nu poate folosi nici 

masca, așa cum recomandă Ministerul Sănătății și cel al Educației, deci prezența fizică într-o instituție aglomerată îi pune în 

pericol sănătatea. Prin memoriul pe care profesorul Marinel Petreuș l-a înaintat arată faptul că solicită să îi fie respectat dreptul 

la muncă, la integritate fizică și psihică, la ocrotirea sănătății și nediscriminare, respectându-se normele de moralitate pentru a 

nu-i fi pusă în pericol sănătatea personală și sănătatea membrilor familiei, copiii profesorului Petreuș aflându-se, de asemenea, 

într-o situație de sănătate precară.   

Potrivit informațiilor transmise, domnule ministru, copiii profesorului Petreuș Marinel suferă de fenilcetonurie cu 

diagnostice neurologice asociate, o boală rară cu incidență de 1 la 1000 de locuitori în România, eroare înnăscută din 

metabolism, cu complicații neurologice, aceștia fiind încadrați în gradul grav de handicap, în pericol iminent în context SARS 

COV 2. Ministerul Educației și Ministerul Sănătății au încadrat această categorie de bolnavi la risc major, cu recomandarea 

fermă de a rămâne să facă școală în mediul online. În cei doi ani de la debutul pandemiei, familia profesorului Petreuș Marinel 

s-a autoizolat respectând cu strictețe recomandarea autorităților pentru că au fost conștienți de faptul că riscurile unei 

îmbolnăviri cu SARS-CoV-2 sunt complicații grave care pot duce la decesul copiilor, iar riscul îmbolnăvirii nu a trecut o dată 

cu ridicarea restricțiilor.   

În Adresa Nr. 55/SI/08.03.2022 nu sunt menționate măsuri de protecție suplimentară pentru asigurarea dreptului la 

muncă în condiții de siguranță pentru cadrele didactice cu boli cronice și care au membri ai familiei bolnavi cronici încadrați în 

categorii de risc, însă este menționată necesitatea menținerii condițiilor de siguranță epidemiologică. Acest fapt atestă, practic, 

că atât profesorul Petreuș Marinel cât și copiii săi, cu toții cunoscuți cu afecțiuni medicale se află în risc de îmbolnăvire, chiar 

dacă restricțiile au fost ridicate. În ceea ce privește Ordinul nr. 3.352/10.03.2022 pentru modificarea Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin Ordinul de ministru nr. 

5.447/10.03.2022 face referire la elevii cu boli cronice, dar nu face referire la personalul didactic vulnerabil care are în familie 

bolnavi încadrați în categoria de risc în ceea ce privește riscul de infectare cu SARS-CoV-2.   

Nu în ultimul rând, domnule ministru, voi prezenta faptul că profesorul Petreuș Marinel își desfășoară activitatea 

didactică individual, cu câte un elev pe oră, iar în ultimii doi ani acest mod de predare nu a afectat sub nicio formă actul 

educational. Pentru a-i respecta dreptul la sănătate, integritate fizică și psihică, profesorul Petreuș Marinel solicită o derogare 

de la Ministerul Educației care să îi permită ca, până la finalul semestrului II, să continue predarea în online.   

Dată fiind situația, vă întreb, domnule ministru:   

1. Ce măsuri veți dispune pentru protecția profesorilor români care suferă de boli cronice și pentru care îmbolnăvirea cu 

SARS-CoV-2 ar putea reprezenta un risc iminent la viața și integritatea lor fizică și psihică?  

2. Cum va proteja Ministerul Educației membrii familiilor cadrelor didactice care suferă de o boală rară și pentru care 

îmbolnăvirea cu SARS-CoV-2 poate duce la pierderea vieții?   

3. Există posibilitatea ca prin Ordin de Ministru să dispuneți măsuri excepționale pentru situațiile speciale cum este și 

cel prezentat mai sus?   

4. Veți accepta ca profesorii aflați în situație de risc să continue orele online, până la sfârșitul semestrului II, pentru a nu 

le fi pusă în pericol sănătatea și viața?   

Am speranța, domnule ministru, că veți lua în calcul toate aceste situații excepționale care există la nivelul catedrelor 

din România și veți lua o decizie care să respecte atât drepturile profesorilor, cât și al membrilor familiilor acestora aflați în 

situații de risc în cazul îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2.   

Solicit răspuns oral și scris.        Deputat 

Cu respect,                      Gabriel-Valer Zetea 

*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
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Măsuri speciale privind starea de sănătate a profesorilor cu boli cronice grave 
 

Domnule ministru, revenirea la perfecționarea în educație în format fizic este un aspect care a fost cerut de elevi și 

părinți deopotrivă și care a fost susținut de cadrele didactice, de societatea civilă, de administrația publică locală și centrală. 

Mai știm, însă că, la fel ca în orice domeniu, există și situații speciale și excepționale care cer măsuri speciale. Faptul că 

Ministerul Sănătății pe care îl conduceți cu multă responsabilitate a dispus ridicarea măsurilor nu poate decât să ne bucure, 

pentru că românii s-au săturat de restricții. Cu toate acestea, recomandarea de a purta încă masca în locuri aglomerate este 

respectată de cei responsabili, pentru că știm cu toții că virusul SARS-CoV-2 nu a dispărut și continuă să facă victime în lumea 

întreagă.    

Problema pe care v-o prezint și care mi-a fost adusă la cunoștință este una particulară, dar este posibil ca în această 

situație să fie și alte cadre didactice la nivelul României, fapt pentru care apelez la Domnia Voastră, domnule ministru, pentru 

a dispune ca profesorii dar și românii aflați în situații de risc să beneficieze de o protecție specială.   

Profesorul Petreuș Marinel, titular la catedra de chitară clasică în cadrul Colegiului de Arte Baia Mare din județul 

Maramureș are un aviz apt condiționat de muncă, emis de Medicina Muncii la data de 13.10.2021, care atestă faptul că starea 

sa de sănătate prezintă un risc enorm de exacerbare în contextul unei infecții cu virusul SARS-CoV-2. Documentul medical 

care recomandă efectuarea activităților didactice în modul online este valabil până la data de 13.10.2022, când urmează un nou 

control medical. Potrivit afecțiunilor medicale în sfera ORL nu poate folosi nici masca, așa cum recomandă Ministerul 

Sănătății și cel al Educației, deci prezența fizică într-o instituție aglomerată îi pune în pericol sănătatea. Prin memoriul pe care 

profesorul Marinel Petreuș l-a înaintat arată faptul că solicită să îi fie respectat dreptul la muncă, la integritate fizică și psihică, 

la ocrotirea sănătății și nediscriminare, respectându-se normele de moralitate pentru a nu-i fi pusă în pericol sănătatea 

personală și sănătatea membrilor familiei, copiii profesorului Petreuș aflându-se, de asemenea, într-o situație de sănătate 

precară.   

Potrivit informațiilor transmise, domnule ministru, copiii profesorului Petreuș Marinel suferă de fenilcetonurie cu 

diagnostice neurologice asociate, o boală rară cu incidență de 1 la 1000 de locuitori în România, eroare înnăscută din 

metabolism, cu complicații neurologice, aceștia fiind încadrați în gradul grav de handicap, în pericol iminent în context SARS 

COV 2. Ministerul Sănătății și Ministerul Educației au încadrat această categorie de bolnavi la risc major, cu recomandarea 

fermă de a rămâne să facă școală în mediul online. În cei doi ani de la debutul pandemiei, familia profesorului Petreuș Marinel 

s-a autoizolat respectând cu strictețe recomandarea autorităților pentru că au fost conștienți de faptul că riscurile unei 

îmbolnăviri cu SARS-CoV-2 sunt complicații grave care pot duce la decesul copiilor, iar riscul îmbolnăvirii nu a trecut o dată 

cu ridicarea restricțiilor.   

În Adresa Nr. 55/SI/08.03.2022 emisă de Ministerul Educației nu sunt menționate măsuri de protecție suplimentară 

pentru asigurarea dreptului la muncă în condiții de siguranță pentru cadrele didactice cu boli cronice și care au membri ai 

familiei bolnavi cronici încadrați în categorii de risc, însă este menționată necesitatea menținerii condițiilor de siguranță 

epidemiologică, așa cum recomandă Ministerul Sănătății. Acest fapt atestă, practic, că atât profesorul Petreuș Marinel cât și 

copiii săi, cu toții cunoscuți cu afecțiuni medicale se află în risc de îmbolnăvire, chiar dacă restricțiile au fost ridicate. În ceea 

ce privește Ordinul Ministerului Educației cu nr. 3.352/10.03.2022 pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin Ordinul de ministru nr. 5.447/10.03.2022, acesta 

face referire la elevii cu boli cronice, dar nu face referire la personalul didactic vulnerabil care are în familie bolnavi încadrați 

în categoria de risc în ceea ce privește riscul de infectare cu SARS-CoV-2.   

Nu în ultimul rând, domnule ministru, voi prezenta faptul că profesorul Petreuș Marinel își desfășoară activitatea 

didactică individual, cu câte un elev pe oră, iar în ultimii doi ani acest mod de predare nu a afectat sub nicio formă actul 

educational. Pentru a-i respecta dreptul la sănătate, integritate fizică și psihică, profesorul Petreuș Marinel solicită o derogare 

de la Ministerul Educației și Ministerul Sănătății care să îi permită ca, până la finalul semestrului II, să continue predarea în 

mediul online.   

Dată fiind situația, vă întreb, domnule ministru:   

1. Ce recomandări va face Ministerul Sănătății pentru protecția românilor care suferă de boli cronice și pentru care 

îmbolnăvirea cu SARS-CoV-2 ar putea reprezenta un risc iminent la viața și integritatea lor fizică și psihică?  

2. Cum va proteja Ministerul Sănătății membrii familiilor românilor care suferă de o boală rară și pentru care 

îmbolnăvirea cu SARS-CoV-2 poate duce la pierderea vieții?   
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3. Există posibilitatea ca prin Ordin de Ministru să dispuneți măsuri excepționale pentru situațiile speciale cum este și 

cel prezentat mai sus?   

4. Poate Ministerul Sănătății să facă o recomandare Ministerului Educației ca profesorii aflați în situație de risc să 

continue orele online, până la sfârșitul semestrului II, pentru a nu le fi pusă în pericol sănătatea și viața?   

Am speranța, domnule ministru, că veți lua în calcul toate aceste situații excepționale care există la nivelul catedrelor 

din România și veți lua o decizie care să respecte atât drepturile românilor, cât și al membrilor familiilor acestora aflați în 

situații de risc în cazul îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2.   

Solicit răspuns oral și scris.        Deputat 

Cu respect,              Gabriel-Valer Zetea 

*** 

 

➢ Interpelări 
 

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

De către: doamna Oana-Gianina Bulai, deputat  

Obiectul interpelării: Situația stocurilor României 

 

Stimate domnule ministru, 

Situația din Ucraina ar putea avea consecinţe dramatice pentru întreaga lume. Una dintre cele mai afectate ar fi 

distribuţia alimentelor. O previziune transmisă de Organizaţia ONU pentru Alimentaţie şi Agricultură atrage atenția că vor 

exista creșteri de prețuri la nivel mondial, iar milioane de persoane ar putea avea de suferit de pe urma acestei situații.  

După 2 ani foarte grei de pandemie, situația din Ucraina amenință și cu producerea unei crize alimentare. În țara noastră 

deja s-au observat mai multe situații de panică în rândul populației. Românii au ales să își facă stocuri de produse pentru a fi 

siguri că nu le vor lipsi, dar și că nu vor crește prețurile. Această situație am putut să o observ și în județul Neamț, acolo unde 

au fost situații în care rafturile unor magazine au fost golite.   

Domnule ministru, asigurându-vă de întreaga mea considerație, aș dori să îmi transmiteți care sunt măsurile pe care 

ministerul pe care îl conduceți, dar și Guvernul, intenționează să le adopte pentru a liniști populația, dar și pentru a asigura 

stocurile necesare.  

Solicit răspunsul în scris.     

Vă mulțumesc!       *** 

 

Adresată: domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene  

De către: doamna Cristina-Elena Dinu, deputat  

Obiectul interpelării: Situația finanțării cu fonduri europene a proiectelor de achiziție tablete școlare - Programul Operațional 

Competitivitate 2014 - 2020 

 

Stimate domnule ministru,  

În contextul crizei pandemice, anul 2020 a venit cu provocarea majoră de a muta orele din spațiul fizic al clasei în 

mediul online.   

Pentru sute de mii de elevi din România, accesul la școala online a fost imposibil sau foarte dificil, datorită lipsei 

dotărilor minimale necesare.  

Dotarea cu tablete școlare prin fonduri europene a reprezentat o urgență și, în același timp, o promisiune, pe care 

numeroase comunități au luat-o în serios. În consecință, autoritățile locale au depus cereri de finanțare în cadrul apelului lansat 

de MIPE la finalul anului 2020, în cadrul POC 2014-2020, Programul Operațional Competitivitate - Acţiunea 2.3.3 - 

Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, esănătate și e-cultură 

- SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.  

După un an și jumătate, vă semnalez că numeroase autorități locale mi-au reclamat faptul că, deși au depus cererile de 

finanțare și au așteptat timp îndelungat evaluarea acestora, sunt luni de zile de când nu primesc o decizie de finanțare clară.  

Mai mult, foarte mulți primari mi-au transmis că au fost înștiințați de reprezentanții Ministerului Investițiilor și 

Proiectelor Europene că proiectele sunt aprobate, dar nu au finanțare.  
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În contextul în care digitalizarea educației, dar și atragerea de fonduri europene reprezintă obiective cheie ale 

Programului de guvernare votat de coaliția PSD-PNLUDMR, vă rog să îmi răspundeți:  

1. Care este situația apelului POC Tablete școlare, care este alocarea totală, câte proiecte au fost aprobate și sunt în 

implementare, câte proiecte sunt aprobate fără finanțare, câte proiecte mai sunt în evaluare, când se va publica lista finală a 

proiectelor aprobate și respinse, care este valoarea proiectelor eligibile fără finanțare, atât la nivel național, cât și în județul 

Giurgiu?  

2. Intenționați suplimentarea alocării pentru acest apel?  

3. Dacă da, ce demersuri faceți în scopul finanțării tuturor acestor proiecte, extrem de importante pentru educația tinerei 

generații?  

Solicit răspuns scris. 

*** 

 

Adresată: domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

De către: domnul Vasilică Toma, deputat 

Obiectul interpelării: Ajutor pentru Ucraina prin modificarea de urgență a legislației specifice pentru angajarea șoferilor 

ucrainieni de către transportatorii români  

 

Stimate domnule ministru, 

În contextul evenimentelor recente din Ucraina, ca urmare a Adresei înaintate de către 5 transportatori români, respectiv, 

SC HESSERS SRL, SC MARVICON SRL, SC SKIP TRANS SRL, SC GRUBER LOGISTIC SRL, SC A+G 

INTERNATIONAL TRANSPORT SRL, vă rugăm să ne acordați sprijinul în rezolvarea problemelor ce țin de legislația 

națională în  domeniul transporturilor de marfă și persoane, ca urmare a dorinței cât mai multor transportatori români de a 

angaja șoferi ucraineni de camion și a își aduce suportul la integrarea lor și a familiilor acestora în sistemul românesc și 

european.  

Astfel, având în vedere că transporturile de acest gen sunt condiționate de Directiva Europeană 59/2003/CE, gestionate 

la nivelul țării noastre de către Ministerul Transporturilor (prin cele două autorități de control: Autoritatea Rutieră Română și 

Direcția de Transport Rutier) și de către Ministerul de Interne (prin Direcția Regim Permise și Înmatriculare a vehiculelor 

DRPCIV), pentru angajarea unui șofer de camion ucrainean, transportatorii români întâmpină 3 impedimente majore, după 

cum urmează:  

1. Statul român nu recunoaște la angajare permisul de conducere ucrainean și formarea profesională. În acest sens, un 

cetățean ucrainean care ar vrea să lucreze pe un camion sau autocar românesc trebuie mai întâi să își schimbe permisul de 

conducere într-unul românesc printr-o procedură ce dura, în condițiile dinainte de război, minimum 2-3 luni.  

2. Formarea profesională- cod 95, prin care șoferul își poate obține un atestat românesc nu este permisă decât în limbile 

engleză, română sau spaniolă.   

3. Necesitatea eliminării datei de 10.09.2008 (transport persoane) și a celei de 10.09.2009 (transport marfă), date de 

referință sub care ARR-ul, instituție subordonată Ministerului Transporturilor nu acceptă șoferi pentru examinare și eliberarea 

atestatului de formare profesională.  

La cele de mai sus, în vederea susținerii și argumentării cererilor de operare legislativă în regim de urgență, există 

exemplul Poloniei și Lituaniei, care au eliminat toate cele 3 impedimente, în sensul că șoferii ucraineni se pot angaja și 

conduce camioane/autocare în baza contractului de muncă, a pașaportului biometric, cât și a permisului de conducere 

internațional. Astfel, în aceste două state, toate testările teoretice se fac în limba ucraineană, un țofer ucrainean putându-se 

înscrie la orice școală de atestare profesională de pe teritoriul polonez sau lituanian, susținând examenul (test grilă) în limba 

maternă și putând fi apoi liber să conducă camionul/autocarul.  De asemenea. datele de referință redate mai sus au fost 

eliminate, având acces la profesie și șoferii care au obținut permisul de conducere și după această dată.  

