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

      CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

- Grupul parlamentar PSD…………………………………………………………………………………………32 
- Grupul parlamentar PNL……………………………………………………………………………………........69 
- Grupul parlamentar al AUR……………………………………………………………………………………...90 
 
 

 
 
 
 
 

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

Sesiunea februarie – iunie 2022 
 

(Situaţia cuprinde datele la 25.03.2022) 

 
Totalul iniţiativelor legislative      1617  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1469 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 148 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 149 

      169 

– votate  
 

     167    

             din care: - înaintate la Senat      17 

                            - în procedura de promulgare 48 

                            - promulgate* 42 

                            - respinse definitiv 60 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1444 

a) pe ordinea de zi 394 

b) la comisii  
 

1026 
 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 10 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 9 

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

 
  Cele 167 de iniţiative legislative votate privesc: 

                        65 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                    din care: 
                                  44 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                      5 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  16 proiecte de legi 
                                  102 de propuneri legislative 
                             din careern:n care 
     0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2022 au fost promulgate 68 de legi, dintre care 26 din inițiativele legislative adoptate în anul 2021. 
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților  

 
 

Şedinţele din zilele de luni, 21, marți, 22 și miercuri, 23 martie 2022 
 

 
Pe ordinea de zi la începutul perioadei 113  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          42               

48        

   - votate 48 
 

                            - la Senat   6 
 

                            - lanpromulgare 30 
 

                            - respinse definitiv 12 
 

Retrimise la comisii 2 
 

 
 
 
 

Cele 48 de iniţiative legislative votate privesc: 
Nnn      26 de proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 
                     19 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                            2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                            5 proiecte de legi 
Nnnn    22 de propuneri legislative 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
în săptămâna 21 – 25 martie 2022 

(ședința din 23 martie 2022, condusă de domnul vicepreședinte Vasile-Daniel Suciu) 
 

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

1.  PL-x – 419/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.94/2021 pentru modificarea 
Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

2.  PL-x - 554/2021 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2021 pentru 
modificarea unor acte normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul protecției drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi 
 

3.  Pl-x – 589/2021 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravențiilor 
 

4.  PL-x - 38/2022 - Lege pentru modificarea art.13 alin.(1) lit.i) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor 
activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri 
 

5.  PL-x - 126/2022 - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2022 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de 
sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-
2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene 
 

6.  PL-x - 550/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2021 pentru 
modificarea articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2021 privind prorogarea termenelor 
prevăzute la art.II pct.9 şi art.III din Legea nr.295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare 

7.  PL-x - 395/2021 - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și 
funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare 
 

8.  PL-x - 407/2021 -  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2021 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea 
asistenţei de urgenţă acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgenţă şi pentru 
simplificarea procedurilor de desemnare ale unităţilor sanitare ca operatori medicali, precum şi pentru 
abrogarea unor acte normative 
 

9.  PL-x. - 567/2021 - Lege privind participarea studenților și a elevilor din instituțiile de învățământ ale 
Ministerului Afacerilor Interne la activități din străinătate  
 

10.  PL-x - 499/2020 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2020 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privin d unele măsuri în vederea implementării 
programului „O familie, o casă" 
 

11.  PL-x - 562/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.103/2021 privind unele 
măsuri la nivelul administrației publice 
 

12.   PL-x - 508/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2021 privind stabilirea unor măsuri de 
facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării 
sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni  
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13.  PL-x - 46/2021 – Lege pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune 
a pieței vitivinicole nr.164/2015 
 

14.  PL-x - 13/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență  a Guvernului nr.173/2020 privind 
reglementarea condițiilor pentru atribuirea și închirierea unor imobile, proprietate publică și privată a statului, 
aflate în administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” și privind unele 
măsuri de reglementare a condițiilor de vânzare ale unor imobile către persoane aflate în situații speciale, 
precum și pentru modificarea unui act normativ  

 

15.  PL-x - 425/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2020 pentru modificarea 
Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României 
 

16.  PL-x - 356/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2021 pentru modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei 
mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru 
sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a 
acestora 

 

17.  PL-x - 553/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.134/2020 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi 
autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certifícatele de emisii de gaze 
cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru modificarea unor acte 
normative în domeniul fondurilor europene 
 

18.  PL-x - 100/2009 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.174/2008 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia consumatorilor 

 

19.  PL-x - 530/2021 - Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor şi a Legii nr.286/2009 privind Codul Penal 

 

20.  PL-x - 409/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2021 pentru modificarea 
și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului 
 

21.  PL-x - 594/2020 – Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare 
civilă, precum și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale 
administrativă a numelor persoanelor fizice 

 

22.  PL-x - 551/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2021 pentru stabilirea 
unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, 
suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de  
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
 

23.  PL-x - 466/2021 - Lege pentru modificarea şi completarea anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic 
al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 
 

24.  PL-x 486/2021 – Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2021 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii 

 

25.  PL-x – 424/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2020 privind unele 
măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale 
 

26.  PL-x – 57/2019 - Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2018 pentru modificarea 
și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 
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27.  Pl-x – 639/2019 - Lege pentru modificarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2 /2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor 
 

28.  PL-x - 281/2020/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2020 privind unele 
măsuri financiar-fiscale 
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 590 din 14 iulie 2020, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 939 din 13 octombrie 2020 
 

29.  Pl-x - 132/2022 – Lege pentru modificarea și completarea art. 561 din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice 
 

30.  PL-x - 326/2017/2021 - Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2017 privind 
acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii concurenței nr.21/1996 
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.239 din 3 iunie 2020, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.649 din 23 iulie 2020    

  

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

spre dezbatere Senatului: 

 
1. PL-x – 538/2021 - Lege pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 

 

2. Pl-x – 575/2021 – Lege privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la 
punct fix 

 

3. PL-x - 16/2022 - Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al 
Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la 4 
aprilie 2021, la Amman 

 

4. PL-x - 45/2022 - Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova 
privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, semnat la Bucureşti, la 23 
noiembrie 2021 

  

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

Deputaților în calitate de Cameră decizională: 
 

1. Pl-x - 650/2019 - Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Mărțișorului ca zi de sărbătoare națională   
 

2. Pl-x - 261/2021 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului  
 

3. Pl-x - 249/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii 
partidelor politice şi a campaniilor electorale           
     

4. Pl-x - 253/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale        
          

5. PL-x - 73/2021 - Proiect de Lege privind unele măsuri de îmbunătăţire a implicării angajaţilor în procesele 
decizionale la nivelul angajatorilor      
                          

6. PL-x - 656/2020 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii dialogului social nr.62/2011  
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7. PL-x - 448/2019 - Proiect de Lege privind decontarea de către statul român a procedurilor de repatriere a 

cetăţenilor români decedaţi pe teritoriul Uniunii Europene       
  

8. PL-x - 299/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea art.671 alin.(11) din Legea educației fizice și sportului 
nr.69/2000  
 

9. PL-x - 331/2020 - Proiect de Lege privind interdicţia cu caracter temporar a scoaterii din ţară a unor produse 
provenite din activităţi agricole şi de exploatare forestieră din România   
  

   10. Pl-x - 193/2021 - Propunere legislativă privind gestionarea gunoiului de grajd        
                    

   11. Pl-x - 390/2008 - Propunere legislativă pentru completarea art.35 din Legea serviciului de iluminat public nr. 
230/2006  
 

   12. PL-x - 641/2019/2021 - Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, 
construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate 
Reexaminare ca urmare a Deciziei  Curţii Constituţionale nr.77 din 10 februarie 2021, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.232  din 8 martie 2021               
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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 28 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 112 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 53 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale 
procesului legislativ:  

 

Stadiul proiectelor de legi 
Senat 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 
În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
9 
 

1 

- 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:  

22 0 

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

2 
 

16 
 

0 

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

0 
0 
4 
0 

Senat+Camera 
Deputaților: 

22 - 

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

10 
 

12 
 
0 

- respinse definitiv: 
- în curs de promulgare: 
- legi promulgate: 

0 
0 
0 

Total: 53 1  
 

41 
  

 
12 
 

 
                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                               ANEXĂ 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 

(situaţie la data de 28 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 
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 - OZ Plen 
 APĂR  

 
 
 
Raport depus 
pe 
23.03.2022 
(115/R/2022) 

3 

PLx 
592/2018 

 
L 

467/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2018 privind reglementarea unor 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 

Abilitarea Ministerului Finanţelor Publice de a exercita 
acţiuni de control asupra modului de utilizare a sumelor 
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. 