Stimate domnule Ministru,  

Sunt convins și am toată încrederea că nu veți precupeţi niciun efort pentru a debloca această situaţie şi că demersul 

transportatorilor se va concretiza pe măsura importanţei sale. La fel cum am toată încrederea că este și convingerea 

dumneavoastră că stă în puterea noastră să operăm legislativ în aşa fel încât să putem ajuta atât cetăţenii ucraineni care doresc 

şi au nevoie să se angajeze în ţara noastră, precum şi operatorii economici cu capital românesc care au nevoie de aceşti 

angajaţi.   
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De aceea, în vederea soluţionării cât mai rapide şi din credinţa dorinţei comune de colaborare interinstituţională, vă rog 

să iniţiați în regim de urgenţă toate demersurile pentru a adapta întreaga legislaţie aferentă pentru ca această problemă să îşi 

găsească rezolvarea.  

Solicit răspuns scris.  

Vă mulțumesc!  

*** 

 
 

 

 

 

 

 

 

Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 
 

➢ Întrebări 
 

 

Adresată domnului Cătălin Marian Predoiu, ministrul Justiției 

 

Punerea în aplicare a considerentelor Deciziei CCR nr. 121/2020 

Stimate domnule ministru,  

Într-un paragraf din considerentele Curții Constituționale din Decizia nr. 121/2020, se prevede că „Totodată, Legea nr. 

303/2004 trebuie să prevadă şi aspectele esenţiale ale ocupării posturilor de magistrat-asistent de la Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională.” (parag. 32). 

În aceeași decizie, Curtea a stabilit că „aspectele esenţiale privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 

ocuparea posturilor de judecător şi procuror - cum sunt regulile generale privind constituirea comisiilor de concurs, tipul 

etapelor şi probelor de concurs, modalitatea de stabilire a rezultatelor şi posibilitatea de contestare a fiecărei probe - trebuie 

să fie reglementate prin lege organică, urmând ca regulile specifice acestor proceduri să fie explicitate şi detaliate prin 

regulament al Consiliului Superior al Magistraturii.” 

În prezent, contrar propriei sale jurisprudențe, Curtea Constituțională organizează și desfășoară concurs pentru ocuparea 

postului de prim-magistrat-asistent, a celor două posturi vacante de magistrat-asistent-șef de Secții și a celor patru posturi 

vacante de magistrat-asistent din cadrul Curții Constituţionale, în condițiile în care nu există lege organică în vigoare care să 

reglementeze aspectele esenţiale ale ocupării posturilor de magistrat-asistent de la Curtea Constituţională. 

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 MJ apreciază că și magistrații-asistenți de la CCR și ICCJ trebuie să se bucure de o lege organică care să prevadă 

aspectele esenţiale ale ocupării posturilor? 

2. Dacă MJ apreciază că Hotărârea Plenului Curții Constituționale nr. 24/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Curtea Constituţională şi a 

concursului pentru promovarea în funcţiile de prim-magistrat-asistent şi magistrat-asistent-şef la Curtea Constituţională, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1146 din 02 decembrie 2021, este lipsită de temei legal sub aspectul 

existenței unei legi organice care să reglementeze aspectele esenţiale ale ocupării posturilor de magistrat-asistent de la Curtea 

Constituţională? 

3. Dacă MJ va iniția, în perioada următoare, un proiect de lege prin care să  se reglementeze aspectele esenţiale ale 

ocupării posturilor de magistrat-asistent de la Curtea Constituţională? 

4. Dacă MJ va propune reglementarea statutului profesional al magistraților asistenți stagiari prevăzuți de art. 5, alin. (2) 

din Legea nr. 124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale? 

Cu aleasă considerație, 
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Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 

*** 

Adresată doamnei Cristina Pocora, președintele Consiliului Național al Audiovizualului 

 

Combaterea știrilor false în contextul conflictului ruso-ucrainean 

Stimată doamnă președinte,  

În contextul conflictului militar din Ucraina, unele trusturi de presă românești au speculat momentul în mod comercial și 

au generat o serie de știri false, care au panicat cetățenii. Acestea au exacerbat tema războiului și au indus, în mod nejustificat, 

temerea că acesta s-ar putea extinde pe teritoriul României. Alte trusturi de presă au promovat, în special pe social-media, 

acțiunile Federației Ruse. De asemenea, unele trusturi de presă au  invitat persoane în platou care se exprimau în favoarea 

intervenției militare a Federației Ruse, intervenție care a generat crime de război și crime împotriva umanității. 

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 CNA pentru contracararea știrilor false în contextul conflictului ruso-ucrainean? 

2. Ce sancțiuni a aplicat CNA televiziunilor care au indus ideea că va exista un război pe teritoriul României sau care au 

promovat, în orice mod,  intervenția militară a Federației Ruse, implicit a atrocităților comise? 

3. Dacă există posturi de televiziune românești unde există  asociați/acționari de cetățenie rusă sau persoane juridice 

ruse? 

Cu aleasă considerație,       Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 
 

Gestionarea unitară a situațiilor de criză 

Stimate domnule prim-ministru,  

În prezent, România se confruntă cu crize paralele în mai multe domenii: energetic, economic, sanitar, militar și de 

securitate națională. Se observă că există o tendință a leadershipului politic de a se concentra fie doar pe o singură criză, fie pe 

criza care este cea mai puternic mediatizată. Sub acest aspect, celelalte probleme cotidiene, buna funcționare a serviciilor 

publice sau strategiile pe termen mediu și lung sunt lăsate în plan secundar, cu consecințe nefaste pentru buna funcționare a 

statului și realizarea politicii interne și externe a Guvernului. 

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 Guvernul are în vedere crearea unor unități, cu rol de task force, pentru gestionarea, monitorizarea și soluționarea 

fiecărei crize? 

2. Dacă Guvernul are în vedere actualizarea Legii nr. 415/2002 astfel încât CSAT să preia coordonarea operativă și 

tactică a tuturor situațiilor de criză generate de amenințări militare și de securitate națională? 

3. Dacă Guvernul a stabilit o autoritate/ instituție care are rol unic de coordonare și comandă pentru gestionarea crizei 

refugiaților/imigranților din Ucraina? 

Cu aleasă considerație,       Deputat  

Sebastian-Ioan Burduja 

*** 

 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Recunoașterea Bacalaureatului Internațional 

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. Dacă Ministerul Educației recunoaște, pe teritoriul României, Bacalaureatul Internațional? 
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2. Dacă există, la nivelul legislației secundare și terțiare, reglementări privind organizarea și desfășurarea Bacalaureatului 

Internațional în România? 

3. Dacă Ministerul Educației susține finanțarea organizării și desfășurării Bacalaureatului Internațional în unitățile de 

învățământ preuniversitar din România prin finanțarea complementară? 

4. Dacă există, la nivelul Consiliul EYCS din cadrul Consiliului Uniunii Europene, reglementarea unitară a organizării și 

desfășurării Bacalaureatului Internațional? 

Cu aleasă considerație, 

Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 

*** 

 

 

Adresată domnului Vasile Sebastian Dîncu, ministrul Apărării Naționale 

 

Cauzele defectării aparatelor de zbor  MiG 21 LanceR și IAR 330-Puma 

Stimate domnule ministru,  

În accidentul aviatic în care au  fost implicate elicopterul IAR 330-Puma și un MiG 21 LanceR, miercuri, 2 martie 2022, 

şi-au pierdut viaţa 8 militari. 

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

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care sunt cauzele defecțiunii elicopterului IAR 330-Puma, respectiv a  MiG 21 LanceR? 

2. Dacă  avioanele MiG 21 LanceR din dotarea Forțelor Aeriene Române mai sunt fiabile pentru a efectua zboruri? Când 

și în ce condiții se efectuează revizia aparatelor? 

3. Câte avioane MiG 21 LanceR  apte de zbor sunt în dotarea Forțelor Aeriene Române? 

4. Câte accidente aviatice cu  MiG 21 LanceR au fost în ultimii 30 de ani și câte au fost cauzate de defecțiuni ale 

aparatului de zbor? 

5. Dacă elicopterele IAR 330-Puma mai sunt fiabile pentru a efectua zboruri? Când și în ce condiții se efectuează revizia 

aparatelor? 

6. Ce compensații vor primi familiile militarilor decedați și cum îi va susține statul român pe copiii acestora? 

Cu aleasă considerație,       

Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
 

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

Sporul COVID pentru medici 

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. Dacă MS va mai acorda sporul de COVID pentru medicii care intră în contact cu bolnavii de COVID, alții decât 

medicii de specialitate boli infecțioase? 

2. Dacă medicii rezidenți care intră în contact cu persoane bolnave de COVID vor primi spor de COVID? 

3. Dacă medicii care au lucrat pe secții COVID în ultimii 2 ani vor primi zile suplimentare de concediu, ce pot fi luate în 

următorii 2 ani? 

Cu aleasă considerație,           Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 

*** 

Adresată domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 

 

Măsuri cu privire la ameliorarea impactului din Ucraina asupra turismului din România 
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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. Ce acțiuni pentru susținerea turismului de incoming aveți în vedere, în contextul în condițiile în care România este 

percepută ca destinația turistică de la granița cu războiul din Ucraina? 

2. Care este strategia Ministerului pentru traziția de la pandemie la provocările inevitabile în contextul unui război la 

graniță? 

3. Dacă Ministerul are în vedere o strategie de lungă durată care să susțină turismul din România în situații de criză? 

Cu deferență,        

Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 

*** 

Adresată domnului Vasile  Dîncu, ministrul Apărării Naționale 

 

Creșterea procentului alocat din PIB de la 2% la 2,5% pentru apărare 
 

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 sunt principalele sectoare din domeniul apărării în care se vor investi sumele de bani în urma creșterii procentului 

alocat din PIB de la 2% la 2,5%? 

2. Care preconizați că va fi sursa fondurilor pentru creșterea asumată? 

3. Cât % din creștere va fi direcționat spre programele de înzestrare ale Armatei Române? 

Cu deferență, 

Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 

*** 

Adresată domnului Vasile  Dîncu, ministrul Apărării Naționale 
 

Creșterea procentului alocat din PIB de la 2% la 2,5% pentru apărare 
 

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 sunt principalele sectoare din domeniul apărării în care se vor investi sumele de bani în urma creșterii procentului 

alocat din PIB de la 2% la 2,5%? 

2. Care preconizați că va fi sursa fondurilor pentru creșterea asumată? 

3. Cât % din creștere va fi direcționat spre programele de înzestrare ale Armatei Române? 

Cu deferență, 

Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 

*** 

Adresată domnului Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei 

 

Acțiuni de control – Comandamentul pentru Energie 

Stimate domnule ministru, 

Comandamentul pentru Energie a fost înființat la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru a 

verifica modul în care unele companii furnizoare de energie electrică și gaze naturale au respectat legislația în vigoare și 

drepturile consumatorilor persoane fizice, dar și felul în care acestea au reacționat, ca urmare a controalelor întreprinse de 

comisarii autorității.   

Una dintre cele mai importante abateri constatate a fost neaplicarea plafonării și a compensării prețurilor conform OUG 

nr.118/2021 începând cu data de 01.11.2021. 
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În acest context, vă rog să îmi comunicați, domnule ministru, câte acțiuni de control au fost finalizate la operatorii 

economici din județul Suceava, câte sancțiuni au fost dispuse până în prezent și câte acțiuni sunt în curs de derulare de către 

comisarii din Comandamentul pentru Energie.   

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 

Vă mulțumesc.        Deputat 

Cu stimă,            Angelica Fădor 

*** 

 

 

 

 

 

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

Cadastrarea sistematică 

Stimate domnule ministru,  

Cadastrarea sistematică este un domeniu esențial în ceea ce privește gestiunea teritoriului și elaborarea politicilor de 

amenajare.  În acest moment, este cadastrată o suprafață de aproximativ 40% din suprafața întregii țări.  

Prin Programul de Guvernare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației propune ca, în perioada 

2021—2024, să se ajungă la un procent de peste 65%. Aceasta înseamnă că  vor fi cadastrate, în 4 ani, aproximativ 6 milioane 

de hectare în plus,  din care 2 milioane de hectare din fonduri proprii ANCPI și aproximativ 4 milioane hectare din fonduri 

europene. 

De asemenea, pentru activitatea de cadastru, ministerul propune ca, până la sfârșitul anului 2023, să finalizeze cele 660 

de unități administrativ-teritoriale (5,4 milioane de hectare) cuprinse în programul operațional regional Axa 11 finanțată din 

fonduri europene și de la bugetul de stat. 

În acest context, vă rog să îmi comunicați, domnule ministru, care este situația actualizată  în ceea ce privește demararea 

lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale, la nivelul UAT-urilor din județul Suceava. 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 

Vă mulțumesc.         Deputat 

Cu stimă,                      Angelica Fădor 

*** 
 

Adresată domnului Marian-Cătălin Predoiu, ministrul Justiției    

 

Solicitare de informații cu privire la performanțele Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 

Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Oradea 

Stimate domnule ministru, 

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism reprezintă principala structură 

instituțională de luptă împotriva fenomenului criminalității organizate și a terorismului din România. Chiar dacă Direcția a 

reportat constant rezultate notabile în plan național, considerăm că este imperios necesar ca activitatea fiecărei structuri 

teritoriale să fie supusă periodic unei analize în baza unor indicatori obiectivi de performanță, ca de pildă: număr de cauze 

soluționate; cauze soluționate cu rechizitoriu; cauze soluționate prin acord de recunoaștere a vinovăției; persoane trimise în 

judecată; persoane trimise în judecată în stare de arest preventiv; rata achitărilor etc. 

În vederea fundamentării unor intervenții legislative și având în vedere cele expuse mai sus, vă solicit, domnule 

ministru, următoarele informații cu privire la activitatea D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea:   

1. Câte dosare au fost înregistrate în ultimii 5 ani la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea?  

2. Câte cauze au fost soluționate cu rechizitorii în ultimii 5 ani la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea?  

3. Câte acorduri de recunoaștere au fost încheiate de Serviciul Teritorial Oradea cu precizarea modalității de 

individualizare a exercutării pedepsei (suspendarea executării pedepsei sau pedeapsă în regim privativ de libertate)? 

4. Care sunt soluțiile definitive obtinute în ultimii 5 ani ca urmare a emiterii de rechizitorii (se va preciza cuantumul 

pedepsei și modalitatea de executare a pedepsei, respectiv suspendarea executării sau regim privativ de libertate)? 
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5. Considerați că se impune o analiză cu privire la majorarea pedepselor existente în legislația în vigoare? 

6. Ce propuneri de modificare/completare legislativă în materie penală aveți? (majorări de pedepse, incriminare de noi 

modalități de comitere a infracțiunii etc). De exemplu, o majorare a pedepselor ar putea să vizeze introducerea sau scoaterea 

din țară de substanțe care pot avea efecte psihoactive. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 

Cu înaltă apreciere,           Deputat 

Adrian-Felician Cozma 

*** 

 

 

 

 

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

 

Competiții de proiecte de cercetare finanțabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență 
 

Stimate domnule ministru, 

Potrivit celor mai recente evaluări, peste 4,5 milioane de români se află astăzi în afara frontierelor țării. Cei mai mulți 

profesează în statele membre ale Uniunii Europene. Dintre aceștia, a parte semnificativă reprezintă forță de muncă înalt 

calificată: cercetători, profesori, medici, ingineri, specialiști în tehnologia informației etc. Schimbările pozitive survenite în 

ultimii ani în România în domeniul sanitar și în sectorul privat IT a determinat o diminuare a migrației forței de muncă înalt 

calificate în aceste sectoare. Din păcate, în sectorul cercetării științifice, finanțările alocate domeniului (în unii ani au fost 

acordate credite bugetare mai mici de 0,25% din PIB pentru cercetare) și salarizarea comparabilă cu a unui lucrător necalificat, 

nu a făcut decât să stimuleze în continuare migrația celor mai buni oameni de știință. 

Având în vedere oportunitatea deosebită de a avea la conducerea Ministerului cercetării, inovării și digitalizării unul 

dintre cei mai buni specialiști din România în accesarea fondurilor europene nerambursabile, vă solicit, domnule ministru, 

următoarele informații:  

- Aveți în vedere să utilizați o parte importantă din fondurile disponibile prin Planul Național pentru Redresare și 

Reziliență în scopul creării de competiții naționale de proiecte de cercetare, cu salarizare atractivă pentru cercetătorii români, 

astfel încât să îi putem stimula să rămână în țară?  

- Dacă răspunsul dumneavoastră este afirmativ, vă rog să îmi comunicați pentru ce domenii științifice vor fi organizate 

competiții? 

- Având în vedere faptul că de foarte multe ori rezultatele cercetărilor realizate de specialiștii români rămân doar la 

stadiul de rapoarte de cercetare, fără să fie valorificate de către mediul economic și social intern, vă rog să îmi prezentați 

viziunea dumneavoastră pentru realizarea unei mai strânse legături între cercetarea științifică și dezvoltarea rezultatelor 

cercetării? 

Solicit formularea răspunsului în scris.  

Cu deosebită apreciere,       Deputat 

Valentin-Ilie Făgărășian 

*** 
 

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

Măsuri urgente cu privire la stabilizarea prețurilor pentru produsele agro-alimentare 
 

Stimate domnule ministru, 

România posedă un potențial agricol deosebit, producția internă fiind superioară cantităților necesare pentru consumul 

intern. Cu toate acestea, într-o piață liberă se stabilesc conexiuni, parteneriate și colaborări comerciale între producători și 

distribuitori, care nu garantează faptul că produsele agricole românești ajung exclusiv pe piața românească. Apreciez faptul că, 

în contextul evenimentelor politico-militare din Ucraina și al deciziei statului vecin de a sista exporturile de produse agricole, 

ați afirmat public că România are un stoc de cereale suficient pentru morărit și panificație, mesaj care trebuie să elimine orice 

formă de neliniște în rândul românilor cu privire la potențiale probleme de aprovizionare cu produse alimentare. Cu toate 
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acestea, cunoașteți foarte bine faptul că relațiile comerciale ale României cu Ucraina implicau și alte dimensiuni ale sectorului 

agricol, nu numai cerealier, incluzând și livrarea de îngrășăminte chimice destinate culturilor agricole din țara noastră.  