S  - Adoptată pe 
17.10.2018 
CD - BUG  
Trimis pe data 
de 29.03.2021 
pt. raport 
suplimentar  

 
 
 
 

4 
PLx 

165/2020 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere 
civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente 

Modificarea şi completarea Legii nr.132/2017, pentru 
asigurarea respectării obligaţiilor ce revin României 
potrivit Directivei 2009/138/CE şi Directivei 

S -  Adoptat pe 
23.04.2020 
CD -  BUG, 

 
TDR: 
14.05.2020 



 
 

Nr. 
crt 

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

L 
7/2020 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

2009/103/CE, având în vedere emiterea de către 
Comisia Europeană a Avizului motivat din 26.07.2019.  

IND,  JUR și 
TRSP 
pt. raport 
comun 
 

5 

Plx 
124/2022 

 
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 

Modificarea şi completarea Legii nr.227/2015. 
Modificările vizează mai multe domenii, dintre care taxa 
pe valoarea adaugată, accize şi alte taxe speciale, 
dispoziţii privind regimul general al accizelor, dispoziţii 
privind alcoolul şi băuturile alcoolice, precum şi 
dispoziţii privind scutirile de la plata accizelor.  

S  - Adoptat pe 
14.03.2022 
CD -  BUG 
pt. raport 

TDR: 
07.04.2022 

6 

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 

7 

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 

8 

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 

9 
PLx 

125/2022 
 

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) 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2011, a Ordonanţei Guvernului nr.37/2007, a 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2011, precum şi a Legii 

S  - Adoptat pe 
14.03.2022 
CD - IND, 

TDR: 
07.04.2022 



 
 

Nr. 
crt 

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

L 
28/2022 

 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

nr.16/2017.  MUN și TRSP 

10 

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 

11 

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 

12 

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 
 

13 

PLx  
139/2022 

 
L 

101/2022 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului 
ambiant. (poz. II-2) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  Adoptat pe 
21.03.2022 
CD -  MED 
pt. raport  

TDR: 
07.04.2022 
 

14 

PLx  
130/2022 

 
L 

 
Proiect de Lege privind reglementarea activităţii 
prestatorului casnic. (poz. II-4) 
- Caracter: ordinar 

Desfăşurarea activităţilor casnice ocazionale, de către o 
persoană fizică având calitatea de prestator casnic, în 
folosul unei alte persoane fizice care are calitatea de 
beneficiar. 

S  - Adoptat pe 
14.03.2022 
CD -  MUN și 
JUR 

TDR: 
12.04.2022 



 
 

Nr. 
crt 

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

113/2021 - Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

pt. raport 
comun 

15 

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 

16 

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 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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 

17 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 

18 

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 

19 

PLx 
131/2022 

 
L 

Proiect de lege privind unele măsuri de ocrotire pentru 
persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale. (poz. 
I-a-10) 
 - Caracter: organic 

Punerea de acord a dispoziţiilor art.164 alin.(1) din 
Legea nr.287/2009 cu Decizia Curţii Constituţionale 
nr.601/2020 din 16 iulie 2020, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.88 din 27 ianuarie 

S  - Adoptat pe 
14.03.2022 
CD -  JUR 
pt. raport 

TDR: 
12.04.2022 



 
 

Nr. 
crt 

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

541/2021 - Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

2021. 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

1 

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 

2 
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 

3 

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 
- Cameră decizională: Senatul 

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 

4 

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 

5 PLx Proiect de lege pentru adoptarea unor măsuri necesare Punerea în aplicare a Protocolului nr.16 adoptat la CD -  Adoptat pe TDR: 



 
 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

132/2021 
 

L 
195/2021 

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 

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.  

26.05.2021 
S  - JUR, DROM 
și POL EXT 
pt. raport comun 
suplimentar 
 

15.09.2021 

6 

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 
 

Comisia 
sesizată în 
fond a depus 
raportul - 
favorabil 

7 

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 

8 

Plx 
30/2022 

 
L 

12/2022 

Proiect de 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. 
(poz. I-b-4)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat pe 
07.02.2022 
CD - Adoptat pe 
14.03.2022 
 

La 
promulgare 
din data de 
23.03.2022 

9 

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 

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 

S  - Adoptată pe 
26.04.2021 
CD -  Adoptat pe 
14.03.2022 

La 
promulgare 
din data de 
23.03.2022 



 
 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: 1 deputat 
- Cameră decizională: CD 

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. 

10 

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 -  Adoptat pe 
23.03.2022  
 

 

11 

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 

12 

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 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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 pieţei echipamentelor radio şi 
aparatelor, stabilirea cadrului de comunicare a 
documentelor prin intermediul serviciului „My Ancomˮ. 

CD -  Adoptat pe 
07.12.2021 
S -  Adoptat pe 
02.03.2022 

La SG din 
data de 
07.03.2022 
Sesizare de 
neconstituțio
nalitate din 
data de 
09.03.2022 



 
 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

13 

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 asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2010. 
 (poz. I-c-2) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2010 şi a contului general de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2010. 

Raport depus pe 
data de 
25.10.2012 

 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

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 
 



 
 

Nr. 
crt 

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

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 

546/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a 
bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente 
anului 2012.  
(poz. I-c-6) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus pe 
data de 
25.06.2014 

 
 
 
 
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 

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  



 
 

Nr. 
crt 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+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  
 
 

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 
 

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 

Aprobarea contului general anual de execuție al 
bugetului asigurărilor sociale de stat aferent 
anului 2015, cuprinzând venituri în sumă de 

CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 



 
 

Nr. 
crt 

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

L 
113/2017 

 

pentru şomaj pe anul 2015. (poz. I-c-12) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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. 

 
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 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 

14 

PLx  
281/2017 

 
L 

364/2017 
 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 

15 

PLx  
497/2018 

 
L 

612/2018 
 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
TDR: 
31.10.2018 

16 

PLx  
498/2018 

 
L 

613/2018 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 şi 
a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor 
pentru şomaj pe anul 2017. (poz. I-c-16) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
TDR: 
31.10.2018 
 



 
 

Nr. 
crt 

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

17 

PLx  
398/2019 

 
L 

523/2019 
 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
TDR: 
15.10.2019 
 
 

18 

PLx  
399/2019 

 
L 

524/2019 
 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
TDR: 
15.10.2019 
 
 

19 

PLx  
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 



 
 

Nr. 
crt 

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

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) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                                                                     
3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 
4. Comisia pentru transporturi și infrastructură  TRSP 
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 
7. Comisia pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 
10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
15. Comisia pentru politică externă 

APAR 
POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
18. Comisia pentru afaceri europene 
19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 
20. Comisia pentru constituționalitate 
21. Comisia pentru știință și tehnologie 
22. Comisia pentru tineret și sport 

 

CAE 
CROMANII 
CONST 
ȘT 
TIN 

 
Alte abrevieri: 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
TDR - Termen depunere raport 
TAC - Termen aprobare tacită 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 
( la data de  24  martie 2022 ) 

 

I.  În perioada   21 – 24  martie 2022  
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 16 rapoarte, din care 2 rapoarte 
suplimentare. 

        Comisiile permanente au depus  59 avize. 
Cele 16 rapoarte depuse sunt:  

♦ rapoarte de adoptare  14 
♦ rapoarte de respingere   2 

Rapoartele elaborate se referă la: 
♦ Ordonanțe de urgență ale Guvernului:   6 
♦ Proiecte de legi și propuneri legislative:             10 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă.  
La comisii se află în prezent 1038 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  125 pentru raport 

suplimentar. 
       La comisii se află  17  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  857  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

2021 
În anul 

2022 

- rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
 

619 112 

- rapoarte suplimentare 
 

73 16 

-rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
 

29 8 

TOTAL 

721 136 

 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                 ANEXĂ 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada  21 – 24  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 
132/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea art.561 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice – raport comun cu 
Comisia pentru industrii 

Completarea art.561 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007. Potrivit expunerii de motive, 
prin intervenţiile legislative preconizate se urmăreşte 
să se faciliteze realizarea cu celeritate a proiectelor 
investiţionale aflate într-un stadiu avansat de 
executare, cu efectul dorit al creşterii capacităţii de 
producţie, ca prim pas în intensificarea ritmului de 
realizare a investiţiilor în sectorul energetic 

133 
parlam. 

22.03.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(112/R din 
22.03.22) 

2 PLx 
132/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea art.561 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice – raport comun cu 
Comisia pentru industrii 

Completarea art.561 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007. Potrivit expunerii de motive, 
prin intervenţiile legislative preconizate se urmăreşte 
să se faciliteze realizarea cu celeritate a proiectelor 
investiţionale aflate într-un stadiu avansat de 
executare, cu efectul dorit al creşterii capacităţii de 
producţie, ca prim pas în intensificarea ritmului de 
realizare a investiţiilor în sectorul energetic 

133 
parlam. 

23.03.22 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 
(112/RS din 

23.03.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 87/2022 

Proiect de Lege pentru declararea zilei de 
11 aprilie ca „Ziua naţională a educaţiei 
financiare” – raport comun cu Comisia 
pentru învățământ 

Declararea zilei de 11 aprilie ca „Ziua naţională a 
educaţiei financiare”, dând posibilitatea 
Parlamentului României, Ministerului Finanțelor, 
Ministerului Educației, BNR, ASF, Institutului de 
Studii Financiare și altor autorități ale 
administrației publice centrale și locale, să 
organizeze diverse tipuri de evenimente dedicate 
acestei zile.  

50 
parlam. 

22.03.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(110/R din 
22.03.22) 



 

 
III. Comisia pentru industrii 

2 PLx 126/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.8/2022 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr 130/2020 privind unele 
măsuri pentru acordarea de sprijin 
financiar din fonduri externe 
nerambursabile, aferente Programului 
operaţional Competitivitate 2014-2020, în 
contextul crizei provocate de COVID-19, 
precum şi alte măsuri în domeniul 
fondurilor europene – raport comun cu 
Comisia pentru antreprenoriat  

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.130/2020, în principal, în sensul 
asigurării sumei de 570.000 mii lei aferente 
aplicaţiilor eligibile depuse până la data de 28 
octombrie 2020 inclusiv, a căror valoare 
excedează plafonului contractului de finanţare, de 
la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Antreprenoriatului şi Turismului 

Guvern 23.03.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(114/R din 
23.03.22) 

3 PLx 389/2020 

Proiect de Lege privind unele măsuri 
financiare în domeniul sanitar în 
contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea 
coronavirusului Covid-19 – raport 
comun cu Comisia pentru sănătate 

Acordarea de la bugetul de stat, prin Fondul 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate, a 
sumei de 5.000 lei/tură de activitate, cabinetelor 
de medicină de familie, indiferent de forma de 
organizare a acestora, cabinetelor stomatologice, 
farmaciilor comunitare, cabinetelor de 
specialitate, laboratoarelor de analize medicale şi 
furnizorilor de servicii de imagistică medicală, 
furnizorilor de servicii medicale în asistenţa 
medicală ambulatorie de specialitate, precum şi 
furnizorilor de servicii farmaceutice, aflaţi în 
relaţie contractuală cu casele de asigurări de 
sănătate, pentru asigurarea materialelor de 
protecţie necesare în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 

11 
deputați 

9.03.22. 
22.03.22 

Raport de 
respingere 
(119/R din 
23.03.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
408/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.71/2021 privind promovarea 
vehiculelor de transport rutier 
nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi 
cu emisii scăzute, de abrogare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor 
Directivei (UE) 2019/1161 a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a 
Directivei 2009/3 3/CE privind promovarea 
vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente 
din punct de vedere energetic, în vederea instituirii 
cadrului legal privind promovarea şi stimularea pieţei 

Guvern 
9.11.21 
15.02.22 
1.03.22 

Raport de 
aprobare 

(111/R din 
22.03.22) 



 

 
IV. Comisia  pentru transporturi 

40/2011 privind promovarea 
vehiculelor de transport rutier 
nepoluante şi eficiente din punct de 
vedere energetic şi a Legii nr.37/2018 
privind promovarea transportului 
ecologic – raport comun cu Comisia 
pentru transporturi si – raport 
comun cu Comisia pentru mediu 

vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul 
unei mobilităţi cu emisii scăzute şi îmbunătăţirea 
contribuţiei sectorului de transport rutier la politicile 
Uniunii Europene în domeniul mediului, climei şi 
energiei. Totodată, ca urmare a adoptării prezentului 
proiect, se preconizează abrogarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.40/2011, precum şi a Legii 
nr.37/2018 

2 PLx 
132/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea art.561 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 
privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice – 
raport comun cu Comisia economică 

Completarea art.561 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007. Potrivit expunerii de motive, 
prin intervenţiile legislative preconizate se urmăreşte 
să se faciliteze realizarea cu celeritate a proiectelor 
investiţionale aflate într-un stadiu avansat de 
executare, cu efectul dorit al creşterii capacităţii de 
producţie, ca prim pas în intensificarea ritmului de 
realizare a investiţiilor în sectorul energetic 

133 
parlam. 

22.03.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(112/R din 
22.03.22) 

3 PLx 
132/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea art.561 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 
privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice – 
raport comun cu Comisia economică 

Completarea art.561 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007. Potrivit expunerii de motive, 
prin intervenţiile legislative preconizate se urmăreşte 
să se faciliteze realizarea cu celeritate a proiectelor 
investiţionale aflate într-un stadiu avansat de 
executare, cu efectul dorit al creşterii capacităţii de 
producţie, ca prim pas în intensificarea ritmului de 
realizare a investiţiilor în sectorul energetic 

133 
parlam. 

23.03.22 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 
(112/RS din 

23.03.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
408/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.71/2021 privind promovarea 
vehiculelor de transport rutier 
nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi 
cu emisii scăzute, de abrogare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
40/2011 privind promovarea 
vehiculelor de transport rutier 
nepoluante şi eficiente din punct de 
vedere energetic şi a Legii nr.37/2018 
privind promovarea transportului 
ecologic – raport comun cu Comisia 

Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor 
Directivei (UE) 2019/1161 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei 
2009/3 3/CE privind promovarea vehiculelor de transport 
rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere 
energetic, în vederea instituirii cadrului legal privind 
promovarea şi stimularea pieţei vehiculelor de transport 
rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu emisii 
scăzute şi îmbunătăţirea contribuţiei sectorului de 
transport rutier la politicile Uniunii Europene în domeniul 
mediului, climei şi energiei. Totodată, ca urmare a 

Guvern 
9.11.21 
15.02.22 
1.03.22 

Raport de 
aprobare 

(111/R din 
22.03.22) 



 

 
V. Comisia pentru administrație 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 13/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.173/2020 privind reglementarea 
condiţiilor pentru atribuirea şi 
închirierea unor imobile, proprietate 
publică şi privată a statului, aflate în 
administrarea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat" – raport comun 
cu Comisia juridică 

Crearea unui cadru legal specific care să vizeze 
condiţiile pentru închiriere a unor imobile, proprietate 
publică şi privată a statului, aflate în administrarea 
Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat” pentru îmbunătaţirea întregului 
proces de închiriere a imobilelor proprietate publică şi 
privată a statului, aflate în administrarea regiei, 
asigurandu-se astfel administrarea eficientă a 
bunurilor statului 

Guvern 
8.03.22 
22.03.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(116/RS din 

23.03.22) 

 
VI. Comisia pentru mediu 

 
 

pentru industrii si – raport comun 
cu Comisia pentru mediu 

adoptării prezentului proiect, se preconizează abrogarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2011, precum şi 
a Legii nr.37/2018 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

 
1 
 

PLx 408/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.71/2021 privind promovarea 
vehiculelor de transport rutier 
nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi 
cu emisii scăzute, de abrogare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
40/2011 privind promovarea 
vehiculelor de transport rutier 
nepoluante şi eficiente din punct de 
vedere energetic şi a Legii nr.37/2018 
privind promovarea transportului 
ecologic – raport comun cu Comisia 
pentru industrii si – raport comun cu 
Comisia pentru transporturi 

Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor 
Directivei (UE) 2019/1161 a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a 
Directivei 2009/3 3/CE privind promovarea 
vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente 
din punct de vedere energetic, în vederea instituirii 
cadrului legal privind promovarea şi stimularea pieţei 
vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul 
unei mobilităţi cu emisii scăzute şi îmbunătăţirea 
contribuţiei sectorului de transport rutier la politicile 
Uniunii Europene în domeniul mediului, climei şi 
energiei. Totodată, ca urmare a adoptării prezentului 
proiect, se preconizează abrogarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.40/2011, precum şi a Legii 
nr.37/2018 

Guvern 
9.11.21 
15.02.22 
1.03.22 

Raport de 
aprobare 

(111/R din 
22.03.22) 



 