În scopul de a avea o gestiune eficientă a stocurilor de produse agro-alimentare în România și de a sprijini fermierii să 

obțină producții bune în anul 2022, vă solicit, domnule ministru, următoarele informații:   

- Având în vedere faptul că, potrivit declarațiilor domniei voastre, la nivelul Ministerului agriculturii și dezvoltării 

rurale sunt întocmite zilnic rapoarte cu privire la situaţia stocurilor de cereale din depozitele autorizate şi din zonele de 

comercializare, vă rog să precizați dacă aveți în vedere să demarați cât mai rapid și o evaluare zilnică și pentru alte produse 

agro-alimentare, ca de pildă: legume, fructe, uleiuri vegetale, produse lactate, efective din zootehnie etc? 

- Vă rog să precizați dacă aveți în vedere să demarați discuții cu asociațiile importatorilor și distribuitorilor de produse 

alimentare, pentru a asigura un flux de produse constant, neîntrerupt, dimensionat la nivelul cererii din piața românească? 

- Având în vedere sistarea producției la Combinatul de la Azomureș și imposibilitatea realizării de importuri din 

Ucraina, vă rog să precizați ce măsuri aveți în vedere pentru a sprijini fermierii să poată achiziționa la prețuri rezonabile și 

administra îngrășăminte chimice culturilor din anul 2022? 

Solicit formularea răspunsului în scris.       Deputat 

Vă asigur de înalta mea apreciere,      Ioan Balan 

*** 
 

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

Stadiul pregătirii sistemului de irigații 

Stimate domnule ministru,  

Seceta pedologică moderată şi puternică își face din nou simțită prezența pe suprafețele agricole din România. 

Directorul ANM Elena Mateescu a arătat că vorbim deja de șase luni din anul agricol 2021-2022 după o toamnă secetoasă și 

două luni din iarna 2021-2022 cu cantități deficitare de precipitații. În luna ianuarie, potrivit ANM, s-a înregistrat o cantitate 

medie de numai 24,9 litri pe metrul pătrat față de o normă de 33,6 litri pe metru pătrat, iar pentru februarie de la 1 februarie și 

până la jumătatea lunii doar 11,6 litri pe metru pătrat față de o normă de 31,6 litri pe metru pătrat - în condițiile în care luna 

februarie este cea mai secetoasă lună a anului. 

Aceeași directoare a ANM a mai subliniat că, în acest moment, jumătatea estică a țării este afectată de secetă pedologică 

moderată și puternică, dar chiar și în partea de vest a Banatului, a Crișanei și chiar și în vestul Transilvaniei avem zone și 

areale unde deja seceta pedologică este moderată. 

Domnule ministru, luând în calcul toate semnalele venite din partea specialiștilor, aș dori să îmi transmiteți care este 

stadiul actual de pregătire al sistemului de irigații, având în vedere faptul că resursa de apă este un element definitoriu pentru 

un an agricol bun pentru țara noastră. Semnalele specialiștilor sunt, toate avertismentele au fost prezentate, nu trebuie ca seceta 

din acest an să ne ia prin surprindere și să afecteze producătorii locali. 

Menționez că doresc răspunsul scris. 

Vă mulțumesc!            Deputat  

George-Cătălin Stângă 

*** 
 

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

Evoluţia zootehniei româneşti 

Stimate domnule ministru, 

Sucesul ultimilor ani agricoli a fost diminuat de minusurile pe care le-a înregistrat sectorul zootehnic. Conform 

informaţiilor furnizate de specialişti, în ultimii ani România a pierdut un şeptel de aproape un milion de bovine, deoarece micii 

crescători au renunţat la animale, ca urmare a preţurilor mici oferite de abatoare sau de procesatorii de lapte. În sens negativ a 

influenţat şi presiunea pe preţ dată de importurile carne de vită din vestul Europei sau din America Latină. 

Vă întreb cu respect:  

1. Care sunt datele rezultate în urma ultimului Recensământ General Agricol privitor la sectorul zootehnic?  

2. Care este strategia MADR privind diminuarea declinului numărului de bovine şi porcine?  

3. Care este situaţia din prezent a zootehniei din judeţul Mureș? 

Solicit răspuns scris.         Deputat 
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Ervin Molnar 

*** 

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

Investițiile PNDL în curs de finalizare din județul Mureș 

Stimate domnule ministru, 

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDL) reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală și are 

la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în 

domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport/drumuri, 

salubrizare, cultură, culte, locuire și sport. 

Cea de-a doua etapă a programului finanțează 9.500 de obiective de investiții, dintre care 2.500 de creșe și grădinițe, 2.000 de 

școli și 5.000 de  alte  obiective  (din  toate  domeniile  eligibile).  Pentru  aceste  investiții sunt alocate fonduri în valoare de 30 de 

miliarde de lei credite de angajament. 

Conform declarațiilor oficiale, PNDL va continua în acest an, chiar dacă sub o altă denumire și o altă formă, ceea ce este 

foarte benefic pentru autoritățile locale. 

Vă întreb cu respect: 

1. Care este stadiul actual al implementării PNDL, atât la nivel naţional, cât şi în județţul Mureș? 

2. Care sunt alocările din bugetul MDLPA pentru investițiile aflate în curs de realizare în acest an? 

3. Ce obiective de investiții urmează a fi finalizate în acest an, atât la nivel național, cât și în județul Mureș? 

Solicit răspuns scris.     

Deputat 

Ervin Molnar 

*** 

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

Stocuri inutile de alimente 

Stimate domnule ministru, 

Din cauza conflictului dintre Federația Rusă și Ucraina, stabilitatea economică a Europei a suferit schimbări 

nefavorabile. Implicit, s-a creat panică printre români legată de potențiala epuizare a anumitor stocuri de alimente, precum și o 

criză legată de creșterea prețului la motorină sau benzină. Ucraina este unul dintre furnizorii principali de floarea soarelui și 

ulei de floarea soarelui la nivel mondial, astfel au apărut temeri că, dacă se va prelungi acest conflict, se va ajunge la o penurie 

la nivel mondial de ulei. 

Conform declarațiilor oficiale, acest scenariu este imposibil întrucât România produce în fiecare an o cantitate de floarea 

soarelui suficientă pentru a acoperi de 10 ori nevoia de consum de ulei a României. De exemplu, anul trecut producția de 

floarea soarelui a atins un record de 3 milioane de tone, în condițiile în care românii consumă anual ulei produs dintr-o 

cantitate de 200.000 de tone de semințe de floarea soarelui. Mai mult decât atât, în cadrul Ministerului funcționează o celulă de 

criză ce monitorizează evoluția zilnică a stocurilor.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 

1. Ce soluție vedeți pentru diminuarea acestei stări de neliniște cu privire la epuizarea stocurilor pentru anumite alimente 

pe fondul crizei curente? 

2. Credeți că există posibilitatea de a fi epuizate stocurile pentru alte alimente în perioada următoare? 

Solicit răspuns în scris.  

Cu deosebită stimă,          Deputat 

Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

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

Aplicație pentru detectarea tablourilor false 

Stimate domnule ministru,  

Tehnologia LegitimId® este unul dintre primele rezultate ale proiectului strategic european de cercetare-dezvoltare, 

SMIS 129617, ce este derulat prin contractul de finanțare între Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de 
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Organism Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI), și consorțiul de firme (Online Services - lider, 

Widecom Systems și Next Planet), în perioada 2020-2022, cu o valoare de 9.399.133,18 lei. 

Eficiența în combaterea fraudei și prevenirea contrafacerii sa a fost testată în cadrul Expo Dubai 2020.  

Ca demonstrație, în cadrul festivalului este expus un tablou „Picături de rouă”, al pictorului Dorin Apreutesei, alături de 

o copie, un print pe pânză care imită originalul, de aceleași dimensiuni, cele două având chip-uri incorporate. Pentru a 

determina  originalul, un vizitator doar apropie telefonul mobil, cu NFC activat, și primește instant răspunsul și anume care 

tablou nu este original.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 

1. Aveți în plan achiziționarea sau conceperea unei aplicații asemănătoare care să funcționeze și în România pentru 

depistarea elemente false? 

2. Ar putea fi folosită aceeași tehnologie și în alte contexte?  

Solicit răspuns în scris.  

Cu deosebită stimă,         Deputat 

Mugur Cozmanciuc 

*** 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Neliniște legată de insuficiența resurselor de gaze naturale 

Stimate domnule ministru,  

Situația tensionată de la granițele României a produs, pe lângă o adevărată urgență umanitară, efecte economice ce 

impactează traiul tuturor europenilor. Printre acestea se numără și amplificarea crizei energetice deja existentă în Europa, 

întrucât Federația Rusă dorește să-și consolideze poziția de furnizor principal de gaze naturale al Europei. Presiunea este cu 

atât mai mare cu cât statele europene se află în mijlocul unei tranziţii energetice, închizând centralele electrice pe cărbune şi 

sporind dependenţa de surse regenerabile, printre care anumite surse precum vântul şi energia solară sunt volubile.  

Atât NATO cât și UE condamnă acțiunile Federației Ruse în Ucraina, iar în acest sens au fost aplicate sancțiuni 

economice dure. Ca urmare a acestor fapte, România este nevoită să se reorienteze către alți exportatori de gaze naturale. 

Conform declarațiilor făcute în spațiul public, acest lucru nu va constitui o problemă, întrucât există alte variante de 

aprovizionare, precum Azerbaijan, SUA, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite.  

Față de cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 

1. Cât de rapid ar putea fi încheiate înțelegeri cu exportatorii menționați? 

2. Va fi afectat prețul pentru gaze naturale?  

Solicit răspuns în scris.        Deputat 

Cu deosebită stimă,       Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

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

Ridicarea stării de alertă – efecte pentru relațiile în muncă 

Stimate domnule ministru,  

În data de 8 martie 2022 s-a ridicat starea de alertă în România, pentru prima dată în ultimii doi ani, perioadă în care 

au fost adoptate o serie de acte normative referitoare la măsurile aplicabile, inclusiv în domeniul dreptului muncii în 

contextul pandemiei de COVID-19. Încetarea stării de alertă produce efecte nu numai în privința ridicării restricțiilor, ci și 

cu privire la măsurile adoptate în timpul acestei situații excepționale. 

În primul rând, este vorba de posibilitatea de telemuncă. Prin ridicarea stării de alertă, angajații redevin obligați să 

se prezinte fizic la birou.  În măsura în care angajatorii vor dori să mențină un sistem hibrid, este absolut necesar să existe 

acordul ambelor părți prin semnarea unui act adițional la contractul individual de muncă.  

În al doilea rând, suspendarea măsurii ce garanta zile libere plătite care puteau fi acordate angajațiilor ce au copii în 

vârstă de până în 12 ani, respectiv 26 de ani pentru cei cu dizabilități, pentru a-i putea supraveghea cât timp unitățile de 

învățământ sunt închise sau predarea se face online se acordă până la finalul anului școlar 2021- 2022, cu excepția vacanțelor 

școlare. Acestea vor mai fi acordate doar în situații excepționale.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 

http://www.apreutesei.ro/
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1. Având în vedere că pandemia nu s-a încheiat, luați în considerare menținerea posibilității de telemuncă pentru 

angajații care sunt vulnerabili din punct de vedere medical? 

2. Vor fi acordate zile libere plătite și pentru a asista copiii de peste 12 ani având în vedere că este vorba despre 

minori?  

Solicit răspuns în scris.         Deputat 

Cu deosebită stimă,          Mugur Cozmanciuc 

*** 

 

 

 

 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii   
 

Ajutor pentru refugiați în domeniul transporturilor 

Stimate domnule ministru, 

 De când a început criza umanitară, ca urmare a conflictului dintre Federația Rusă și Ucraina, un număr mare de 

refugiați au tranzitat România și au fost cheltuiți peste 51 milioane de lei pentru a le asigura cele necesare. Pe lângă facilitățile 

asigurate de către Guvernul României, românii s-au organizat admirabil în cadrul societății civile sau chiar individual pentru a 

ajuta familii întregi ce fug din calea războiului.  

 Săptămâna trecută, în cadrul task force-ului a fost confirmată acordarea de gratuități și facilități pentru transportul 

cetățenilor străini care provin din zona conflictului armat din Ucraina. Este vorba de reglementări privind acordarea de 

facilități pentru transportul rutier, feroviar, naval și aerian în cazul cetățenilor străini sau apatrizilor care sunt în situații 

deosebite.  Printre acestea se numără acordarea de gratuitate la toate călătoriile efectuate cu operatorii de transport feroviar, la 

tren de rang Regio și InterRegio clasa a doua, pe perioada staționării temporare sau a tranzitării României în baza actelor de 

identitate a documentelor temporare de identitate, rezidență sau a permiselor eliberate de autoritățile române, scutirea de la 

plata tarifelor de trecere cu bacul pentru cetățenii străini sau apatrizii care intră în România prin punctul internațional de 

trecere a frontierei de stat român-ucraineană din localitățile Isaccea și Orlivka, precum și acordarea de gratuitate pentru 

călătoriile efectuate cu operatorii de transport fluvial pe ruta Isaccea-Galați.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 

1. Credeți că este necesară și formarea unei unități aflată în subordinea instituției pe care o manageriați ca formă de 

centralizare a eforturilor românilor ce doresc să ofere transport gratuit cu mașina pentru refugiații din Ucraina?  

2. În cazul în care situația se înrăutățește, iar numărul refugiaților va crește brusc, vor fi adoptate măsuri suplimentare? 

3. Ce părere aveți legat de asigurarea unei benzi de prioritate pe drumurile naționale pentru autoturismele și/sau 

autobuzele care transportă refugiați pentru a evita posibilele cozi sau staționări în trafic?  

Solicit răspuns în scris.  

Cu deosebită stimă,          Deputat 

Mugur Cozmanciuc 

*** 

Adresată domnului Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor 
 

Construcţia podului rutier peste râul Prut, între localităţile Ungheni  

din Republica Moldova şi Ungheni din România 

Stimate domnule ministru, 

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre guvernele Republicii 

Moldova şi României, care prevede construcţia podului rutier peste râul Prut, între localităţile Ungheni din Republica Moldova 

şi Ungheni din România. 

România, prin județul Iași, va fi mai interconectată de infrastructura Republicii Moldova, prin conexiunea directă cu 

Autostrada Târgu Mureş - Iaşi - Ungheni. 

Guvernul României va asigura finanţarea lucrărilor de construcţie a podului şi a drumului de acces, inclusiv 

infrastructurile conexe, amplasate pe teritoriul României. Suma totală a fost estimată la 40 de milioane euro. 
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Vă rog să îmi transmiteți un calendar detaliat al implementării execuției acestui proiect, precum și sursele bugetare ce se 

au în vedere pentru ca podul rutier peste râul Prut să devină realitate. 

Cu stimă,         Deputat 

Alexandru Muraru 

*** 
 

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

Alocări județul Alba prin PNI „Anghel Saligny” 

Stimate domnule ministru, 

Alocările de la bugetul central reprezintă adevărate șanse de dezvoltare și modernizare pentru unitățile administrativ-

teritoriale din România. Având în vedere importanța acestor fonduri, doresc să vă întreb, domnule ministru, câte cereri de 

finanțare au venit din partea UAT-urilor din județul Alba prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, și câte dintre 

acestea au fost eligibile pentru finanțare, precum și care este suma totală și defalcată pentru cererile de finanțare, cât și pentru 

cele eligibile? 

Menționez că doresc răspuns scris!     Deputat 

Vă mulțumesc!        Florin Claudiu Roman 

*** 
 

Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și administrației 

      domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 

 

Evidența proiectelor aflate în derulare și denunțate de către constructori că se află sub incidența  

fulminantă a creșterilor de prețuri la materialele de construcții 
 

 Având în vedere că, în ultima perioadă, prețurile la materialele de construcții au crescut și cu 300%, doresc să vă 

întreb dacă aveți o evidență/inventariere a proiectelor aflate în derulare și denunțate de către constructori din cauza acestor 

creșteri fulminante? Precizez faptul că mă refer la cele aflate în derulare și care sunt ulterioare intrării în vigoare  Ordonanței 

Guvernului 15/2021. De asemenea, vă rog să-mi precizați ce soluții aveți în vedere pentru o actualizare permanentă a acestora 

în trend cu creșterile tot mai mari ale prețurilor materialelor de construcții. 

Menționez că doresc răspuns scris! 

Vă mulțumesc!          Deputat  

Vetuța Stănescu 

*** 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Precizări referitoare la potențiale emiteri frauduloase de vize de flotant  

în preajma alegerilor electorale 

Stimate domnule ministru, 

În urma sesizărilor venite pe adresa biroului meu parlamentar, mi-a fost adusă în vedere o situație cu un potențial 

îngrijorător în ceea ce privește funcționalitatea și sănătatea democrației românești. Aspectele sesizării parvenite mie au fost 

analizate de Ministerul Afacerilor Interne -  Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și 

transmise spre soluționare Inspectoratului General al Poliției Române. În răspunsul trimis de ministerul pe care îl conduceți 

către reclamant, având nr. 3165427/13.10.2020, sunt confirmate aspectele reclamate, anume emiterea a 69 de vize de flotant pe 

adresa domiciliului unui candidat la funcția de primar a comunei Cătina, județul Buzău. Urmare a acestui demers, în răspunsul 

R/2270/2020/13.10.2020 către reclamant, Ministerul Afacerilor Interne anunță sesizarea organelor competente de urmărire 

penală și constituirea unui dosar penal (734/P/2020) în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de 

abuz în serviciu, fals intelectual și fals în declarații, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, dosarul să fie înaintat unității de 

Parchet competente, cu propuneri corespunzătoare.  

Considerând gravitatea unei potențiale vicieri a procesului electoral și denaturarea voinței reale a rezidenților de drept 

dintr-o unitate administrativ-teritorială a României de a își alege conducerea comunității, doresc să vă întreb, domnule 

ministru, următoarele: 
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1. Există, la momentul trimiterii răspunsului la prezenta întrebare, și alte sesizări primite de Ministerul Afacerilor 

Interne care să facă un obiect similar aspectelor prezentate anterior? 

2. A dispus Ministerul Afacerilor Interne verificări privind circumstanțele emiterii vizelor de flotant în perioada 

preliminară alegerilor electorale? 

3. Aveți o evidență a alegătorilor privind durata lor de ședere în unitățile administrativ-teritoriale pe ale căror liste de 

votare se regăsesc? 

Menționez că solicit răspuns scris. 

Vă rog primiți, domnule ministru, expresia înaltei mele considerații! 

Deputat 

Gabriel-Ioan Avrămescu 

*** 

 

 

 

Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România 

 

➢ Întrebări 

 

Adresată domnului Sorin Mihai Câmpeanu, ministrul Educației 
 

Măsuri pentru persoanele strămutate din Ucraina pe teritoriul României 
 

Stimați reprezentanți ai Ministerului Educației, în temeiul dispoziţiilor art. 200 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Având în vedere: 

- declanșarea conflictului armat în Ucraina în data de 24 februarie 2022, având drept consecință dislocarea unui număr 

semnificativ de persoane de pe teritoriul Ucrainei pe teritoriile Republicii Moldova și statelor membre ale Uniunii Europene; 

- faptul că, de la debutul conflictului, au intrat pe teritoriul României cca. 350.000 de cetățeni ucraineni, dintre care doar 

cca. 250.000 dintre aceștia au părăsit deja țara noastră; 

- prevederile Capitolului III din Legea nr. 122/2006; 

- prevederile Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 A Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței 

unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE și având drept efect 

introducerea unei protecții temporare; 

- cadrul normativ creat la nivel intern, prin OUG nr. 15/2022 și actele subsecvente; 

Aș dori să vă adresez următoarele întrebări, fiecare dintre ele va fi tratată drept având în vedere strict persoanele intrate 

pe teritoriul României în contextul conflictului armat din Ucraina: 

I. Cu privire la dreptul la educație 

1. Care este numărul minim de elevi vorbitori de limbă ucraineană pentru care se va constitui o clasă cu predare în limba 

ucraineană? 

2. Care sunt variantele avute în vedere pentru asigurarea integrării tuturor minorilor în forme de învățământ (ex. predare 

în clase de nivel combinat, predare în sistem online etc.) și care este actul care reglementează această metodologie? 

3. A fost stabilit un protocol sau altă formă de colaborare cu Ministerul Educației din Ucraina pentru schimbul de resurse 

umane în vederea asigurării continuității formei de educație pentru elevii ucraineni? 

II. Cu privire la recunoașterea calificărilor internaționale 

1. Care este procedura urgentă de recunoaștere a calificărilor profesiilor exceptate de art. VI din OUG nr. 20/2022, pentru 

asigurarea de îndată și nediscriminatoriu a accesului la piața muncii a persoanelor din cauza conflictului din Ucraina? 

Vă rog să îmi răspundeți la prezenta solicitare în scris conform art. 200, în termenul de 15 zile prevăzut la art. 201 din 

regulamentul Camerei Deputaților. 
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Cu stimă,         Deputat 

Tudor - Vlad Benga 

*** 
 

Adresată domnului Marian Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 
 

Prevenire trafic de persoane în rândul persoanelor strămutate din Ucraina 
 

Stimați reprezentanți ai Ministerului Justiției, în temeiul dispoziţiilor art. 200 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Având în vedere că, în urma declanșării conflictului armat pe teritoriul Ucrainei, un număr mare de persoane au fugit de 

pe teritoriul acestei țări în România, precum și obligațiile României de a acorda o formă de protecție acestor persoane, în baza 

tratatelor internaționale la care este parte, a directivelor europene emise și a prevederilor legislației naționale, care impun 

acordarea a cel puțin unei forme de protecție temporară acestor persoane,  

Având în vedere Decizia de implementare a Consiliului European nr. 2022/382,  care face referire la acordarea 

protecției temporare persoanelor strămutate din Ucraina ca fiind cea mai adecvată formă de protecție actuală, întrucât aceste 

persoane nu se pot întoarce în țara sau în regiunea lor de origine din cauza agresiunii militare ruse, 

Aș dori să vă adresez câteva întrebări: 

1. Ce măsuri concrete ați adoptat/urmează să adoptați pentru prevenirea traficului de persoane în randul persoanelor 

strămutate din Ucraina pe teritoriul României? 

2. Prin ce mijloace se realizează informarea acestor persoane despre formele de protecție de care pot beneficia, drepturile 

si obligațiile care le revin pe teritoriul României?  

Vă rog să îmi răspundeți la prezenta solicitare în scris conform art. 200, în termenul de 15 zile prevăzut la art. 201 din 

regulamentul Camerei Deputaților. 

Cu stimă,          Deputat 

Tudor - Vlad Benga 

*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afaceerilor Interne 

 

Măsuri pentru persoanele strămutate din Ucraina pe teritoriul României 

 

Stimați reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, în temeiul dispoziţiilor art. 200 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, 

Având în vedere că, în urma declanșării conflictului armat pe teritoriul Ucrainei, un număr mare de persoane au fugit de 

pe teritoriul acestei țări în România, precum și obligațiile României de a acorda o formă de protecție acestor persoane, în baza 

tratatelor internaționale la care este parte, a directivelor europene emise și a prevederilor legislației naționale, care impun 

acordarea a cel puțin unei forme de protecție temporară acestor persoane,  

Având în vedere Decizia de implementare a Consiliului European nr. 2022/382, care face referire la acordarea protecției 

temporare persoanelor strămutate din Ucraina ca fiind cea mai adecvată formă de protecție actuală, întrucât aceste persoane nu 

se pot întoarce în țara sau în regiunea lor de origine din cauza agresiunii militare ruse, 

Aș dori să vă adresez câteva întrebări: 

1. Cum se realizează înregistrarea persoanelor cazate in spatii de cazare particulare pe perioada șederii pe teritoriul 

României? 

2. Ce obligații au cetățenii români care găzduiesc persoanele strămutate vis-a-vis de înregistrarea acestora în  evidența 

autorităților române? 

3. Ce măsuri concrete ați adoptat/urmează să adoptați pentru prevenirea traficului de persoane în randul persoanelor 

strămutate din Ucraina pe teritoriul României? 

Vă rog să îmi răspundeți la prezenta solicitare în scris conform art. 200, în termenul de 15 zile prevăzut la art. 201 din 

regulamentul Camerei Deputaților. 

Cu stimă,         Deputat 

Tudor - Vlad Benga 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  

Democrate Maghiare din România 

 

 

 

 

 

 

➢ Întrebare 

 

 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 

      domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 

Asigurarea de sănătate pentru studenți ai instituțiilor de învățământ superior din state-membre 

 

La biroul meu parlamentar am fost căutat de mai mulți tineri, studenți înscriși la universități din state membre, care 

urmează cursuri online și, astfel domiciliază în România, și cărora CNAS nu le recunoaște statutul de asigurat. 

Potrivit art. 154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

”Art. 154: Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 

(1) Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate: 

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de 

liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi, studenţii-

doctoranzi care desfăşoară activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6 ore convenţionale 

didactice pe săptămână, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni 

soldaţi sau gradaţi profesionişti. Dacă realizează venituri lunare cumulate din activităţi independente, activităţi agricole, 

silvicultură şi piscicultură peste valoarea salariului de bază minim brut pe ţară ori venituri din salarii sau asimilate salariilor, 

pentru aceste venituri datorează contribuţie.” 

Din moment ce legea nu face niciun fel de diferență între tipuri de unități de învățământ superior, acreditate sau nu, ori 

forme de frecvență, de ce acești tineri cetățeni români nu beneficiază de asigurare medicală? 

Solicit răspuns în scris. 

Deputat 

Miklós Zoltán 

*** 
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Grupul parlamentar al Alianţei  

pentru Unirea Românilor 

➢ Interpelări 

 

Adresată:  domnului Nicolae Ciucă, prim-ministru 

De către: deputat Acatrinei Dorel Gheorghe 

                 deputat Puscașu Lucian Florin 

Obiectul interpelării: Reduceți taxele pentru gaz, energie, combustibil și alimente sau veți avea pe constiință milioane 

de români care trăiesc sub pragul sărăciei. 

  

Domnule prim-ministru, 

 

România a intrat în recesiune tehnică în ultimul semestru al anului trecut. Dacă nu se iau măsuri radicale urgente 

privind intervenţia publică/reglementarea preţurilor la energie şi gaze naturale pe durată limitată, după aprilie 2022, România 

va resimţi cea mai mare criză economică şi socială din ultimii 30 ani. 

Economia României a suferit o cădere puternică în semestrul 2 din anul trecut, iar creşterea economică cu două 

cifre a fost un balon de săpun care s-a spart, lovindu-se de realitatea economică crudă. România a decelerat puternic din punct 

de vedere economic în trimestrul 3 şi şi-a accentuat căderea în trimestrul 4 din 2021. In acest an, presiunile bugetare vor atinge 

un nivel fără precedent, iar criza socială va acumula tensiuni, inclusiv pe fondul exploziei preţurilor la utilităţi. Şocul creşterii 

preţurilor la energie şi gaze naturale este atât de puternic încât va provoca o recesiune mai puternică decât cea trăită de 

România în perioadele de criză.Dacă nu se iau măsuri radicale şi urgente privind intervenţia publică /reglementarea preţurilor 

la energie şi gaze naturale pe durată limitată, din aprilie 2022 – aşa cum prevede Directiva 944 a Parlamentului şi a Consiliului 

European din 5 iunie 2019, România va resimţi cea mai mare criză economică şi socială din ultimii 30 ani. Deprecierea 

dramatică a puterii de cumpărare va fi însoţită de greve şi tulburări sociale zilnice.” 

Prețul energiei și a gazelor a explodat, cu consecințe grave asupra cetățenilor români și a economiei noastre. Astfel, 

cuplarea prețului din producția internă de gaze la prețul bursei de la Viena fără stabilirea unui mecanism clar de protecție a 

economiei românești și a românilor, expune România în prag de sezon rece la o creștere a facturilor ce nu poate fi suportată de 

consumatori. Compensarea nu a avut nici un efect. 

Câtă vreme nu se intervine asupra mecanismelor prezentate mai sus care distorsionează piața energiei și cîtă vreme nu 

se găsesc soluții pentru exploatarea  gazului românesc, românii sunt condamnați la sărăcie. 

Prețul final al gazelor și energiei se formează în proporție de cca 60% de taxele și impozitele impuse de Statul Român. 

De asemenea, în prețul combustibilului cca 60% din prețul la pompă reprezintă taxele si impozitele Statului Român. Este 

necesară impunerea unui TVA de 0%  la alimente pe timp de minim un an. 

Toate aceste lucruri sunt necesare pentru că, fiind impuse procentual, suntem în situatia în care cresc veniturile la 

bugetul de stat, iar românii sărăcesc în fiecare zi prin scăderea puterii de cumpărare. 

Nu este posibil să avem un STAT care își sporește veniturile, în plină criză a energiei, tocmai pe seama celor pe care 

trebuie să-i reprezinte. Nu este posibil să avem milioane de români care să traiască sub pragul sărăciei și care sunt ingrijorați că 

aceasta criză alimentară ar putea să-i transforme în muritori de foame. 

Treziți-vă pentru că sărăcia și prețurile mari îi vor scoate pe români în stradă! 

 

Față de această situație vă adresăm următoarea interpelare: 

Care este data la care veti reduce taxele pentru gaz, energie, combustibil si alimente pentru a nu avea pe constiință 

milioane de românii care trăiesc sub pragul sărăciei? 

Solicităm răspuns în scris. 
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Adresată: domnului Nicolae Ciucă, prim-ministru 

De către: deputat Acatrinei Dorel Gheorghe 

                 deputat Puscașu Lucian Florin 

Obiectul interpelării: Solicităm demiterea ministrului Apărării Naționale, Vasile Dîncu, pentru că trimite zilnic ”sicrie 

zburătoare” în misiune 

 

Domnule prim-ministru, 

 

 

Un avion MiG-21 al aviaţiei române s-a prăbușit în data de miercuri 02.03.2022, după ce a decolat de la baza Mihail 

Kogălniceanu pentru misiune de patrulare aeriană deasupra Dobrogei. Un elicopter IAR 330-Puma trimis în misiune de 

salvare-căutare s-a prăbuşit, de asemenea, iar 7 militari aflați la bordul aparatului şi-au pierdut viaţa. Joi, la ora 2:00, MApN a 

anunțat că pilotul avionului de vânătoare a fost găsit decedat. 

Joi, 3 martie 2022, 02:00 - Pilotul avionului MiG-21 LanceR prăbuşit miercuri, 2 martie, în judeţul Constanța, şi-a pierdut 

viaţa, anunță MapN într-un comunicat. 

Familia pilotului a aflat despre moartea acestuia vazîndu-i poza la televizor. 

Pilotul avea 31 de ani, era căsătorit şi nu avea copii. Din anul 2014, îndeplinea funcţia de pilot în cadrul Escadrilei 861 

Aviație Luptă în Baza 86 Aeriană de la Borcea. Acumulase peste 570 de ore de zbor, din care aproximativ 420 pe MiG-21 

LanceR. 

Aeronava MiG 21 LanceR decolase de pe Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, în jurul orei 19.50, iar la ora 20.03 a 

dispărut de pe radar, într-o zonă cuprinsă între localitățile Cogealac si Gura Dobrogei. Ulterior, elicopterul IAR-330 trimis să 

caute avuonul a dispărut şi el de pe radar. Pilotul raportase condiții de vreme nefavorabilă și primise ordin să se întoarcă la 

bază. În elicopter erau șapte militari, după ce doi salvatori pe mare din cadrul Forțelor Navale s-au alăturat echipei inițiale. Cei 

șapte militari morți în accident au vârste cuprinse între 29 și 57 de ani. 

 

Iată cronologia incidentelor aviatice:   

 2 martie 1994 - Un avion MiG 29 s-a prăbuşit la aeroportul militar Mihail Kogălniceanu, în timpul unui zbor de antrenament. 

Pilotul şi-a pierdut viaţa, iar aeronava a fost distrusă.  

10 martie 1994 - Unei aeronave MiG 23, cu dublă comandă, în timpul apropierii de aerodrom pentru aterizare, i s-a oprit 

motorul la înălţimea de 400 m de sol şi la aproximativ 8 km faţă de pista de decolare-aterizare. Aeronava aparţinea unităţii de 

aviaţie din Timişoara. Piloţii s-au salvat prin catapultare.     

 18 mai 1994 - Un avion MiG 21 s-a prăbuşit în timpul unui zbor de antrenament. În urma accidentului, pilotul a murit, iar 

avionul, aparţinând unităţii de aviaţie militară din Timişoara, a fost distrus.    

9 august 1994 - Un MiG-23 s-a prăbuşit în timp ce încerca să aterizeze pe aeroportul militar din localitatea Mihail 

Kogălniceanu. Pilotul s-a catapultat.   

 6 octombrie 1994 - Un avion MiG-21 s-a prăbuşit pe poligonul Bogata, de lângă Turda, în timpul unei aplicaţii militare. 

Pilotul s-a catapultat.    

14 octombrie 1994 - Un avion MiG 21 s-a prăbuşit, iar pilotul Adrian Truşcă şi-a pierdut viaţa. În urma anchetei s-a constatat 

că erorile pilotului au stat la baza accidentului.    

27 iulie 1995 - Un avion MiG 21, de la UM 019051-Deveselu, s-a prăbuşit după aproximativ 15 minute de la decolare. 

Aparatul executa un zbor de cercetare meteo, combinat cu un exerciţiu de luptă ce simula trageri în ţinte terestre. În urma 

accidentului, şi-au pierdut viaţa ambii piloţi.    

29 august 1995 - Un avion MiG-21 cu dublă comandă s-a prăbuşit pe aerodromul Giarmata, de lângă Timişoara. Cei doi piloţi 

au reuşit să se salveze prin catapultare.   

 22 mai 1997 - Un avion militar tip MiG 21, din dotarea unităţii militare de la Bacău, s-a prăbuşit în zona localităţii Pârjol, 

judeţul Bacău. Pilotul s-a salvat prin catapultare.    

10 decembrie 1997 - Un avion tip MiG-21 cu dublă comandă s-a prăbuşit în timpul unui zbor de instrucţie, aparatul fiind 

distrus în urma impactului cu solul, însă piloţii s-au catapultat.    
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12 mai 1999 - Un avion românesc de luptă tip MIG 23 s-a prăbuşit în zona localităţii Căpâlnaş, la şapte kilometri sud de 

Săvârşin, judeţul Arad. Pilotul, locotenentul comandor Dorin Eremie Craiu, şi-a pierdut viaţa.    

17 august 1999 - Un aparat cu dublă comandă al Bazei Aeriene 95 s-a prăbuşit în apropierea unităţii de aviaţie din Bacău. 

Cauza a constituit-o o eroare în tehnica pilotajului. Ambii piloţi s-au salvat prin catapultare. Avionul s-a prăbuşit imediat după 

decolare, la circa trei kilometri de capătul pistei.    