VII. Comisia muncă 
 

 
VIII. Comisia sănătate 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 

 

Plx 170/2021 

 

 
Propunere legislativă pentru 
modificarea alin.(5) al art.65 
din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de 
pensii publice 
 

Modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010, în sensul 
extinderii categoriilor de persoane care beneficiază de reducerea 
vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare, cu 
persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zone afectate de 
poluare, respectiv în localitatea Tulcea, precum şi pe o rază de 8 
km în jurul acesteia 

 
3 deputați 

 
 

 
 

16.03.22 
 
 
 

Raport de 
aprobare 

(107/R din 
21.03.22) 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 
 
 

PLx 
232/2018 

 

 

Proiect de Lege 
pentru aprobarea 
Ordonanţei de 
urgenţã a 
Guvernului 
nr.8/2018 privind 
reglementarea unor 
măsuri în domeniul 
sănătăţii 
 
 
 

Stabilirea unui ansamblu de măsuri în domeniul sănătăţii, urmărindu-se 
amendarea mai multor prevederi din Legea nr.95/2006, urmărindu-se, 
printre altele: crearea cadrului legal pentru constituirea registrelor 
naţionale care cuprind un set de date raportate într-un format unic, crearea 
bazei legale pentru înfiinţarea unor comitete sectoriale sau intersectoriale, 
stabilite pe domenii de specialitate, armonizarea prevederilor din Legea 
nr.95/2006, în sensul utilizării unei terminologii unitare, precum şi crearea 
cadrului legal pentru ca sistemul informatic din sănătate să cuprindă şi 
sistemele informatice de telemedicină rurală si sistemul informatic de 
telemedicină al apărării, transpunerea prevederilor Directivei 
(UE)2017/1752 a Comisiei de completare a Directivei 2001/83/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte principiile şi 
orientările vizând buna practică de fabricaţie a medicamentelor de uz 
uman, ţinând cont de modificările OUG nr.158/2005, instituindu-se o 
normă derogatorie de la regula generală privind stagiul minim de asigurare 
de 6 luni, astfel încât persoanele asigurate care la data de 1 ianuarie 2018 
îndeplinesc stagiul minim de asigurare de o lună, să beneficieze de 
indemnizaţii pentru certificatele de concediu medical pentru incapacitate 
temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara 
muncii, concedii medicale pentru sarcină şi lăuzie, concedii medicale 
pentru îngrijirea copilului bolnav, în condiţiile legii 

Guvern 22.03.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(117/R din 
23.03.22) 

 

2 PLx 
524/2020 

Proiect de Lege 
privind efectuarea 
de teste gratuite 
împotriva COVID-

Crearea cadrului legal pentru testarea gratuită a cetăţenilor, în vederea 
depistării COVID-19, de către orice unitate sanitară, spital sau laborator 
autorizat. De asemenea, potrivit iniţiativei, Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate va stabili preţul unitar la nivel naţional şi va deconta costul 

1 deputat 8.03.22 

Raport de 
respingere 
(118/R din 
23.03.22) 



 

 
IX. Comisia pentru învățământ 

19 aferent testării 

3 PLx 
389/2020 

Proiect de Lege 
privind unele 
măsuri financiare 
în domeniul sanitar 
în contextul 
situaţiei 
epidemiologice 
determinate de 
răspândirea 
coronavirusului 
Covid-19 – raport 
comun cu 
Comisia pentru 
buget 

Acordarea de la bugetul de stat, prin Fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate, a sumei de 5.000 lei/tură de activitate, cabinetelor de 
medicină de familie, indiferent de forma de organizare a acestora, 
cabinetelor stomatologice, farmaciilor comunitare, cabinetelor de 
specialitate, laboratoarelor de analize medicale şi furnizorilor de servicii de 
imagistică medicală, furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală 
ambulatorie de specialitate, precum şi furnizorilor de servicii farmaceutice, 
aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru 
asigurarea materialelor de protecţie necesare în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

11 
deputați 

9.03.22. 
22.03.22 

Raport de 
respingere 
(119/R din 
23.03.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 3/2022 

Propunere legislativă privind 
introducerea în curricula 
şcolară de liceu a cursului 
"Istoria Revoluţiei de la 
Timişoara din 1989 şi a 
schimbării de regim din 
Decembrie 1989 în România  

Completarea Legii nr.1/2011, în sensul introducerii în 
planurile-cadru ale învăţământului liceal a disciplinei „Istoria 
Revoluţiei de la Timişoara din 1989 şi a schimbării de regim 
din Decembrie 1989 în Româniaˮ, în scopul asigurării unei 
bune informări a elevilor despre cel mai important moment 
revoluţionar al istoriei noastre recente. 

1 deputat 14.03.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(108/R din 
21.03.22) 

 

2 Plx 4/2022 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.18 din 
10 ianuarie 2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

Modificarea Legii nr.1/2011, în sensul ca directorul extensiei 
universitare să asigure managementul aesteia, urmărind 
calitatea şi eficienţa în activităţile desfăşurate, precum şi 
dezvoltarea ei adecvată nevoilor comunităţii locale şi strategiei 
univerităţii, conform regulamentului propriu de organizare şi 
funcţionare. 

29 
parlam. 

14.03.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(109/R din 
21.03.22) 

 

3 PLx 
87/2022 

Proiect de Lege pentru 
declararea zilei de 11 aprilie 
ca „Ziua naţională a educaţiei 
financiare” – raport comun 

Declararea zilei de 11 aprilie ca „Ziua naţională a educaţiei 
financiare”, dând posibilitatea Parlamentului României, 
Ministerului Finanțelor, Ministerului Educației, BNR, ASF, 
Institutului de Studii Financiare și altor autorități ale 

50 
parlam. 

22.03.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(110/R din 



 

 
X. Comisia juridică 

 
XI. Comisia pentru apărare 

 
 
 
 
 
 

cu Comisia pentru buget administrației publice centrale și locale, să organizeze diverse 
tipuri de evenimente dedicate acestei zile.  

22.03.22) 

4 PLx 
317/2019 

Proiectul Legii modificarea şi 
completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 

Modificarea Legii nr.1/2011, în sensul introducerii posibilităţii 
acordării unei mese gratuite elevilor înscrişi în învăţământul 
profesional şi tehnic cu durata de minimum 3 ani şi prin 
intermediul serviciilor de catering 

29 
deputați 

14.03.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(113/R din 
23.03.22) 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
13/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.173/2020 privind reglementarea 
condiţiilor pentru atribuirea şi 
închirierea unor imobile, proprietate 
publică şi privată a statului, aflate în 
administrarea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat" – raport comun 
cu Comisia pentru administrație 

Crearea unui cadru legal specific care să vizeze 
condiţiile pentru închiriere a unor imobile, proprietate 
publică şi privată a statului, aflate în administrarea 
Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat” pentru îmbunătaţirea întregului 
proces de închiriere a imobilelor proprietate publică şi 
privată a statului, aflate în administrarea regiei, 
asigurandu-se astfel administrarea eficientă a 
bunurilor statului 

Guvern 
8.03.22 
22.03.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(116/RS din 

23.03.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 334/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
art.36 din Legea nr.218/2002 
privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române 

Modificarea şi completarea art.36 din Legea nr.218/2002, în 
scopul prevenirii şi eliminării apariţiei oricăror moduri neunitare 
de acţiune în rândul poliţiştilor. În acest sens, se propune 
stabilirea unei durate determinate pentru aplicarea măsurii de 
conducere a unei persoane la sediul poliţiei şi pentru desfăşurarea 
activităţilor poliţieneşti conexe acestei măsuri 

Guvern 22.03.22 

Raport de 
aprobare  

(115/R din 
23.03.22) 



 

 
XII. Comisia pentru regulament 

 
XIII. Comisia pentru tineret și sport 

 
XIV. Comisia pentru antreprenoriat și turism 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PH CD 
21/2022 

Raport asupra Proiectului de 
Hotărâre privind completarea 
Regulamentului Camerei 
Deputaților 

Proiectul de Hotărâre propune continuarea activității 
parlamentare în format mixt, fizic și online, revenind Biroului 
permanent și Comitetului liderior grupurilor parlamentare 
dreptul de a identifica, când este necesar și să impună 
utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în activitatea 
CamereiDeputaților 

Grup PSD 
Grup PNL 

Grup 
UDMR 
Grup 

Minorități 
 

22.03.22 

Raport de 
aprobare  

(120/R din 
23.03.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 469/2021 

Proiect de Lege pentru 
completarea art.3 din Legea 
educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000 