13 iulie 2001 - Un aparat al SC Aerostar Bacău s-a prăbuşit într-o zonă muntoasă din dreptul localităţii Tazlăul Mare, iar 

pilotul a reuşit să se catapulteze. Comisia care a anchetat cauzele prăbuşirii avionului militar MIG 21 Lancer a exclus varianta 

erorii de pilotaj, concluzie la care anchetatorii au ajuns după decodarea cutiei negre a aparatului de zbor.   O pasăre a provocat 

nenorocirea      

21 februarie 2002 - Un avion MiG 21 Lancer, cu simplă comandă, aparţinând Bazei 86 Aeriene Feteşti, s-a prăbuşit în lacul 

piscicol Iezer, din apropierea municipiului Călăraşi. Avionul a fost distrus, iar pilotul, Adrian Săvulescu, şi-a pierdut viaţa. 

Zborul se efectua în cadrul unui antrenament de strictă supraveghere. Accidentul a fost provocat de impactul cu o pasăre.   

 26 martie 2002 - Un aparat al Bazei Aeriene 71 s-a prăbuşit în apropiere de Turda, însă pilotul a reuşit să se salveze. Cauza a 

fost defectarea sistemului de alimentare cu combustibil a motorului.    

23 octombrie 2002 - Un avion MiG 21 Lancer, care efectua un zbor de instrucţie în simplă comandă, s-a prăbuşit de la o 

înălţime de 30 de metri, la capătul pistei de decolare de pe aerodromul Unităţii de Aviaţie din Bacău. Pilotul avionului, care era 

singur la bord, a reuşit să se catapulteze înaintea impactului aparatului de zbor cu solul.  

26 septembrie 2003 - Un avion MiG 21 Lancer s-a prăbuşit în apropiere de Câmpia Turzii, iar pilotul, căpitanul comandor 

Sorin Popa, a murit, nereuşind să se catapulteze. Accidentul aviatic s-a produs pe un deal din vecinătatea comunei Viişoara. 

Aparatul de zbor aparţinea unităţii aviatice de la Luna şi executa un zbor de antrenament. Cauza a fost dezorientarea spaţială.    

26 august 2004 - Două aeronave MiG 21 Lancer cu simplă comandă s-au ciocnit în zbor, la 20 de minute de la decolarea de pe 

aeroportul din Câmpia Turzii, piloţii reuşind să se catapulteze şi fiind recuperaţi. Cauza accidentului a fost reprezentată de o 

eroare umană, dar şi de condiţii meteo nefavorabile.   

 8 martie 2005 - Un avion MiG 21 Lancer cu simplă comandă aparţinând Bazei Aeriene 86 Feteşti s-a prăbuşit în zona 

localităţii Însurăţei, din judeţul Brăila. Pilotul s-a catapultat, supravieţuind accidentului, dar aparatul de zbor a fost distrus 

aproape în întregime. Accidentul a avut drept cauză probabilă pierderea stabilităţii aerodinamice a aeronavei prin acţionarea 

energică de către pilot a comenzilor, pentru asigurărea avantajului câştigării luptei aeriene.   Probleme majore la motor.    

 22 noiembrie 2006 - O aeronavă MiG 21 Lancer s-a prăbuşit la Beliu, în judeţul Arad. Aeronava a funcţionat normal pe 

întreaga durată a zborului, de la decolare până la impactul cu solul. Comisia de investigare a apreciat că producerea catastrofei 

aeriene poate fi atribuită "instalării subite a pierderii de conştienţă a pilotului, indusă de unul de factorii de mediu sau de o 

afecţiune psiho-fizică pre-existentă în stare latentă". Pilotul, care se afla singur în avion, a decedat.    

1 noiembrie 2010 - Un aparat se prăbuşeşte în apropiere de Câmpia Turzii. Doi piloţi militari îşi pierd viaţa.    

12 iunie 2017 - Un MiG 21 Lancer s-a prăbuşit lângă localitatea constănţeană Nazarcea, pe un câmp, după ce pilotul s-a 

catapultat. Pilotul, Adrian Stancu, a scăpat cu viaţă. El a anunţat că avionul său are probleme majore la motor, în timpul 

manevrelor de aterizare.    

7 iulie 2018 - Un avion MiG-21 LanceR s-a prăbuşit în timpul unui show aviatic la Baza Aeriană Borcea. Pilotul avionului a 

murit. El avea 36 de ani şi era pilot-şef în cadrul Escadrilei 861 Aviaţie Luptă, Baza 86 Aeriană Feteşti, având 400 de ore de 

zbor, din care 250 erau cu MiG - 21.   

 20 aprilie 2021 - Un avion MIG s-a prăbuşit în judeţul Mureş, în timpul unui zbor de antrenament. Avionul s-a prăbuşit în 

jurul orei 14:30, în localitatea Dedrad, într-o zonă nelocuită, iar pilotul s-a catapultat. 

 

La momentul investirii în functia de ministru, Vasile Dâncu , care nu are studii militare și zero experiență în domeniu, a luat 

cunostință de problemele majore generate de starea proastă a avioanelor MIG 21 și a continuat sa le trimită în misiune. 

 

Față de această situație vă adresăm următoarea interpelare: 

La ce dată îl veți demite pe ministrul Apărării Naționale, Vasile Dîncu, și când veți înlocui  ”sicriele zburătoare” cu 

avioane performante?  

 Solicităm răspuns în scris. 

       

*** 
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Adresată: domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

De către: deputat Dumitru-Viorel Focșa, 

Obiectul interpelării: Dezastrul de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Constanța 

 

 

Stimate domnule ministru 

După cum bine știți, Constanța este singura capitală reședință de județ din România care nu are un Spital Clinic de 

Boli Infecțioase funcțional. Nu de ieri, de azi, ci de șase (6) luni de zile. 

De la incendiul din 30 septembrie 2021, care a afectat doar secția ATI situată la parter și în urma căruia au murit 11 

oameni nevinovați, întregul spital a fost închis. Au urmat multiple promisiuni cu privire la redeschiderea parțială a SCBI, dar 

și a amplasării unui spital modular în curtea actualului Spital Clinic de Boli Infecțioase, gata să preia o parte din activitatea 

acestuia. 

Din păcate, constănțenii au avut parte numai de minciuni din partea unei administrațiii care se face direct responsabilă 

atât de o parte a deceselor de Covid-19 înregistrate începând cu data de 1 octombrie 2021 și până în prezent, cât și de lipsa 

unei facilități adecvate tratamentului altor boli infecțioase. 

Cum un necaz nu vine niciodată singur, zilele trecute, managementul interimar al spitalului a informat, în scris, 

personalul angajat cu caracter temporar în timpul pandemiei cu privire la încetarea contractelor de muncă la 30 de zile după 

ridicarea Stării de Alertă. Fără un mulțumesc, dar mai ales fără a lua aminte la proaspăta Lege care oferă posibilitatea angajării 

acestor oameni de aur, pe o perioadă nedeterminată, în urma unui examen. 

Pe cale de consecință, vă rog, stimate domnule ministru, să solicitați Corpului de Control să demareze o anchetă la 

SCBI Constanța pentru a verifica: de ce nu se deschide, fie și parțial, Spitalul, de ce nu se ia în calcul permanentizarea 

contractelor cu caracter temporar, de ce nu avansează amplasarea spitalului modular. 

De asemenea, vă rog să analizați oportunitatea preluării SCBI în subordinea Ministerului Sănătății, întrucât dacă acesta 

va rămâne unde este acum, nouă, constănțenilor, nu ne rămâne decât să ne rugăm bunului Dumnezeu pentru vremuri cu pace și 

fără boli.  

Solicit răspuns scris. 

 

  

*** 

 

 

➢ Întrebări 

 

Adresată domnului Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei  

 

Criza economică generată de războiul din Ucraina 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Având în vedere consecințele economice mondiale negative cauzate de războiul din Ucraina, vă rog să îmi comunicați cu cât 

estimați că se va contracta economia României până la finele acestui an, în ce sectoare de activitate și care va fi impactul 

asupra cetățeanului de rând? 

Solicit răspuns scris. 

 

Deputat  

Dumitru-Viorel Focșa 

 

*** 
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Adresată doamnei Cornelia Nagy, președintele Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate 

  

Situația contractelor încheiate prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț în perioada stării de 

urgență și a stării de alertă 

 

 

Doamnă președinte, 

În perioada stării de urgență și a stării de alertă legate de pandemia de COVID-19, autoritățile publice centrale și locale au 

achiziționat diverse bunuri și servicii prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț, în baza unor acte normative 

adoptate în respectiva perioadă. 

Vă solicit să îmi puneți la dispoziție o situație detaliată a contractelor încheiate de instituția pe care o conduceți prin procedura 

de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț (potrivit, după caz: O.U.G. nr. 11/2020 privind stocurile de urgență 

medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, modificată prin Legea nr. 20/2020; Decretului Președintelui 

României nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul României; Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19) în perioada 11 februarie 2020 – 7 martie 2022.  

Mai precis, pentru fiecare achiziție, vă rog să specificați:  

• Furnizorul de produse/servicii 

• Denumirea produselor/serviciilor achiziționate 

• Preț unitar 

• Cantitate 

• Valoarea totală a contractului 

• Valoarea plătită din contract 

• Data atribuirii contractului 

• Stadiul de implementare a contractului 

Întrebarea pe care v-am adresat-o are la bază principiul accesului publicului la informaţii privind contractele publice, ceea ce 

facilitează controlul democratic asupra activităţii administrative. 

Solicit răspuns scris. 

 

Deputat 

Adrian George Axinia 

 

*** 

 

Adresată domnului Adrian Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii 

 

Criza alimentară cauzată de războiul din Ucraina 

 

Stimate domnule ministru 

Având în vedere speculațiile cu privire la o potențială criză alimentară cauzată de războiul din Ucraina, speculații 

întărite și de evoluția prețurilor la cereale de pe bursa EuroNext din Paris, vă solicit să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Ce fel de produse și subproduse de origine vegetală, animală și altele, destinate consumului, a importat România din 

Federația Rusă și Ucraina în perioada 2016-2021, în ce cantități și valori? 

2. Cum va compensa România deficitul de produse de origine vegetală, animală și altele, destinate consumului, cauzat de 

sistarea sau diminuarea importurilor din Ucraina și Federația Rusă? 

3. Ce cantități de produse de origine vegetală, animală și altele, destinate consumului, sunt necesare satisfacerii nevoilor 

românilor/cap de locuitor în decursul unui an de zile? 

4. Ce produse de origine vegetală, animală și altele, destinate consumului, au fost exportate în perioada 2016-2021, în ce 

cantități, unde și la ce prețuri?  

5. Ce produse de origine vegetală, animală și altele, destinate consumului, au fost importate în perioada 2016-2021, în ce 

cantități, de unde și la ce prețuri?  
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6. Cum vor fi afectate prețurile acestor produse de cotațiile în creștere de pe bursa EuroNext din Paris, și nu numai? 

7. Pe ce rezerve de produse de origine vegetală, animală și altele, destinate consumului, se bazează astăzi România, și 

pentru cât timp? 

 

Solicit răspuns scris. 

 

Deputat  

Dumitru-Viorel Focșa 

 

*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Înmatriculare utilaje agricole neconforme în Transilvania 

 

Stimate domnule ministru, 

 

În contextul în care mai mulți intelectuali maghiari au adresat recent o scrisoare online de protest față de politicile 

FIDESZ (Fiatal Demokraták Szövetsége, în traducere Alianța Tinerilor Democrați) în România, vă atrag atenția asupra unui 

lucru care la o primă citire pare nesemnificativ, însă, în realitate, ar putea reprezenta un indicator relevant pentru a determina 

dimensiunea fenomenului investițiilor guvernului maghiar în terenurile agricole din Transilvania.  

Informația pe care o consider deosebit de importantă este menționată de către doamna profesoară Selyem Zsuzsa 

(profesor universitar al Catedrei de Literatură Maghiară din cadrul Universității Babeș-Bolyai) în cadrul conferinței de presă în 

care a fost adusă la cunoștința publicului larg efectele negative ale politicilor FIDESZ. În mod concret, doamna profesoară 

susține că:  

„Microhidrocentralele subvenționate pe Valea Uzului de guvernul maghiar sunt un pericol pentrubiodiversitate și 

înmatricularea tractoarelor neconforme.” 

Așadar, se poate înțelege faptul că pe lângă microhidrocentralele subvenționate de către guvernul maghiar, ar mai 

putea exista și acest fenomen al înmatriculării de utilaje agricole neconforme cu standardele în vigoare. Chiar dacă nu reiese în 

mod clar că aceste utilaje agricole sunt cumpărate prin finanțare de la guvernul maghiar sau diverse persoane private, este 

cunoscut faptul că în prezent se desfășoară o adevărată agendă de investiții în terenurile agricole din Transilvania, atât cu 

finanțare directă de la guvernul maghiar cât și în mod indirect prin intermediul unor entități private coordonate de la Budapesta 

(oameni de afaceri, politicieni, asociații, ONG-uri etc.)  

În acest sens, dacă terenurile agricole transilvane prezintă un interes crescut, în consecință, la fel de importante sunt și 

utilajele și toate instrumentele necesare desfășurării activităților agricole anuale.  

Având în vedere cele menționate mai sus, vă rog respectuos să binevoiți să-mi comunicați în scris la următoarele 

întrebări: 

 

1. Referitor la situația îngrijorătoare a înmatriculărilor de utilaje agricole neconforme, care este punctul de vedere al 

domniei voastre ? 

2. Cunoașteți numărul utilajelor agricole înmatriculate în România și care sunt cumpărate prin finanțare directă sau 

indirectă de la Budapesta ? 

3. Cunoașteți numărul utilajelor agricole înmatriculate în Ungaria și care se regăsesc pe teritoriul României ? 

 

Deputat 

Dan Tanasă 

 

*** 

 

Adresată domnului Ioan Marcel Boloș, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 
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Nereguli la Societatea Națională Radiocomunicații S.A (RADIOCOM) 

 

Stimate domnule ministru, 

 Având în vedere știrile apărute în spațiul public despre conducerea Societății Naționale Radiocomunicații S.A 

(RADIOCOM), societate adusă în situația de a nu-și exercita atribuțiile funcționale de bază, respectiv transmiterea 

programelor de radio și televiziune pentru cetățenii români din țară, dar și din diaspora, doresc să trag un semnal de alarmă 

privind funcționalitatea sub 40% a acestei societăți de importanță națională. 

 Suntem la granița cu un conflict militar, cu sute de mii de refugiați de război pe care trebuie să îi ajutăm, iar un posibil 

apel adresat de către Președintele României sau Primul Ministru al României populației țării noastre, nu va putea fi recepționat 

prin intermediul Radio România Actualități și nici diasporei prin Radio România Internațional. În loc să rezolve problemele 

reale legate de retehnologizarea emițătoarelor radio din București si din țară, domnul director general a alocat din bugetul 

instituției sume importante pe lucrări fără legătură cu obiectul de activitate al acesteia. Stația de unde medii de la Vadul lui 

Traian (în apropiere de granița cu Ucraina) este complet nefuncțională de un an de zile (de când domnul Dragoş Cosmin 

Lucian Preda a fost instalat în funcția de director general al RADIOCOM), în consecință, mai mult de 30% din populația 

României nu mai are acces la posturile naționale de radio. 

  Referitor la instalarea în funcție a domnului director general, conform datelor publicate în Revista Comunicații 

Mobile, membrii Consiliului de Administrație al SNR au votat în unanimitate anularea votului din 20 mai prin care liberalul 

Dragoș Preda era numit director general la SNR în locul lui Eugen Brad (un inginer cu vechime în companie), întrucât s-a 

constatat că nu sunt îndeplinite condițiile procedurii declanșate, prin videoconferință, cu privire la revocarea directorului 

general, membrii consiliului aflându-se într-o eroare juridică la votul revocării lui Eugen Brad de la jumătatea lunii mai. Cu 

toate acestea, domnul Dragoș Preda se află pe funcție, conduce instituția și alocă discreționar bugetul acesteia. Surse 

guvernamentale au precizat pentru „Adevărul” că printre informaţiile vehiculate în interiorul Cabinetului sunt cele legate de 

faptul că înlocuirea domnului Eugen Brad nu s-a făcut printr-o competiţie, conform prevederilor OUG nr.109/2011, iar acesta 

trebuie să primească peste 230.000 de lei, conform prevederilor din contractul de mandat al acestuia. 

 Avem nevoie de instituții funcționale în România, mai ales în domeniile strategice! Domnule Ministru, constatăm că 

atât de multe lucruri sunt în neregulă cu conducerea Societății Naționale Radiocomunicații S.A (RADIOCOM), aveți în 

intenție să luați măsuri concrete, să trimiteți corpul de control pentru a verifica aceste nereguli apărute în spațiul public?  

Solicit răspuns în scris. 

    

Deputat 

Dan Tanasă 

 

*** 

 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

   

Eliminarea formularului digital PLF 

  

Stimate domnule ministru, 

 

Mult așteptata ridicare a Stării de Alertă nu a fost însoțită și de eliminarea tuturor restricțiilor ce au fost impuse prin aceasta. 

Din păcate, în data de 11.03.2022, pe Aeroportul Otopeni, mai mulți români au fost amendați pentru lipsa formularului digital 

PLF de intrare în România fapt care, în mod evident, reprezintă încă un abuz al reprezentanților statului român față de proprii 

săi cetățeni.  

În contextul economic de astăzi, o amendă de 2.000 lei este o crimă. 

Pe cale de consecință, vă solicit să demarați o anchetă cu privire la sancțiunile contravenționale administrate pentru lipsa LPF 

începând cu data de 9 martie și până în prezent, și să îmi comunicați situația acestora. 