Completarea art.3 din Legea nr.69/2000, în sensul 
ca Ministerul Tineretului şi Sportului să poată 
organiza în fiecare an „Săptămâna mişcării în 
România” 

53 parlam. 9.03.22 

Raport 
suplimentar de 

aprobare cu 
amendamente 
(603/RS din 

24.03.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 126/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.8/2022 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr 130/2020 privind 
unele măsuri pentru acordarea de sprijin 
financiar din fonduri externe nerambursabile, 
aferente Programului operaţional 
Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei 
provocate de COVID-19, precum şi alte 
măsuri în domeniul fondurilor europene – 
raport comun cu Comisia pentru buget 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.130/2020, în 
principal, în sensul asigurării sumei de 
570.000 mii lei aferente aplicaţiilor 
eligibile depuse până la data de 28 
octombrie 2020 inclusiv, a căror valoare 
excedează plafonului contractului de 
finanţare, de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Antreprenoriatului 
şi Turismului 

Guvern 23.03.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(114/R din 
23.03.22) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

 
Declarație politică 

Stimate doamne și stimați domni deputați,  
Dragi colegi, 
Agresiunea militară din Ucraina a schimbat radical și ireversibil raporturile comerciale dintre Federația Rusă și statele 

membre ale Uniunii Europene. Acum, mai mult decât oricând, Uniunea Europeană realizează cât de periculoasă este 
dependența energetică față de Federația Rusă și cât de mare este probabilitatea ca guvernul acestei țări să folosească robinetul 
de gaze și țiței ca pe o pârghie geopolitică prin care să-și atingă obiectivele politice din regiune. 

Este clar pentru toată lumea, că lucrurile nu vor mai fi niciodată ca înainte în ce privește relația comercială cu produse 
energetice între statele membre ale U.E. și Federația Rusia. 

Germania, adică statul cu cea mai mare dependență față de petrolul și gazul rusesc, a anunțat deja că a început 
negocierile cu Quatarul, care să devină o sursă alternativă de țiței. La fel, toate statele membre caută acum soluții pentru a-și 
diminua dependența energetică față de Federația Rusă. 

În România, încă nu am văzut o astfel de preocupare. Există doar declarații de bune intenții, dar încă nu am văzut un 
plan sau o strategie articulată, cu termene și surse de finanțare precise, care să ne ofere o perspectivă clară modului în care vom 
deveni independenți energetic față de Federația Rusă. 

De aceea, fac un apel la partidele din Coaliția de Guvernare și în special la domnul ministru al Energiei Virgil Popescu 
și la premierul Nicolae Ciucă să organizeze urgent un grup de lucru la nivel guvernamental, în care să fie invitați și experți, 
profesori sau academicieni din domeniul energiei, pentru elaborarea cât mai urgentă a unui astfel de plan pentru obținerea 
independenței energetice a României. 

De asemenea, cred că și președintele Iohannis ar trebui să fie puțin mai activ în aceste momente destul de grele prin care 
trece România și să evalueze la nivelul CSAT care sunt riscurile energetice de siguranță națională și să ofere soluții pentru 
combaterea lor. 

Cred că România are mari oportunități în acest domeniu. Avem, slavă Domnului, încă resurse consistente de gaze 
naturale on-shore și off-shore, mai avem și ceva rezerve de țiței, avem capacități fluviale pentru producerea de energie 
electrică curată și suntem printre cele mai avansate state din Uniunea Europeană în privința cotei de energie produsă din surse 
regenerabile. 

Dar pentru a fructifica toate aceste oportunități este nevoie de un plan cât mai clar, care să pună totul cap la cap și care 
să stabilească un calendar precis, cu surse de finanțare, pentru eliminarea în cel mai scurt timp a riscurilor de securitate 
națională ce decurg din dependența energetică față de Federația Rusă. 

Mai mult decât oricând, România are nevoie de o astfel de strategie pentru dobândirea independenței energetice. Mai 
mult decât oricând, este nevoie de colaborare la nivel politic, la nivel guvernamental, la nivelul experților pentru realizarea 
acestui plan. 

Sper ca România și clasa politică actuală să aibă înțelepciunea de a realiza și de a pune în practică o astfel de strategie. 
Acesta este apelul meu. 

Vă mulțumesc.         Deputat 
Mirela-Elena Adomnicăi 

*** 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 8 - 2022  
Săptămâna 21– 25 martie 2022  

 

 

33 
 

România produce mai mult decât consumă! 
Stimați colegi, 
Odată cu debutul și accentuarea agresiunii armate din țara vecină, au apărut tot felul de noi zvonuri panicarde privind 

criza alimentară mondială, informație tendențioasă și manipulatoare, care, în opinia emitenților, ar putea deveni neiertătoare și 
cu România. Dau asigurări că acest punct de vedere nu ne vizează direct pentru că țara noastră este unul dintre marii furnizori 
de materie primă agricolă pentru multe alte state ale lumii. Această manipulare pe cât de grosolană, pe atât de insidioasă a fost 
lansată chiar dinainte de începerea războiului, sub forma unui mesaj aparent credibil. Mai exact, se vehicula că și această 
potențială criză alimentară globală este unul dintre efectele directe create de pandemie și de restricțiile pe care aceasta a ajuns 
să le genereze la nivelul întregului mapamond. Haosul și teama pe care o astfel de informație ajunge să le producă în rândul 
celor care nu sunt familiarizați cu tacticile malefice de influențare a opiniei publice distrag atenția de la adevăratele probleme 
ale traiului de zi cu zi, exploatând tocmai una dintre nevoile primare, necesare supraviețuirii ființelor umane, respectiv 
hrănirea. Așadar, au schițat un cadru general vecin cu apocalipsa agricolă, capcană în care au fost prinși cei care s-au apucat 
să-și facă diverse stocuri de carburanți și de alimente. A fost necesar doar o zvon aruncat la întâmplare, dar în mod deliberat pe 
piață, și s-a ajuns la efectul de domino în doar câteva ore. Cu alte cuvinte, viteza cu care circulă și se propagă informația este 
invers proporțională, din nefericire, cu luciditatea celor care refuză să o supună unei minime analize și iau de bun tot ce le 
ajunge la urechi sau prin fața ochilor pe rețelele de socializare. Și când spun minimă analiză fac trimitere către un fapt 
cunoscut de toată lumea, respectiv că România a fost și este unul dintre marii producători și exportatori de cereale, atât pentru 
Europa, cât și pentru alte state situate pe alte continente. Așadar, țara noastră nu se află în fața niciunui risc de criză 
alimentară! România produce mai mult decât consumă! România produce într-un an agricol bun peste 11 milioane de tone de 
grâu, 15 milioane de tone de porumb și 3 milioane de tone de floarea-soarelui, cantități mai mult decât duble față de necesarul 
de consum al populației.  

Mai mult, în urma ultimelor verificări declanșate de către conducerea PSD a Ministerului Agriculturii, rezerva de stat 
este completă și suficientă. Pe fondul manipulărilor și al dezinformărilor lansate în spațiul public privind o posibilă penurie 
alimentară înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a luat măsuri pentru 
completarea acestora. Toate categoriile de alimente care figurează în nomenclatorul rezervei de stat au stocuri complete. În 
plus, acestea sunt verificate lunar. Așadar, pe lângă certitudinea istorică, confirmată chiar și de cei mai slabi ani agricoli, cum 
că producem în agricultură mai mult decât consumăm, există și suficiente alimente esențiale în rezervele de stat astfel încât 
România să poată depăși orice criză care ar putea apărea vreodată. 

În paralel, țin să salut și să-mi exprim aprecierea pentru faptul că ministerul Agriculturii monitorizează producţia agro-
alimentară atât de atent și de aplicat și a realizat o radiografie fidelă a pieței de desfacere din care rezultă foarte clar că nu 
există în momentul de faţă sincope în aprovizionarea cetățenilor cu alimente și că toată nebunia generată săptămânile trecute în 
supermarketuri a fost provocată de speculații de-a dreptul sinistre.  

Trebuie să admitem că teama este un sentiment uman și legitim, însă să îl induci cu rea intenție este de-a dreptul 
blamabil! Și asta mai ales pe fondul sechelelor de la nivelul mentalului general pe care le-a produs pandemia și peste care se 
suprapun, acum, și cele provocate de războiul de la graniță și de dramele de toate felurile, de la cele umane și până la 
distrugerea mediului înconjurător și la periclitarea calității vieții pentru zeci de ani de acum înainte în Ucraina din cauza unei 
pânze freatice alterate și a aerului viciat de zeci de substanțe toxice eliberate.  