Solicit răspuns în scris. 

 

Deputat 

Dumitru-Viorel Focșa 
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*** 

 

Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 

Redeschiderea minelor de cărbune 

  

Stimate domnule ministru, 

  

Recent, prim-vicepreședintele Comisiei Europene și comisarul european pentru Climă, Frans Timmermans, a afirmat 

că energia generată prin arderea cărbunelui va putea fi folosită și pe viitor de statele Uniunii Europene, ca alternativă la 

consecințele economice generate de războiul din Ucraina. 

 În acest context, vă rog să îmi comunicați care sunt minele de cărbune pe care le veți redeschide și când veți reporni 

activitatea Termocentralei Mintia? De asemenea, vă rog să îmi transmiteți ce progrese a înregistrat România în implementarea 

Green Deal. 

 Solicit răspuns în scris. 

   

Deputat 

Dumitru-Viorel Focșa 

 

*** 

 

Adresată domnului Raed Arafat, Secretar de Stat, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență - Ministerul 

Afacerilor Interne 

 

Situația contractelor încheiate prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț în perioada stării de 

urgență și a stării de alertă 

 

  

Domnule Secretar de Stat, 

În perioada stării de urgență și a stării de alertă legate de pandemia de COVID-19, autoritățile publice centrale și locale au 

achiziționat diverse bunuri și servicii prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț, în baza unor acte normative 

adoptate în respectiva perioadă. 

Vă solicit să îmi puneți la dispoziție o situație detaliată a contractelor încheiate de instituția pe care o conduceți prin procedura 

de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț (potrivit, după caz: O.U.G. nr. 11/2020 privind stocurile de urgență 

medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, modificată prin Legea nr. 20/2020; Decretului Președintelui 

României nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul României; Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19) în perioada 11 februarie 2020 – 7 martie 2022.  

Mai precis, pentru fiecare achiziție, vă rog să specificați:  

• Furnizorul de produse/servicii 

• Denumirea produselor/serviciilor achiziționate 

• Preț unitar 

• Cantitate 

• Valoarea totală a contractului 

• Valoarea plătită din contract 

• Data atribuirii contractului 

• Stadiul de implementare a contractului 

Întrebarea pe care v-am adresat-o are la bază principiul accesului publicului la informaţii privind contractele publice, ceea ce 

facilitează controlul democratic asupra activităţii administrative. 

Solicit răspuns scris. 
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Deputat 

Adrian George Axinia 

 

*** 

 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Arderi ilegale de deșeuri în județul Ilfov 

 

 

Stimate domnule ministru, 

 De-a lungul timpului am primit numeroase sesizări în teritoriu referitoare la poluarea masivă de pe raza județului Ilfov. 

Sunt deputat de Ilfov și membru al Comisiei pentru Mediu și Echilibru Ecologic din Camera Deputaților, iar una dintre 

principalele preocupări de la începutul mandatului a fost problema combaterii arderilor ilegale de deșeuri.  

 După cum bine știți, domnule ministru, județul Ilfov este un județ ce înconjoară orașul București, capitala României. 

Județul Ilfov este un județ în care, deși avem legislație privind combaterea arderilor ilegale de deșeuri, acesta se confruntă cu 

reale probleme în localități precum Sintești, Bragadiru și Tunari. Teoretic, ar trebui să existe un sistem de management integrat 

al deșeurilor însă, din păcate, acesta nu este funcțional, ba chiar nu există depozite conforme pentru deșeuri.  

 Lipsa trasabilității deșeurilor, lipsa colectării selective, lipsa supravegherii instituțiilor abilitate în domeniul 

reglementării și protecției mediului, duc la arderi ilegale de deșeuri, arderi ilegale de substanțe periculoase, toate acestea 

poluând solul, subsolul, apele de suprafață, apele subterane, dar mai ales aerul. Toate acestea duc la distrugerea ecosistemului 

și afectarea stării de sănătate a populației, devenind astfel o problemă de siguranță națională.  

 Așadar, domnule ministru, aș dori să îmi răspundeți în scris la următoarele probleme semnalate de cetățeni:  

 1. Câte infracțiuni au fost descoperite de către instituțiile aflate în subordinea ministerului pe care îl coordonați în 

ultimii 5 ani? 

 2. Cum veți stopa arderile ilegale? 

 3. Ce investiții veti face în acest sens? 

 Solicit răspunsul în formă scrisă. 

 

 

Deputat  

Gianina Șerban 

 

*** 

 

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

 

Arderi ilegale de deșeuri în județul Ilfov 

Stimate domnule ministru, 

 

 De-a lungul timpului am primit numeroase sesizări în teritoriu referitoare la poluarea masivă de pe raza județului Ilfov. 

Sunt deputat de Ilfov și membru al Comisiei pentru Mediu și Echilibru Ecologic din Camera Deputaților, iar una dintre 

principalele preocupări de la începutul mandatului a fost problema combaterii arderilor ilegale de deșeuri.  

 După cum bine știți, domnule ministru, județul Ilfov este un județ ce înconjoară orașul București, capitala României. 

Județul Ilfov este un județ în care, deși avem legislație privind combaterea arderilor ilegale de deșeuri, acesta se confruntă cu 

reale probleme în localități precum Sintești, Bragadiru și Tunari. Teoretic, ar trebui să existe un sistem de management integrat 

al deșeurilor însă, din păcate, acesta nu este funcțional, ba chiar nu există depozite conforme pentru deșeuri.  

 Lipsa trasabilității deșeurilor, lipsa colectării selective, lipsa supravegherii instituțiilor abilitate în domeniul 

reglementării și protecției mediului, duc la arderi ilegale de deșeuri, arderi ilegale de substanțe periculoase, toate acestea 
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poluând solul, subsolul, apele de suprafață, apele subterane, dar mai ales aerul. Toate acestea duc la distrugerea ecosistemului 

și afectarea stării de sănătate a populației, devenind astfel o problemă de siguranță națională.  

 Așadar, domnule ministru, aș dori să îmi răspundeți în scris la următoarele probleme semnalate de cetățeni:  

 1. Cum a fost afectată starea de sănătate a locuitorilor din județul Ilfov din cauza problematicii poluării mediului în 

ultimii 5 ani? 

 2. Ce programe veți iniția pentru a proteja polulația și a evita apariția de noi boli? 

  3. Ce investiții veți face în acest sens? 

 Solicit răspunsul în formă scrisă. 

 

 

Deputat  

Gianina Șerban 

 

*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Arderi ilegale de deșeuri în județul Ilfov 

 

Stimate domnule ministru, 

 

 De-a lungul timpului am primit numeroase sesizări în teritoriu referitoare la poluarea masivă de pe raza județului Ilfov. 

Sunt deputat de Ilfov și membru al Comisiei pentru Mediu și Echilibru Ecologic din Camera Deputaților, iar una dintre 

principalele preocupări de la începutul mandatului a fost problema combaterii arderilor ilegale de deșeuri.  

 După cum bine știți, domnule ministru, județul Ilfov este un județ ce înconjoară orașul București, capitala României. 

Județul Ilfov este un județ în care, deși avem legislație privind combaterea arderilor ilegale de deșeuri, acesta se confruntă cu 

reale probleme în localități precum Sintești, Bragadiru și Tunari. Teoretic, ar trebui să existe un sistem de management integrat 

al deșeurilor însă, din păcate, acesta nu este funcțional, ba chiar nu există depozite conforme pentru deșeuri.  

 Lipsa trasabilității deșeurilor, lipsa colectării selective, lipsa supravegherii instituțiilor abilitate în domeniul 

reglementării și protecției mediului, duc la arderi ilegale de deșeuri, arderi ilegale de substanțe periculoase, toate acestea 

poluând solul, subsolul, apele de suprafață, apele subterane, dar mai ales aerul. Toate acestea duc la distrugerea ecosistemului 

și afectarea stării de sănătate a populației, devenind astfel o problemă de siguranță națională.  

 Așadar, domnule ministru, aș dori să îmi răspundeți în scris la următoarele probleme semnalate de cetățeni:  

 1. Câte infracțiuni au fost descoperite de către instituțiile aflate în subordinea ministerului pe care îl coordonați în 

ultimii 5 ani? 

 2. Cum veți stopa arderile ilegale? 

 3. Ce investiții veți face în acest sens? 

 Solicit răspunsul în formă scrisă. 

 

Deputat 

Gianina Șerban 

 

*** 

 

 

 

 

Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale 

 

Clarificări asupra planurilor Oficiului Național pentru Cultul Eroilor cu privire la reabilitarea Cimitirului Eroilor din 

Sinaia, județul Prahova, lăsat în paragină 
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Domnule ministru, 

În ultimii 30 de ani, multe dintre simbolurile românești au fost lăsate în paragină sau șterse. Printre acestea se numără și 

Cimitirul Eroilor din Sinaia, județul Prahova, realizat în cinstea ostașilor căzuți în luptele din Primul Război Mondial. Din 

nefericire, cimitirul uitat de lume reflectă declinul valorilor societale și lipsa de respect a autorităților față de eroii neamului 

românesc. 

Având în vedere că aveți în subordine Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, o instituție care are rolul de a proteja mormintele 

și operele comemorative de război, și că mormintele din Cimitirul Eroilor din Sinaia se numără printre cele aflate în evidența 

oficiului, vă solicit să îmi comunicați dacă MApN are în plan reabilitarea acestui cimitir. În situația în care răspunsul este 

pozitiv, vă rog să îmi transmiteți când va începe reabilitarea, ce buget ați alocat acestei activități, ce lucrări se vor efectua și 

când se va finaliza reabilitarea cimitirului. 

Vă rog să răspundeți în scris. 

  

Deputat 

Adrian George Axinia 

 

*** 

 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

  

Situația contractelor încheiate prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț în perioada stării de 

urgență și a stării de alertă 

 

 

Domnule ministru,  

În timpul stării de urgență și a stării de alertă legate de pandemia de COVID-19, autoritățile publice centrale și locale au 

achiziționat diverse bunuri și servicii prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț, în baza unor acte normative 

adoptate în respectiva perioadă. 

Vă solicit să îmi puneți la dispoziție o situație detaliată a contractelor încheiate de instituția pe care o conduceți prin procedura 

de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț (potrivit, după caz: O.U.G. nr. 11/2020 privind stocurile de urgență 

medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, modificată prin Legea nr. 20/2020; Decretului Președintelui 

României nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul României; Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19) în perioada 11 februarie 2020 – 7 martie 2022.  

Mai precis, pentru fiecare achiziție, vă rog să specificați:  

• Furnizorul de produse/servicii 

• Denumirea produselor/serviciilor achiziționate 

• Preț unitar 

• Cantitate 

• Valoarea totală a contractului 

• Valoarea plătită din contract 

• Data atribuirii contractului 

• Stadiul de implementare a contractului 

Întrebarea pe care v-am adresat-o are la bază principiul accesului publicului la informaţii privind contractele publice, ceea ce 

facilitează controlul democratic asupra activităţii administrative. 

 

Solicit răspuns scris. 

 

Deputat 
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Adrian George Axinia 

 

*** 

 

 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Când veți rezolva problema funcționării serviciului Permise Auto Suceava? Există vreo șansă ca acest lucru să se 

întâmple până la sfârșitul războiului? 

 

Domnule ministru, 

 Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor este organ de specialitate al administraţiei 

publice centrale, cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi care exercită 

competenţele ce îi sunt date prin lege cu privire la organizarea şi coordonarea activităţii de evidenţă şi eliberare a permiselor de 

conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare.  

Coordonarea Direcţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne este stabilită prin ordin al ministrului afacerilor interne 

și este condusă de un director, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de unul sau mai mulţi directori adjuncţi, numiţi 

prin ordin al ministrului afacerilor interne.  

În noiembrie 2020, au fost arestati preventiv Radu Obreja, Șef Permise Auto Suceava și Mihail Martin, Șef DGA 

Suceava, în data de 08.04.2021 a fost arestat preventiv și Șeful interimar Donciu Andrei, detașat de câteva zile de la Serviciul 

Permise Maramaureș. Astfel, criza de la Serviciul Permise auto Suceava continuă. 

Ultimul comunicat al Prefectului Judetului Suceava pe acest subiect precizează: 

(…) Sunt conștient că decalajul foarte mare dintre momentul susținerii probei teoretice, respectiv a celei practice 

pentru obținerea permisului auto creează candidaților foarte mult disconfort și frustrare. Nu în acești parametri ar trebui să 

se prezinte un serviciu public de calitate! (…). În mod real activitatea de examinare practică s-a desfășurat în cea mai mare 

parte a anului trecut cu aportul a 4-5 examinatori atestați/lună, fapt ce a condus la situaţia nedorită ca un candidat să poată 

susţine proba practică de traseu la 6 luni după susţinerea probei teoretice de sală, în special la categoriile B şi C”. 

Față de toată această situație, vă solicităm, domnule ministru, să ne precizați cînd va deveni funcțional serviciul public 

de la Permise Auto Suceava și, de asemenea, să ne  răspundeți la următoarea întrebare: 

Cum veți rezolva situația de la Serviciul de Înmatriculări și Permise Suceava pentru ca obținerea permisului auto să nu dureze 

6 luni ca în prezent? 

Solicităm răspuns în scris și oral. 

 

 

Deputat 

Dorel Gheorghe Acatrinei 

Lucian Florin Pușcașu 

 

*** 

 

  

 

 

 

 

 

Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale 

Ce măsuri ați luat pentru ca dronele militare străine să nu mai intre în spațiul aerian național? 

 

Domnule ministru, 
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 Ministerul Apărării Naționale a anunțat, vineri, 11.03.2022, că un obiect aerian de dimensiuni reduse, cel mai probabil 

de tip aeronavă fără pilot (dronă), venind dinspre Ucraina a fost reperat în spațiul aerian al României pentru aproape 3 minute, 

joi noaptea. Drona militară de producţie rusească şi aflată probabil în dotarea armatei ucrainene s-a prăbuşit joi seară într-un 

parc al capitalei croate Zagreb, după ce survolat România şi Ungaria. În spațiul aerian național a fost pentru o perioadă de timp 

foarte scurtă, sub trei minute, potrivit MApN. 

„Cu privire la informațiile referitoare la evoluția în spațiul aerian al României, în cursul nopții de joi, 10 martie, al unei 

aeronave fără pilot, facem următoarele precizări. Sistemul de supraveghere a spațiului aerian al României a reperat joi, 10 

martie, un obiect aerian de dimensiuni reduse, cel mai probabil de tip aeronavă fără pilot (dronă), care a evoluat în spațiul 

aerian național pentru o perioadă de timp foarte scurtă, sub trei minute”, transmite MApN 

Potrivit sursei citate, drona a intrat în spațiul aerian al României, venind dinspre Ucraina, în jurul orei 23.23 și a părăsit spațiul 

aerian național în jurul orei 23.26, îndreptându-se către Ungaria. 

„Evoluția acestui obiect aerian pentru un timp foarte scurt în spațiul aerian național, viteza ridicată, înălțimea de zbor redusă, 

asociate cu relieful accidentat și condițiile meteo de la acel moment, nu au permis utilizarea altor măsuri procedurale pentru 

identificarea în zbor a acestui obiect aerian”, conchide MApN. 

Dacă viteza ridicată și înălțimea de zbor redusă a fost o barieră pentru a vă face datoria față de țară, ce veți face în cazul unei 

operațiuni reale la granița României? 

Față de această situație vă adresăm următoarele întrebări: 

1.  Cetățenii judetului Suceava au fost/sunt în pericol? 

2. Ce măsuri ați luat ca acest lucru să nu se mai repete? 

 Solicităm răspuns în scris și oral. 

 

Deputat 

Dorel Gheorghe Acatrinei 

Lucian Florin Pușcașu 

 

*** 

 

Adresată domnului Adrian Câciu, minitrul Finanțelor 

 

Criza generată de războiul din Ucraina 

 

Stimate domnule ministru, 

 

 Având în vedere consecințele economice mondiale negative cauzate de războiul din Ucraina, vă solicit să îmi 

comunicați cu cât s-a împrumutat România în perioadele 1.01-23.02.2022, respectiv 24.02-15.03.2022, de unde, la ce dobânzi, 

pentru ce anume, precum și pentru câți ani?  

Solicit răspuns scris. 

 

 

Deputat  

Dumitru-Viorel Focșa 

 

*** 

 

 

 

 

Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei 

Adresată domnului Dumitru Chiriță, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 

   

Criza energetică determinată de războiul din Ucraina 
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Stimate domnule ministru, 

Stimate domnule președinte, 

 

 Având în vedere speculațiie cu privire la o potențială criză energetică determinată de războiul din Ucraina, speculații 

întărite și de explozia prețurilor la energie electrică, gaze naturale și combustibili, vă solicit să îmi răspundeți la următoarele 

întrebări: 

1. Care sunt cantitățile de energie electrică, energie termică, gaze naturale,  cărbune, lemn destinate consumului intern? 

2. Din aceste cantități, cât a produs România, cât a importat, de unde și la ce prețuri în ultimii cinci ani? 

3. Din cantitățile produse, cât a exportat țara noastră, unde și la ce prețuri în ultimii cinci ani? 

4. Ce cantitate de energie electrică, gaze naturale, cărbune, lemn, petrol și alți combustibili a importat România în ultimii 

cinci ani din Ucraina și Federația Rusă? 

5. Cum va compensa România potențialul deficit de energie electrică, gaze naturale, cărbune, petrol, lemn, cărbuni și alți 

combustibili, din cauza diminuării sau sistării importurilor din Ucraina și Federația Rusă? 