Având în vedere faptul că România nu a importat niciodată cereale sau alte produse alimentare din țara vecină și, din 
cauza motivelor pe care vi le-am enumerat anterior, nici nu o va face după încetarea conflictului armat, conducerea PSD a 
Ministerului Agriculturii este și mai determinată să continue investițiile în acest domeniu strategic pentru țara noastră astfel 
încât să nu fim afectați nici de oscilațiile prețurilor hranei de la bursele internaționale. Iar premisele favorbaile pentru acest 
deziderat există! Spre exemplu, Comisia Europeană ne-a rambursat alte 400 de milioane de euro ca decontări pentru 
cheltuielile făcute de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Suma totală a cheltuielilor pentru sprijinirea agricultorilor 
români rambursate de Comisia Europeană din FEADR și FEGA, de la începutul anului 2022, se ridică la peste 2 miliarde de 
euro, bani care au ajuns în conturile agricultorilor.  

Îmi închei declarația rugându-i pe români să gestioneze cu mai mult calm toate zvonurile rezultate din războiul 
informațional care îl dublează pe cel din țara vecină. Panica este distructivă pentru toate ființele, deci nu ar putea deveni 
vreodată propice unei vieți normale pe care ne-o dorim cu toții, acum mai mult ca oricând!  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Adrian Alda 

*** 
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22 martie 2022 - Apa subterană - cum facem vizibil invizibilul 
 

Domnule președinte de ședință,  
Doamnelor și domnilor deputați, 
Titlul prezentei declarații face referire la marcarea Zilei Mondiale a Apei - sărbătorită anual la data de 22 martie. 
Anul acesta se aniversează 30 de ani de la instituirea Zilei Mondiale a Apei. Decizia desfășurării acestui eveniment la 

nivel internațional a fost luată în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro, în 1992. 
Tema aleasă de Organizația Națiunilor Unite pentru Ziua Mondială a Apei 2022 este: - Apa subterană - cum facem 

vizibil invizibilul și are ca scop stimularea interesului și responsabilității față de consumul și păstrarea acestei inestimabile 
resurse. 

Mesajul general al temei din acest an constă în aceea că explorarea, protejarea și utilizarea durabilă a apelor subterane 
va fi esențială pentru supraviețuirea și adaptarea la schimbările climatice și pentru satisfacerea nevoilor populației. 

Apa este cea mai importantă resursă a vieții. Deși apele subterane nu sunt vizibile, ele reprezintă o componentă esențială 
a resurselor hidro.  

Peste 95% din apele dulci ale planetei, cu excepția ghețarilor și a calotelor glaciare, sunt subterane. Potrivit analizei 
efectuate de Sistemul Informațional al Apei pentru Europa apele subterane reprezintă, o sursă esențială de apă potabilă fiind 
folosite de trei din patru cetățeni ai Uniunii Europene.  

Gestionarea cantitativă și calitativă a resurselor de apă subterane se impune a fi unul din obiectivele principale ale 
activității de gospodărire a apelor. 

Abordarea cu competență a gestiunii apelor subterane va amplifica rolul acestora în sistemele de apă și canalizare, 
agricultură, industrie, ecosisteme și adaptarea la schimbările climatice. 

Menținerea acestei resurse și protejarea sa sunt esențiale și pentru ecosistemele acvatice de suprafață. Apele subterane 
asigură debitul de bază constant, al râurilor. 

Poluarea apelor subterane este o problemă importantă și gravă, pentru că recuperarea unui mediu compromis poate dura 
decenii sau chiar secole.  

Ziua Mondială a Apei este o zi care subliniază necesitatea accesului universal la apă sigură și curată, promovând de 
asemenea gestionarea durabilă a resurselor de apă dulce și reducerea poluării ei. 

Tema anului 2022 pentru Ziua Mondială a Apei are ca scop atenționarea asupra resurselor de apă ascunse care au fost 
întotdeauna extrem de importante, dar nu pe deplin recunoscute în elaborarea politicilor de dezvoltare durabilă. 

Vă mulțumesc.  
Deputat 

Constantin Bîrcă 
*** 

 

Infrastructura, victimă colaterală a războiului din Ucraina! 
 

Stimate colege / Stimați colegi, 
Astăzi vreau să atrag atenția asupra unei probleme ce riscă să devină una cu un puternic impact național, atât asupra 

sectorului public, cât și a celui privat. Conflictul din Ucraina nu are doar efecte sociale și economice puternice, ci acestea sunt 
resimțite și pe zona de construcții.  

La ora actuală, din cauza războiului, producția de materiale necesare în construcții este afectată, la fel și importul 
acestora. Firmele românești se văd în fața unei situații fără ieșire. Ucraina nu mai produce, alte state au embargouri, iar în 
cazul oțelului sau bitumului vorbim deja de o criză reală.  

Acutizarea conflictului din Ucraina duce, pe de o parte, la creșterea prețurilor la materialele principale de construcție, 
însă, pe de altă parte, problema și mai gravă este cea legată de stocuri. Ne aflăm în situația în care furnizorii nu mai pot livra 
materialele (vorbim de cantități suficiente) și nici nu mai există un minim orizont de predictibilitate privind prețurile (în fiecare 
zi prețurile variază).  

De ce riscă să devină o problemă cu impact național? Deoarece constructorii ar putea să frâneze ritmul lucrărilor pe 
șantierele din țară, pentru că nu vor dispune de resursele financiare necesare pentru a face față creșterilor ridicate de prețuri. 
Practic, dacă lucrurile vor continua să escaladeze, riscăm să avem probleme. Șantierele se pot goli dacă această problemă a 
prețurilor și cantităților materialelor de construcții nu va avea o rezolvare cât mai urgentă. 
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O soluție ar fi fost să producem în România o parte dintre aceste materiale necesare în construcții, astfel încât proiectele 
importante de infrastructură să nu fie afectate. Însă, din păcate, combinatele care ar fi putut realiza aceste materiale au fost 
închise. În acest context dificil ar trebui să înțelegem cât de important este să reactivăm această ramură a industriei, pentru a nu 
fi la mâna altora.    

Am o speranță, totuși, în ceea ce privește această situație. Faptul că la ministerul transporturilor și infrastructurii și la cel 
al economiei se află două persoane dedicate și care sunt capabile să rezolve problemele care apar. Atât Sorin Grindeanu, cât și 
Florin Spătaru sunt oameni care pot să contribuie la identificarea de soluții.  

Îmi doresc ca sectorul construcțiilor să nu traverseze o criză și mai gravă, iar ritmul de pe șantierele deschise în țară să 
fie același. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Oana-Gianina Bulai 

*** 
Impactul asupra bugetului de pensii în cazul unei reduceri a CAS cu 5 puncte procentuale 

 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați parlamentari / Dragi colegi, 
Constat că în ultima săptămână, dragii noștri colegi de la PNL au lansat o nouă temă prin care, spun dânșii, ar crește 

rapid salariile tuturor românilor. E vorba de acea propunere de reducere a CAS. 
În primul rând, aș vrea să mă lămurească cineva de la PNL cu cât propun dânșii să se reducă CAS-ul? Din declarațiile 

publice nu e foarte clar. Citez din declarațiile mai multor reprezentanți PNL: „Reducerea CAS cu 5%, de la 25% la 20%”. O 
reducere de 5% din 25 înseamnă 1,25 puncte procentuale, adică scăderea ar fi de la 25% la 23,75%.  

Diferența e importantă pentru că dacă reducem cu 1,25 puncte, atunci efectul în buzunarul salariaților este aproape de 
zero. Adică oamenii nu vor simți nimic. Dacă însă s-ar reduce cu 5 puncte, atunci în mod clar pensiile în viitor vor scădea și e 
foarte posibil ca cei care ar beneficia acum de o creștere modestă a salariului, presupunând că va accepta și angajatorul lor, 
atunci când vor ieși la pensie s-ar putea să aibă o pensie sub 1.000 de lei. 

Pensiile se stabilesc acum în funcție de salariul brut, pentru că acest salariu brut conține CAS. În mod evident dacă se 
schimbă nivelul contribuțiilor trebuie schimbat și modul de calcul al pensiilor, că nu poți plăti din banii pe care nu îi ai.  

Iar dacă vom încasa mai puține contribuții, e limpede că vor fi mai puțini bani de pensii, iar în final vor fi pensii mai 
mici. Oricum încearcă acei colegi de la PNL să comunice această propunere, un lucru este cât se poate de limpede: bugetul de 
pensii va scădea cu 20% ca urmare a unei astfel de măsuri.  