6. Cum a fost afectat până acum prețul final pentru consumatorii de energie electrică, gaze naturale și combustibili de 

fluctuațiile de pe bursele internaționale și cele interne? Cum estimați că va fi influențat prețul până la finele acestui an? 

7. Cum a evoluat prețul final pentru consumatorii de energie electrică, termică, gaze naturale și combustibili în ultimii 

zece ani? 

8. Ce stocuri de energie electrică, gaze naturale, cărbune, petrol, lemn, cărbuni și alți combustibili deține România, și 

pentru câtă vreme? 

 

 Solicit răspuns în scris. 

 

  

Deputat  

Dumitru-Viorel Focșa 

 

*** 

 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

  

Situația contractelor încheiate prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț în perioada stării de 

urgență și a stării de alertă 

 

Domnule ministru,  

În perioada stării de urgență și a stării de alertă legate de pandemia de COVID-19, autoritățile publice centrale și locale au 

achiziționat diverse bunuri și servicii prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț, în baza unor acte normative 

adoptate în respectiva perioadă. 

Vă solicit să îmi puneți la dispoziție o situație detaliată a contractelor încheiate de instituția pe care o conduceți prin procedura 

de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț (potrivit, după caz: O.U.G. nr. 11/2020 privind stocurile de urgență 

medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, modificată prin Legea nr. 20/2020; Decretului Președintelui 

României nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul României; Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19) în perioada 11 februarie 2020 – 7 martie 2022.  

Mai precis, pentru fiecare achiziție, vă rog să specificați:  

• Furnizorul de produse/servicii 

• Denumirea produselor/serviciilor achiziționate 

• Preț unitar 

• Cantitate 

• Valoarea totală a contractului 

• Valoarea plătită din contract 
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• Data atribuirii contractului 

• Stadiul de implementare a contractului 

Întrebarea pe care v-am adresat-o are la bază principiul accesului publicului la informaţii privind contractele publice, ceea ce 

facilitează controlul democratic asupra activităţii administrative. 

Solicit răspuns scris. 

 

Deputat 

Adrian George Axinia 

 

*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

 

Situația contractelor încheiate prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț în perioada stării de 

urgență și a stării de alertă 

 

 

Domnule ministru,  

În perioada stării de urgență și a stării de alertă legate de pandemia de COVID-19, autoritățile publice centrale și locale au 

achiziționat diverse bunuri și servicii prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț, în baza unor acte normative 

adoptate în respectiva perioadă. 

Vă solicit să îmi puneți la dispoziție o situație detaliată a contractelor încheiate de instituția pe care o conduceți prin procedura 

de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț (potrivit, după caz: O.U.G. nr. 11/2020 privind stocurile de urgență 

medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, modificată prin Legea nr. 20/2020; Decretului Președintelui 

României nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul României; Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19) în perioada 11 februarie 2020 – 7 martie 2022.  

Mai precis, pentru fiecare achiziție, vă rog să specificați:  

• Furnizorul de produse/servicii 

• Denumirea produselor/serviciilor achiziționate 

• Preț unitar 

• Cantitate 

• Valoarea totală a contractului 

• Valoarea plătită din contract 

• Data atribuirii contractului 

• Stadiul de implementare a contractului 

Întrebarea pe care v-am adresat-o are la bază principiul accesului publicului la informaţii privind contractele publice, ceea ce 

facilitează controlul democratic asupra activităţii administrative. 

Solicit răspuns scris. 

 

Deputat 

Adrian George Axinia 

 

*** 

 

 

 

 

Adresată domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu,  ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
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Situația satelor aparținătoare unui municipiu sau oraș 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Satele aparținătoare unui municipiu sau oraș sunt zone rurale care în prezent, nu au putut beneficia de fonduri prin 

PNDR, nefiind eligibile. Deși în ORDONANȚA nr. 53 din 16 august 2002 privind Statutul-cadru al unității 

administrative teritoriale sunt sitipulate următoarele (3) Satele apartinatoare își păstrează caracterul preponderent rural. 

Acestora li se aplică reglementările legale în vigoare specifice mediului rural, se pare că aceste zone au fost defavorizate 

neavând sprijin în implementării diverselor proiecte agricole și nonagricole. 

 Astfel vă rog, stimate domnule Ministru, să îmi specificați dacă găsiți oportună introducerea acestor UAT-uri ca zone 

eligibile pentru accesarea fondurilor prin PNDR.  

 

Deputat 

Dan Tanasă 

 

*** 

 

 

 

Adresată domnului Vasile Dâncu, ministrul Apărării Naționale  

 

Proiectul de lege referitor la mobilizarea românilor în caz de război 

 

Stimate domnule ministru, 

 

 Contextul actual al luptelor de pe teritoriul ucrainean îi determină pe legiuitori să modifice și să completeze cadrul 

legislativ existent privind apărarea națională. Prin urmare, proiectul de lege care a circulat în spațiul public specifică cine ar 

trebui să servească în armată. Recruții, rezerviștii și rezerviștii voluntari vor fi cu toții obligați să se prezinte la locul, data și 

ora menționate în document dacă vor primi un ordin de chemare, potrivit proiectului. Recruții cu domiciliul în România, dar 

care se află temporar în străinătate, vor avea la dispoziție 15 zile calendaristice de la data înștiințării pentru a se prezenta la 

datorie în cazul în care țara se află în stare de asediu sau a fost declarată stare de război. În cazul unei stări de mobilizare sau 

de război, resursele umane actuale de recruți vor fi insuficiente pentru a satisface nevoia de trupe armate pentru apărarea 

statului, deoarece nu există un număr suficient de bărbați până la vârsta de 35 de ani. Prin urmare, în armată vor fi înrolate 

persoane până la vârsta de 63 de ani. 

 Prevederile din proiectul sus-menționat, potrivit unui comunicat publicat marți de Ministerul Apărării Naționale 

(MApN), nu mai sunt relevante în acest moment și vor fi evaluate și publicate în viitorul apropiat. O situație de criză care 

afectează securitatea și apărarea națională, gestionată de Ministerul Apărării Naționale împreună cu Consiliul Suprem de 

Apărare a Țării. 

 Vă întreb, domnule ministru, dacă considerați că a fost întocmit corect acest proiect, în condițiile în care România 

trebuie să fie pregătită să treacă de la o armată profesionistă la o armată obligatorie? De asemenea, vă rog să îmi explicați, 

domnule ministru, cum a ajuns România să aibă mai mulți generali decât Statele Unite? Opinia publică așteaptă niște explicații 

din partea factorilor decidenți!  

 Solicit răspuns în formă scrisă.  

  

  

Deputat 

Raisa Enachi 

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

 

Anchetă  ISJ Mureș 

 

Stimate Domnule Ministru, 

 

În calitate de deputat al circumscripției electorale Mureș, am primit o sesizare efectuată în solidar de un grup de 

locuitori ai comunei Miheșu de Câmpie: Sîmbotelecan Lăcrămioara Dorina, Sîmbotelecan Ciprian Viorel, Rostaș Constantin 

Dorin, Rostaș Simion, Demi Iulia, prin care îmi este adus la cunoștință o gravă faptă, un accident rutier petrecut în localitate, 

în data de 20 octombrie 2020, în jurul orei 19.30, accident soldat cu două victime lovite pe trecere de pietoni, autorul 

accidentului fugind de la locul faptei. 

 Petenții susțin că autorul accidentului ar fi chiar primarul comunei, domnul Casoni Emil care conducea autoturismul 

primăriei marca Dacia Duster cu numărul de înmatriculare MS 24 XWJ, făcând în acest sens plângere la Inspectoratul 

Județean de Poliție Mureș și prezentând toate dovezile pentru deschiderea unui dosar.  În ciuda evidențelor, ISJ Mureș nu a 

soluționat acest dosar și  nu au identificat autorul accidentului.  

 Dat fiind gravitatea acuzațiilor și lipsa unei reacții a IPJ Mureș, vă solicit să demarați un control la IPJ Mureș pentru a 

verifica cele sesizate. De asemenea vă rog să îmi comunicați dacă aveți cunoștință despre acest caz. 

 

Deputat 

Dan Tanasă 

 

*** 

 

Adresată domnului Florin Spătaru, ministrul Economiei 

  

Clarificări asupra importurilor de sare 

 

 

Domnule ministru,  

 

 Şapte saline din ţara noastră dețin peste 12 miliarde de tone de sare, cantitate ce poate asigura necesitățile României 

pentru o mie de ani. Una dintre cele mai mari bogăţii ale României este sarea. 

 Salrom (Societatea Națională a Sării) este singurul producător de sare din România. Compania este o societate pe 

acţiuni cu capital majoritar de stat (51%), capitalul privat fiind deținut de către Fondul Proprietatea SA (49%). Răspândirea 

relativ largă a zăcămintelor de sare pe teritoriul României a dus la apariţia şi dezvoltarea celor șapte exploatări miniere ce au 

devenit ulterior și sucursale ale Salrom SA – Slănic, Râmnicu Vâlcea, Salina Târgu Ocna, Salina Praid, Salina Cacica Salina 

Ocna Dej, Salina Ocna Mureș. Ȋn prezent, producţia de sare a României se situează în jurul valorii de 2 milioane de tone. 

România are unele dintre cele mai mari zăcăminte de sare din lume.  

 Cu unele dintre cele mai mari zăcăminte din Europa, România importă peste 50% din sarea de consum. Rafturile 

magazinelor sunt pline cu sortimente de sare din Grecia, Turcia, Ucraina și chiar din regiuni îndepărtate, precum Himalaya. 

Produsele românești au o cotă de piață mai mică de 50%, arată statisticile oficiale. 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, domnule ministru, vă rog să îmi precizați care sunt motivele pentru care 

România importă sare, deși nu este necesar? 

 Vă rugăm să ne transmiteți un răspuns în scris.  

 

Deputat 

Adrian George Axinia 

 

*** 
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Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale  

 

Dezastrul aviatic de la Cogealac, Dobrogea 

 

Stimate domnule ministru, 

 

 Avionul care s-a prăbușit în apropiere de Cogealac, într-o regiune pustie, făcea parte dintr-o formație de două avioane 

MIG 21 LanceR din dotarea Bazei 86 Aeriene care efectuau zboruri de supraveghere aeriană deasupra Dobrogei. 

 Elicopterul IAR 330-Puma, care a plecat într-o operațiune de căutare și salvare miercuri, 2 martie, în jurul orei 20.21, 

s-a prăbușit în regiunea Gura Dobrogei, la aproximativ 11 kilometri de aerodrom. Pilotul elicopterului raportase condiții de 

vreme nefavorabilă și primise ordin să se întoarcă la bază. Pe lângă cei cinci membri ai echipajului care au fost anunțați inițial, 

la bord se aflau și doi salvatori din cadrul Forțelor Navale Române. 

 Pilotul avionului MiG-21 LanceR prăbuşit miercuri, în judeţul Constanța, şi-a pierdut viaţa la 31 de ani. Din anul 

2014, îndeplinea funcţia de pilot în cadrul Escadrilei 861 Aviație Luptă în Baza 86 Aeriană de la Borcea. Acumulase peste 570 

de ore de zbor, din care aproximativ 420 pe MiG-21 LanceR. 

 În accidentul de elicopter de la Constanța, și-au pierdut viața locotenent-comandorul Bogdan Florin, pilot, în vârstă de 

41 de ani, angajat din 2003, avea peste 1500 de ore de zbor, era căsătorit și avea trei copii. Locotenent Pătrașcu Sorin, copilot, 

în vârstă de 27 de ani, angajat din anul 2016, avea 500 de ore de zbor, necăsătorit. Maistrul militar Banu Gelu, angajat din anul 

1993 în vârstă de 53 de ani, avea la activ peste 1700 de ore de zbor, era căsătorit şi avea doi copii. Caporal Lateș Cătălin, 

operator căutare salvare, 29 de ani, angajat din 2021, căsătorit și avea doi copii. Sergent Marinescu Ionuț, personal de însoțire 

medico-sanitar, 44 de ani, angajat din 2021, căsătorit, un copil. Maistru militar cls. I Carp Vlad, 39 de ani, scafandru marin, 

salvator pe mare, căsătorit, un copil. Maistru militar cls. II Boșoi Sergiu, 37 de ani, scafandru marin, salvator pe mare, angajat 

din 2005. 

 Aceste nume sunt ale unor eroi pe care i-am pierdut!  

 Vă rog, domnule ministru, să-mi răspundeți la următoarele întrebări: 

 - De ce trebuie să se bazeze România pe avioanele de vânătoare MiG 21 Lancer pentru încă cel puțin doi-trei ani, în 

ciuda faptului că acestea au ajuns la capătul capacităților lor de a oferi siguranță în zbor? 

 - De ce, după ce expunem acestor tragedii cauzate de vreme nefavorabilă și de aparatele de zbor foarte vechi și 

ineficiente, factorii decizionali nu oferă explicații publice imediat după încheierea anchetei parchetului militar? 

 - Câte avioane de vânătoare MiG-21 LanceR mai are în dotare România și, implicit, câți piloți mai sunt în pericol să 

moară din cauza acestor avioane? 

 Solicit răspuns în formă scrisă.  

   

Deputat 

Raisa Enachi 

 

*** 

 

 

Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Riscuri la adresa sănătății poporului român 

 

 

Domnule ministru, 

 

 În imaginile difuzate despre exodul refugiaților dinspre Ucraina spre România, nu am observat nici un fel de 

amenajare cu logistica medicală minimă care să asigure un triaj medical.  

Într-un anunț din perioada inițială a crizei s-a vorbit despre echipe mobile ale Direcției de Sănătate Publică trimise la 

frontieră dotate cu teste rapide. 
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În cotidianul britanic The Telegraf din 05.03.2022, doctorul A. Faucci semnalează problema tuberculozei endemice 

care înregistrează 30.000 de cazuri anual în Ucraina. Boala este rezistentă la tratamentul medicamentos și este contagioasă. 

Privind această situație oficialul american a precizat că poate genera o teribilă tragedie de sănătate publică, țara fiind a 4-a cu 

cea mai ridicată rată dintre 53 de tări conform declarației Organizației Mondiale a Sănătății. 

Pe site-ul oficial al UNICEF Ucraina - Fundația Națiunilor Unite pentru Copii, la 05.03.2022 este făcut public un plan 

național pentru combaterea poliomielitei adoptat de ministerul sănătății ucrainian din 30.12.2021. Cu această boală, 

contagioasă de asemenea, au fost testați pozitiv 19 copii ucrainieni, iar un copil a rămas paralizat. Din cauza războiului, 

campania de vaccinare este disfuncțională, această boală fiind, de asemenea, contagioasă. 

La 18.02.2022, într-un interviu la postul CNBC, Bill Gates a afirmat că s-au redus riscurile unei boli severe din cauza 

virusului covid 19, dar o altă pandemie este posibil să se declanșeze.  

Referindu-se la acest subiect la Conferința anuală de securitate de la Munchen, omul de afaceri a afăcut precizări 

despre o nouă pandemie generată de un alt germen.  

Acesta apreciază că până în prezent, circa 61,9% din populația mondială este vaccinată și se dorește ca până la 

mijlocul lui 2022 să se ajungă la 70% persoane vaccinate, datorită progreselor tehnologiilor de producere a serurilor necesare 

combaterii bolilor. 

Având în vedere riscurile medicale generate de presupusa existență a unor biolaboratoare în Ucraina, precum și situația 

sanitară destul de precară a populației migrante a acestei țări în România, de faptul ca această populație prezumtiv purtătoare a 

bolilor sus-amintite va rog sa-mi precizați: 

1. Cum se ține evidența persoanelor ucrainiene intrate în România și care sunt cazate la diferite familii, pe o arie foarte 

largă de răspândire? 

2. Cum sunt verificate aceste persoane migrante privind posibilitatea purtării unor germeni patogeni din 

categoriile sus-menționate? 

3. Ce învățăminte s-au tras până în prezent din situația de la frontieră și ce corecții ați dispus? 

Aștept răspuns scris, în termen legal.      

 

Deputat   

Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 

 

*** 

 

 

 

Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale 

 

 

Prezumtivul "atac" la siguranța națională 

 

Domnule ministru, 

 

Având in vedere prezumtivul "atac" la siguranța națională, din data de 9 martie, cu privire la scumpirea nejustificată a 

prețului la carburanți, vă rog să-mi comunicați dacă următorii cetățeni români sunt cuprinși în lucrările de mobilizare ale 

Armatei Române: 

1. Csoma Botond 

2. Benedek Zacharie 

3. Szabó Ödön 

4. Nagy Szabolcs 

5. Bende Sándor 

6. Farago Petru 

7. Gál Károly 

8. Hajdu Gábor 

9. Kelemen Attila 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 7 - 2022  
Săptămâna 14– 18 martie 2022  

 

 

90 

 

10. Kelemen Hunor 

11. Kolcsár Anquetil-Károly 

12. Könczei Csaba 

13. Kulcsár-Terza József-György 

14. Ladányi László-Zsolt 

15. Magyar Loránd-Bálint 

16. Miklós Zoltán 

17. Seres Dénes 

18. Zakarias Zoltán 

19. Turos Lóránd 

20. Fejér L László-Ődőn 

21. Császár Károly Zsolt 

22. Antal István-Loránt 

23. Cseke Attila-Zoltan 

24. László Attila 

25. Novák Csaba-Zoltán 

26. Tánczos Barna 

27. Pambuccian Varujan 

28. Ghera Giureci-Slobodan 

29. Stancu Ionel 

30. Crîstici Ognean 

31. Nacov Gheorghe 

32. Amet Varol 

33. Feodor Silviu 

34. Firczak Iulius Marian 

35. Ganţ Ovidiu Victor 

36. Grosaru Andi-Gabriel 

37. Ibram Iusein 

38. Longher Ghervazen 

39. Manea Cătălin-Zamfir 

40. Merka Adrian-Miroslav  

41. Petreţchi Nicolae-Miroslav  

42. Stoica Bogdan-Alin 

43. Vexler Silviu 

44. Zisopol Dragoş Gabriel 

 

Aștept răspuns scris, în termen legal.      