Dar hai să presupunem că economia va dudui și vom avea mai mulți salariați, mai bine plătiți și că astfel vom putea 
absorbi șocul scăderii cu 20% a bugetului de pensii. Aș fi de acord să susțin o astfel de propunere dacă PNL va răspunde la 
următoarele întrebări: 

1. Ce garanții ne oferă cei de la PNL că angajatorii vor crește salariile cu suma echivalentă scăderii CAS? Ce ne 
garantează că nu-și vor opri angajatorii acești bani rămași în urma reducerii CAS? Va interveni acest partid liberal în economie 
pentru a-i obliga pe angajatori să-și modifice contractele de muncă? Va interveni PNL în economia liberă pentru a-i forța pe 
patroni să crească salariile în mod corespunzător?  

2. Ce surse de finanțare vor propune cei de la PNL pentru acoperirea diminuării cu 20% a bugetului de pensii, care deja 
are un deficit de 14 miliarde de lei? De unde vor tăia banii din bugetul de stat pentru a acoperi gaura de la pensii? De la 
investiții? De la educație? De la sănătate?  

Aștept răspunsuri convingătoare la aceste întrebări și eventual poate le oferiți în cadrul Coaliție de guvernare, așa cum 
am convenit politic. 

Vă mulțumesc!                    Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

*** 
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Este nevoie ca voucherele de vacanță să fie acordate cât mai repede 
Distinse domnule președinte, 
Stimate doamne și stimați domni deputați, 
Așa cum știm deja, la finalul anului trecut, a fost adoptată ordonanța de urgență care prevedea acordarea voucherelor de 

vacanță pentru anul 2022. Lucrul acesta trebuia să se întâmple chiar de la începutul anului. De altfel, ministrul turismului a 
promis acest lucru acum ceva vreme.  

Suntem aproape de finalul lunii martie, când deja voucherelor de vacanţă ar fi trebuit să fie încărcate pe cardurile 
angajaţilor. Nu s-a întâmplat acest lucru, iar întârzierile nu vor face decât să producă pagube mari turismului intern. Orice zi de 
întârziere reprezintă un mare dezavantaj. Angajații nu mai pot beneficia de ofertele speciale din această perioadă, iar agenţiile 
de turism şi hotelierii sunt și ei în pierdere. Spre exemplu, chiar în această perioadă se derulează campania de ‘Înscrieri 
timpurii’ pentru litoralul românesc, prelungită până la 31 martie.  

Vreau să vă reamintesc că voucherele de vacanţă asigură, în mare parte, supravieţuirea şi dezvoltarea turismului intern. 
Datele arată că 30% dintre vânzările agenţiilor de turism specializate pe turism intern sunt asigurate de voucherele de vacanţă. 
Așa că, aceste întârzieri îi vor determina pe români să se reorienteze către destinațiile din străinătate și să scoată bani din 
propriul buzunar pentru a-și plăti vacanțele.  

Le cer celor responsabili de această situație să rezolve cât mai repede posibil, pentru ca românii să-și poată face 
vacanțele în țară! România are locuri extrem de frumoase care trebuie să fie descoperite și populate cu turiști! 

Vă mulţumesc, 
Deputat 

Vasile Cîtea 
*** 

Întoarcerea la o piață reglementată în energie. Mix energetic prin fuziunea  
producătorilor de stat de energie din România 

 

În contextul în care Guvernul nu vine cu soluții concrete care să atenueze efectele crizei energetice, putem afirma că 
economia României este aproape distrusă. Alături de alți specialiști din domeniu, considerăm că este obligatoriu să ne 
întoarcem la o piaţă reglementată în energie și din păcate aceasta este singura soluție viabilă. Trebuie refăcută unitatea 
energetică, avem nevoie de un mix energetic prin fuziunea producătorilor de stat de energie din România. Este obligatoriu să 
mărim producția de gaze din exploatare pe plan intern și să identificăm strategii concrete pentru atragerea de investiții noi. 

Analiști economici de renume avertizează asupra pericolului generat de inflația venită din interior. Aceștia susțin că 
inflația este de două feluri. Există o inflație care vine din exterior, pe care nu putem să o controlăm în niciun fel și o inflație din 
interior care ne arată că de fapt economia României nu funcționează, pentru că în esență țara noastră nu produce nimic. Nu 
avem mărfuri produse pe plan național și nici o prelucrare a materiilor prime agricole, pentru a putea introduce pe piaţă 
mărfuri româneşti, la un cost mult mai mic față de produsele din import. 

Vedem cu toții că măsurile propuse până acum nu sunt eficiente. Nu există niciun fel de control asupra situației și nici 
asupra furnizorilor. De asemenea, nu există niciun fel de element concret în legătură cu compensările propuse legate de 
facturile exagerat de mari primite de cetățeni. Compensarea care se promite este extrem de costisitoare și nu credem că există 
fondurile necesare pentru a se materializa. 

Guvernul trebuie să ia măsuri imediate, pornind de la energie. Energia trebuie să îşi găsească un loc într-un sistem 
reglementat. Ne raliem opiniei specialiștilor în economie care consideră necesară întoarcerea la o piaţă reglementată, ca fiind 
singura soluție eficientă. 

Deputat 
Dumitru Coarnă 

*** 
Recensământ 2022 

Domnule președinte, Stimați colegi, 
Din cauza pandemiei recensământul populației a fost amânat cu un an, dar anul acesta recensământul este la îndemâna 

oricui. Începând cu 14 martie pana pe data de 15 mai, fiecare persoană se poate autorecenza, iar acest lucru se poate face 
online de pe orice dispozitiv, laptop, telefon, tabletă, orice este mai comod fiecărei persoane, într-un timp scurt, undeva la 20 
de minute. Formularul se completează de către unul din membrii gospodăriei pentru toate persoanele din gospodăria 
respectivă. 
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Aș dori astăzi să atrag atenția tuturor românilor că recensământul este extrem de necesar, astfel încât Institutul Național 
de Statistică să obțină indicatori statistici care vor fi utili pentru elaborarea de politici publice pentru dezvoltarea teritorială, 
mediul de afaceri, dar și pentru statistici la nivel european și internațional și pentru clasamente internaționale. 

Vă îndemn pe toți să completați formularul accesând www.recensamantromania.ro până pe 15 mai, fiindcă apoi va 
începe etapa a doua, 16 mai - 17 iulie 2022, colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri faţă în faţă (cu ajutorul 
tabletelor). Aș dori să adaug și un beneficiu important pentru mulți, cu dovada completării formularului persoanele pot obține 
o zi liberă de la locul de muncă.  

Doresc să mai informez populația că toate informațiile primite sunt confidențiale, scopul prelucrării este exclusiv 
statistic, iar datele cu caracter personal cu care operează INS nu sunt divulgate sau transmise nimănui. Prelucrarea datelor cu 
caracter personal în scop statistic are o caracteristică foarte importantă și anume că persoanele vizate pot fi identificate doar pe 
perioada colectării. Imediat după aceasta, datele sunt anonimizate, identificarea ulterioară a acestora fiind imposibilă. 

În încheiere, încurajez populația să își îndeplinească obligațiile civice și legale în materie de recensământ cât mai 
curând, online, fără a aștepta vizita recenzorului, întrucât este mai accesibil, mai confortabil și în sfârșit ne aliniem altor state 
europene care folosesc deja sistemul online de recensământ al populației. 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Romulus-Marius Damian 
*** 

 
România poate deveni independentă energetic! 

 
Omenirea se confruntă în această perioadă de pandemie și război cu provocări imense în ceea ce priveşte energia şi 

mediul înconjurător. Diminuarea rezervelor recuperabile de hidrocarburi fosile, dar şi criza petrolului din ultimii ani, au creat 
premisele favorabile abordării altor surse pentru obţinerea de combustibili.  

Întreaga Europă are acum preocupări majore în găsirea unor surse alternative de energie. Din fericire, în acest context 
România are rezerve imense pentru surse alternative, precum energia hidro-termală, eoliană sau nucleară. În prezent, ponderea 
energiei produse din resurse regenerabile este de aproximativ 29% din totalul energiei consumate, cea mai mare parte fiind 
produsă pe baza resurselor hidro în unităţi de mare putere. Gradul de valorificare a resurselor regenerabile de energie este însă 
destul de redus în țara noastră, ca urmare a costurilor de investiţii ridicate.  