 

Deputat   

Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 

 

*** 

 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 

Riscuri la adresa sănătății poporului român 

 

Domnule ministru, 

 

 În imaginile difuzate despre exodul refugiaților dinspre Ucraina spre România, nu am observat nici un fel de 

amenajare cu logistica medicală minimă care să asigure un triaj medical.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 7 - 2022  
Săptămâna 14– 18 martie 2022  

 

 

91 

 

Într-un anunț din perioada inițială a crizei s-a vorbit despre echipe mobile ale Direcției de Sănătate Publică trimise la 

frontieră dotate cu teste rapide. 

În cotidianul britanic The Telegraf din 05.03.2022, doctorul A. Faucci semnalează problema tuberculozei endemice 

care înregistrează 30.000 de cazuri anual în Ucraina. Boala este rezistentă la tratamentul medicamentos și este contagioasă. 

Privind această situație oficialul american a precizat că poate genera o teribilă tragedie de sănătate publică, țara fiind a 4-a cu 

cea mai ridicată rată dintre 53 de tări conform declarației Organizației Mondiale a Sănătății. 

Pe site-ul oficial al UNICEF Ucraina - Fundația Națiunilor Unite pentru Copii, la 05.03.2022 este făcut public un plan 

național pentru combaterea poliomielitei adoptat de ministerul sănătății ucrainian din 30.12.2021. Cu această boală, 

contagioasă de asemenea, au fost testați pozitiv 19 copii ucrainieni, iar un copil a rămas paralizat. Din cauza războiului, 

campania de vaccinare este disfuncțională, această boală fiind, de asemenea, contagioasă. 

La 18.02.2022, într-un interviu la postul CNBC, Bill Gates a afirmat că s-au redus riscurile unei boli severe din cauza 

virusului covid 19, dar o altă pandemie este posibil să se declanșeze.  

Referindu-se la acest subiect la Conferința anuală de securitate de la Munchen, omul de afaceri a afăcut precizări 

despre o nouă pandemie generată de un alt germen.  

Acesta apreciază că până în prezent, circa 61,9% din populația mondială este vaccinată și se dorește ca până la 

mijlocul lui 2022 să se ajungă la 70% persoane vaccinate, datorită progreselor tehnologiilor de producere a serurilor necesare 

combaterii bolilor. 

Având în vedere riscurile medicale generate de presupusa existență a unor biolaboratoare în Ucraina, precum și situația 

sanitară destul de precară a populației migrante a acestei țări în România, de faptul ca această populație prezumtiv purtătoare a 

bolilor sus-amintite va rog sa-mi precizați: 

4. Cum se ține evidența persoanelor ucrainiene intrate în România și care sunt cazate la diferite familii, pe o arie foarte 

largă de răspândire? 

5. Cum sunt verificate aceste persoane migrante privind posibilitatea purtării unor germeni patogeni din 

categoriile sus-menționate? 

6. Ce învățăminte s-au tras până în prezent din situația de la frontieră și ce corecții ați dispus? 

Aștept răspuns scris, în termen legal.      

 

Deputat   

Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 

 

*** 

 

 

Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 

 

Clarificări cu privire la situația Bucovinei de Nord 

 

 Vă reamintesc faptul că, la 22 ianuarie 2020, cu ocazia Zilei Unității și Libertății Ucrainei, președintele acestui stat, d-l 

Volodimir ZELINSKY, a afirmat: „Curând, UPR a părăsit Kievul sub presiunea bolșevicilor, cea mai mare parte a teritoriului 

Galiției a fost ocupată de trupe poloneze. Bucovina de Nord a fost ocupată de români, iar Cehoslovacia a luat 

Transcarpatia”. 

Au trecut de atunci doi ani și nicio autoritate din România n-a cerut explicații din partea Ucrainei pentru această 

declarație iresponsabilă, care viza un teritoriu românesc care nu i-a aparținut legal niciodată. 

Expansionismul ucrainian nu este străin ministrului de externe, domnul Bogdan Aurescu, care a reprezentat România 

în acel proces internațional, referitor la mutarea balizelor de semnalizare ale canalului BÂSTROE la doar cîţiva metri de malul 

românesc.  

Mircea Geoană, actualul secretar general adjunct al NATO, era atunci ministrul de externe al României. Iată ce 

declara atunci: „Avem obligaţia să informăm partea ucraineană, a avut loc o consultare între poliţia de frontieră dintre cele 

două ţări, am făcut o notă verbală, informăm şi NATO şi UE. În continuare dacă (ei) fac acest lucru, le vom lua balizele, dar 

numai după respectarea paşilor juridici obligatorii. După epuizarea etapelor obligatorii juridice de consultare a Ucrainei şi 

Europei, ne vom apăra interesul naţional. Ceasul ticăie”! . 
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Declarația a apărut și pe site-ul BBC, autorul articolului completând: „Mircea Geoană a mai declarat că nu doreşte 

ca în opinia publică românească Ucraina să se substituie fostei Uniuni Sovietice”! 

În acest conflict dintre Ucraina și Federația Rusă ar fi necesare câteva nuanțări, având în vedere comunitatea românilor din 

Ucraina și apartenența Bucovinei. Ne dă cineva dreptul să amanetăm viitorul generațiilor ce vor urma în numele intereselor unor 

politicieni români de azi, mulți fiind necunoscători de istorie?  

Trebuie să ne păstrăm opțiunea de a revendica în viitor, prin politicieni patrioți, un drept istoric! 

Ar trebui să punem în discuție diplomatică și publică problema Bucovinei de Nord. Să nu se creadă că am abandonat 

subiectul acesta.  

 Prin urmare, vă adresez următoarele întrebări: 

1. Ce măsuri preconizați a întreprinde și când anume pentru reluarea în discuție a acestei probleme? 

2. De ce nu luați atitudine față de situația etnicilor români din Ucraina? 

Aștept răspuns scris, în termen legal.  

 

    Deputat   

Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 

 

*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Alocare fonduri reabilitare Clubul Copiilor Reghin, județul Mureș 

 

Stimate domnule ministru, 

Clubul Copiilor Reghin este o filială a Palatului Copiilor Târgu Mureș, unitate de învățământ subordonată 

Inspectoratului Școlar Județean Mureș, respectiv unitate pentru instruire și educație non-formală a Ministerului Educației. 

Interesul elevilor pentru activitățile desfășurate în cadrul Clubului Copiilor Reghin este foarte mare, fiind înscriși anual 

peste 600 de elevi care trebuie să își desfășoare activitatea în condiții mai bune. În prezent în cadrul instituției sunt necesare 

refacerea rețelei de internet și a instalației de încălzire, înlocuirea ușilor și a geamurilor, lucruri foarte esențiale pentru elevi. 

Întrucât s-au solicitat în repetate rânduri alocarea sumelor necesare pentru reabilitarea Clubului Copiilor Reghin, iar 

până în prezent nu a beneficiat de alocarea acestora vă rugăm să ne comunicați de ce nu s-au alocat fondurile necesare 

reabilitării instituției, care este starea actuală în care se desfășoară activitățile și când se vor repartiza sumele necesare pentru 

realizarea proiectelor de investiție propuse. 

Solicit răspuns în scris. 

  

Deputat 

Dan Tanasă 

 

*** 

 

 

Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 

Situația termocentralelor Mintia și Paroșeni 

                                      

Stimate domnule ministru, 

 

În contextul în care atât România, cât și Europa, caută soluții pentru a suplimenta creşterea producţiei de energie și de a obține 

independenţa energetică faţă de Rusia, Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene și responsabil pentru 

Pactul Verde, a afirmat că energia generată prin arderea cărbunelui va putea fi folosită și în viitor de statele Uniunii Europene, 

ca o alternativă la consecințele economice generate de războiul din Ucraina. 

Din păcate, creșterea producție de cărbune din Valea Jiului asigură funcționarea termocentralei de la Paroșeni doar trei zile pe 
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săptămână, răstimp pe care îl consider total ineficient pentru îmbunătățirea capacității energetice a României. 

Cum, în urmă cu un an, termocentrala de la Mintia a fost închisă tocmai din cauza lipsei cărbunelui și, având în vedere tema 

creşterii independenţei energetice a țării, vă rog să îmi precizați când estimați redeschiderea termocentralei de la Mintia, iar în 

cazul în care nu considerați că acest demers este unul util, vă rog să-mi transmiteți și motivele pentru care termocentrala va 

rămâne în conservare. 

Solicit răspuns în scris. 

 

Deputat 

Silviu-Titus Păunescu 

 

*** 

 

Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 

Situația minelor de cărbune din România 

                                       

Stimate domnule ministru, 

 

 În contextul în care atât România, cât și Europa, caută soluții pentru a suplimenta creşterea producţiei de 

energie și de a obține independenţa energetică faţă de Rusia, Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene și 

responsabil pentru Pactul Verde, a afirmat că energia generată prin arderea cărbunelui va putea fi folosită și în viitor de statele 

Uniunii Europene, ca o alternativă la consecințele economice generate de războiul din Ucraina. 

Prin urmare, domnule ministru, vă rog să îmi transmiteți care sunt minele de cărbune pe care intenționați să le 

redeschideți, cunoscând faptul că suplimentarea producției în centrele deja existente nu va fi îndeajuns pentru a suplini nevoia 

internă.  

De asemenea, cunoscând faptul că România s-a angajat prin Planul Național de Redresare și Reziliență să facă o 

reformă a pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și promovarea producției de electricitate 

din surse regenerabile, vă rog să îmi precizați și cum va afecta posibila redeschidere a unor unități miniere, dar și creșterea 

producției de cărbune, angajamentele asumate de țara noastră. 

Solicit răspuns în scris. 

Deputat 

Silviu-Titus Păunescu 

 

*** 

 

Adresată domnului Eduard Raul Hellvig, director al Serviciului Român de Informații 

 

Atacul economic asupra pieței de carburanți 

 

Stimate domnule director, 

1. Întrebare:   

În ce măsură activitatea grupurilor petroliere active la nivel național și rețeaua de distribuție și comercializare a carburanților 

constituie o vulnerabilitate națională ca sursă de riscuri severe? 

2. Obiectivul: 

Emiterea de către Parlamentul și Guvernul României a unui act normativ prin care să se stabilească modul de acțiune și 

operare a politicilor energetice, astfel încât să fie prevenit riscul de funcționare a companiilor petroliere, în detrimentul 

interesului național. 

3. Dezvoltarea raționamentului 

În România, comercializarea carburanților este gestionată de întreprinderi cu capital preponderent supranațional, care operează 

pe teritoriul național, cum ar fi OMV Petrom, Rompetrol, Lukoil, MOL, Gazprom și SOCAR.  
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Pe piață sunt prezenți și alți agenți economici neintegrați vertical, la nivel local sau regional, cu una sau mai multe stații de 

distribuție carburanți (așa anumiții “benzinari independenți”), de regulă în parteneriate cu aceleași organizații.  

De asemenea, aceste grupuri petroliere, active în Romania, au înființat Asociația Română a Petrolului (OMV Petrom, 

Rompetrol, MOL și Gazprom), care dețin împreună circa 70-80% din piața națională a carburanților, constituindu-se într-un 

cartel informal și ilicit.  

4. Concluzie: 

Având în vedere complexitatea politicilor pe care statul român le aplică în domeniul energiei, care  presupun externalizarea 

unor funcții ale statului român către aceste grupuri petroliere, este necesară cunoașterea vulnerabilităților și riscurilor din punct 

de vedere al apărării naționale,  a ordinii publice si siguranța națională. 

Vă solicit răspuns scris. 

 

Deputat 

Mircia Chelaru 

 

*** 

 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru 

 

Revenire asupra chestiunii Tricolorului de pe turla Primăriei Sf. Gheorghe 

 

 

Stimate domnule prim-ministru, 

 

 Având în vedere faptul că în data de 08.12.2021 am adresat o întrebare cu privire la amplasarea drapelului tricolor pe 

turla Primăriei din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, la care mi s-a comunicat răspunsul nr. 3166A/2021, doresc 

să aduc în vedere anumite aspecte și să subliniez caracterul insuficient al informațiilor transmise, acestea fiind prevederi 

generale, fără nici o referire la starea de fapt actuală. 

 Reamintim faptul că drapelul menționat a fluturat neîntrerupt din anul 1991 și fost înlăturat de către primarul UDMR 

din Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, în anul 2016 sub pretextul unor lucrări de realibitare a clădirii. Suntem conștienți de 

prevederile legale și cunoaștem modul în care simbolurile de stat trebuie să fie afișate și respectate, cu atât mai mult fiindcă 

sunt direct implicat în zeci de procese tocmai pe această temă, a respectării limbii de stat și a drapelului național. 

 Problema în cazul tricolorului de pe turla Primăriei din Sfântu Gheorghe o constituie modul jignitor în care autoritățile 

locale tratează un simbol, având o încărcătură semnificativă deoarece cu mari sacrificii soldații Armatei Române au reușit prin 

eliberarea Transilvaniei de Nord de sub ocupantul horthyst să amplaseze simbolul național, tricolorul românesc acum mai bine 

de 70 de ani tocmai pe această clădire. 

 Reiterez pe această cale întrebarea adresată în mod direct dumneavoastră, domnule Prim-Ministru, în calitate de 

general al Armatei Române și fost Ministru al Apărării, întrucât spiritul militar aduce cu sine o cu totul altă viziune asupra 

jertfei din timpul războiului. Avem în discuție o chestiune de simbol și respect față de înaintașii noștri, iar nu de simple 

formalități legale pe care domnul Cseke Attila le comunică telegrafic și fără context. 

 Vă solicit în mod respectuos să îmi comunicați care sunt măsurile pe care le veți întreprinde pentru ca drapelul tricolor 

să revină pe turla Primăriei din municipiul Sfântu Gheorghe, iar memoria soldaților care s-au sacrificat pentru dezrobirea 

Transilvaniei să fie cinstită cum se cuvine. 

Solicit răspuns in scris. 

 

Deputat 

Dan Tanasă 

 

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

 

România are nevoie de păduri! 

 

Stimate domnule ministru, 

 

În calitate de deputat de Ilfov și membru în Comisia pentru mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților, dat 

fiind faptul că suntem în Luna Pădurii, care a început în data de 15 martie 2022 și se termină în data de 15 aprilie 2022, vreau 

să trag un semnal de alarmă cu privire la dispariția plămânului verde al României și la campaniile de împădurire nerealizate în 

vederea combaterii tăierilor ilegale.  

Odată cu dispariția pădurilor, poluarea nu mai poate fi combătută și, implicit, apare o degradare a stării de sănătate a 

populației iar ecosistemul este în dezechilibru, distrugând flora și fauna. ROMSILVA, instituție ce se află în subordinea 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, organizează anual o campanie de împădurire, eveniment ce este menit să ne facă să 

conștientizăm importanța pădurilor, a spațiilor verzi și totodată, să contribuim activ pentru a reface ceea ce a fost cândva. În 

realitate, situația este cu totul alta, și, deși an de an există promisiuni, deschideri cu fast al acestor campanii, nu se realizează 

nici măcar jumătate din cifrele publicate. 

Romsilva ar trebui să planteze anual în cadrul acestei campanii peste un milion de puieți, revigorând pădurile 

degradate și înființând noi păduri, acoperind astfel suprafețe de câteva mii de hectare. 

Deși avem legislație ce este mereu actualizată, avem sancțiuni destul de dure, în continuare nu se pot stopa tăierile 

ilegale de păduri.  

Având în vedere aceste lucruri, domnule ministru, doresc să îmi transmiteți următoarele: 

1. Câți puieți vor fi plantați în cadrul campaniei de împăduriri de anul acesta în România? Aș dori să îmi trimteți, 

defalcat, pe județe. 

2. Ce acțiuni veți întreprinde în județul Ilfov? 

3. Care este stadiul actual în județul Ilfov privind fondul forestier? 

4. Vor fi înființate noi păduri în județul Ilfov? 

Solicit răspunsul în formă scrisă. 

 

Deputat  

Gianina Șerban 

 

*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

Anchetă  IPJ Mureș 

 

Stimate domnule ministru, 

În calitate de deputat al circumscripției electorale Mureș, am primit o sesizare efectuată în solidar de un grup de 

locuitori ai comunei Miheșu de Câmpie prin care îmi este adus la cunoștință o gravă faptă, un accident rutier petrecut în 

localitate, în data de 20 octombrie 2020 în jurul orei 19.30, accident soldat cu două victime lovite pe trecere de pietoni, autorul 

accidentului fugind de la locul faptei. 

 Petenții susțin că autorul accidentului ar fi chiar primarul comunei, domnul Casoni Emil care conducea autoturismul 

primăriei marca Dacia Duster cu nr de înmatriculare MS 24 XWJ, făcând în acest sens plângere la Inspectoratul Județean de 

Poliție Mureș prezentând toate dovezile pentru deschiderea unui dosar.  În ciuda evidențelor, IPJ Mureș nu a soluționat acest 

dosar și  nu au identificat autorul accidentului.  

 Dat fiind gravitatea acuzațiilor și lipsa unei reacții a IPJ Mureș, vă solicit să demarați un control la IPJ Mureș pentru a 

verifica cele sesizate. De asemenea vă rog să îmi comunicați dacă aveți cunoștință despre acest caz. 

 

Deputat 

Dan Tanasă 

 