PSD a venit la guvernare pentru a veni cu soluţii la problemele grave ale oamenilor si ale economiei nationale si, în 
acest sens, a făcut un pas uriaș pentru ca România să aibă mai multă energie electrică și să nu mai fie tributară importurilor. 
Proiectul legislativ inițiat de PSD privind finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a unor hidrocentrale abandonate în care 
s-au investit sute de milioane de euro a fost votat de Senat și urmeză să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, ca for 
decizional.  

În egală măsură, sistemul energetic devine mai puternic, mai stabil şi mai fiabil, fapt care va aduce multă ordine şi 
stabilitate în aprovizionarea noastră cu energie. 

România nu-și mai poate permite să abandoneze amenajări hidrotehnice în care s-au investit deja sute de milioane de 
euro, bani publici, în actualul context când deficitul de energie a aruncat prețurile-n aer. 

Inițiativa noastră legislativă presupune scoaterea din zona ariilor protejate a amenajărilor hidrotehnice și asigurarea unei 
distanțe de protecție de 100 de metri între acestea şi restul ariei protejate. Astfel, vor fi reluate rapid și finalizate cel puțin trei 
investiții majore, respectiv hidrocentralele de la Răstolița – hidrocentrală realizată în proporţie de 92%, Bumbești – realizată în 
proporţie de 90% și Dumitra – realizată 98, producția acestora fiind în măsură să alimenteze cu energie electrică peste 300.000 
de locuințe. 

Această propunere legislativă care va intra în dezbatere şi vot în Camera Deputaţilor, va aduce un beneficiu imens 
pentru români prin aportul suplimentar de zeci de mii de megawaţi lunar, care vor intra în sistemul energetic naţional, energie 
verde şi foarte important, mult mai ieftină. 

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
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România va fi independentă energetic 
Stimaţi colegi, 
PSD se agnajează să creeze cadrul legal pentru ca România să devină independentă din punct de vedere energetic. 
Sancțiunile economice impuse Rusiei, precum și modul iresponsabil în care această țară se comportă pe scena 

internațională, prin atacarea Ucrainei, a demonstrat necesitatea ca statele membre ale Uniunii Europene să devină 
independente din punct de vedere energetic. 

Din această perspectivă, România are o poziție privilegiată, deoarece își asigură mare parte din consumul intern din 
surse proprii. Doar 10% din necesarul de gaze naturale este importat din Rusia. 

Astfel, principalul obiectiv pe termen scurt este crearea unui cadru legislativ coerent, dar în același timp profitabil 
pentru români și pentru România, în vederea exploatării gazelor naturale din Marea Neagră. 

Am văzut mai multe comentarii prin care PSD-ul era acuzat de faptul că nu se exploatează acum gazele naturale din 
Marea Neagră. O spun foarte clar, nu vom accepta ca toate resursele energetice să plece la export, România trebuie să-și 
protejeze interesele vitale.  

De aceea, viitorul cadru legislativ va impune potențialilor investitori condiții cu privire la modul de exploatare și 
valorificare a resurselor, care să convină și României. 

De asemenea, unele investiții trebuie finalizate cât mai repede, precum centrala de la Iernut, care este deja finalizată în 
proporție de 70%. 

Mai mult, Guvernul României va adopta soluții adecvate pentru asigurarea necesarului energetic al României, atât prin 
creșterea producțiilor interne, cât și prin adaptarea strategiilor cu privire la extragerea și folosirea cărbunelui. 

Nu în ultimul rând, europarlamentarii social-democrați au făcut demersuri la nivelul Uniunii Europene pentru asigurarea 
resurselor energetice necesare statelor membre.  

În acest sens, europarlamentarul român Dan Nica, liderul Delegației PSD din Parlamentul European, a solicitat 
comisarului european pentru Energie instituirea unui mecanism comun de achiziție a gazelor pentru stocurile strategice, printr-
o procedură de urgență. Totodată, eurodeputatul român a cerut Comisiei Europene stabilirea unui nivel minim de stocare a 
gazelor, pentru securizarea aprovizionării cu gaz. 

Parlamentarii și europarlamentarii social-democrați se vor lupta pentru ca România să devină nu numai independentă 
din punct de vedere energetic, ci și un jucător regional, un stat furnizor de securitate energetică în regiune. 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Mirela Furtună 
*** 

 

Luna plantării și Ziua Pădurii, motive de conștientizare și acțiune  
pentru prețuirea, păstrarea și restaurarea arborilor 

 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
În această săptămână, pe 21 martie este marcată „Ziua internațională a pădurilor”, iar în perioada 15 martie-15 aprilie 

sărbătorim „Luna plantării arborilor”, așa cum este și declarată oficial prin actualul Cod silvic.  
Scopul acestor zile este acela de a crește gradul de conștientizare asupra gestionării, conservării şi dezvoltării durabile a 

tuturor tipurilor de păduri, al acțiunilor de combatere a defrișărilor ilegale și de implicare în plantarea de arbori. Această 
perioadă este o sărbătoare a naturii, dar care nu trebuie să rămână la nivel declarativ, de constatare, ci trebuie să reprezinte un 
motiv puternic de a ne interesa direct și de a lua atitudine, fiecare în zona în care locuim și ne desfășurăm activitatea pentru a 
atrage atenția asupra importanței arborilor în viața noastră, pentru a sesiza autoritățile dacă suntem martorii unor defrișări 
ilegale, nu să asistăm pasiv la tăieri de copaci în jurul nostru.  

Statisticile realizate de Organizația Mondială a Sănătății au arătat că se înregistrează anual 3,8 milioane de morți 
premature cauzate de poluarea aerului. La nivel național se estimează că peste 20.000 de oameni mor în fiecare an din cauza 
poluării, România ocupând locul 8 în Uniunea Europeană la acest capitol. Este dureros, mai ales că putem preveni și opri acest 
fenomen deosebit de grav. Este la îndemâna noastră a legislativului, a executivului, a autorităților locale și chiar a tuturor 
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cetățenilor să ne implicăm activ pentru a pune capăt defrișărilor în orice condiții a arborilor și copacilor, fie că este vorba de 
păduri, de parcuri, de șosele sau de zone locuite din orașe și sate.  

Trebuie cu toții să înțelegem că pădurile sunt un bun național de interes public, indiferent de cine este proprietarul lor în 
acte. Pe această cale fac un apel la dumneavoastră, colegii mei din Parlament, ca indiferent de partidul și județul pe care îl 
reprezentăm, să ne aplecăm mult mai aplicat asupra necesității de a crește numărul de arbori plantați, de a recrea perdele 
forestiere, de a opri tăierile de păduri, de a proteja spațiile verzi, astfel încât să nu ne trezim în câțiva ani că nu mai avem nicio 
soluție și s-a ales praful de toate zonele verzi din această țară. 

Vă dau exemplul meu și al colegilor de la PSD Botoșani, care în fiecare an, în această perioadă de primăvară facem 
muncă în echipă pe bază de voluntariat și participăm la acțiuni de plantare de puieți în fiecare din zonele din județ unde sunt 
probleme generate de lipsa arborilor și anume poluare, surpări de teren, afectarea unor segmente importante de șosele din județ 
pentru că nu mai sunt păduri forestiere. 

Săptămâna trecută am luat parte, împreună cu mai mulți membrii de la PSD Botoșani și alți voluntari, la acțiunea 
organizată de Direcția Silvică Botoșani în cadrul campaniei „Luna plantării arborilor” prin care s-a decis plantarea unui număr 
de 5000 de puieți de plop alb pe o parcelă de trei hectare în zona de lângă pădurea Orășeni. 

Așadar, dacă dorim ne putem implica cu toții în astfel de acțiuni de protejare a mediului pe termen lung, de împădurire 
și creștere a calității vieții noastre și a copiilor și nepoților noștri, indiferent de vârstă, de gen, de profesie, de zona în care 
locuim.  

Înainte de a încheia declarația mea politică de astăzi vreau să trec în revistă câteva din măsurile pe care guvernările 
social-democrate le-au luat în ultimii ani pentru salvarea pădurilor din țara noastră.  

PSD a fost primul partid care a acționat concret pentru a reduce tăierile ilegale de păduri. Astfel, a introdus „Radarul 
Pădurilor”; a operaționalizat sistemul cu apelarea numărului de urgență 112 pentru transportul ilegal de lemn; a promovat un 
nou Cod Silvic; a elaborat o nouă Lege a contravențiilor silvice cu amenzi uriașe pentru lemn tăiat ilegal si transport de lemn 
tăiat ilegal prin confiscarea mașinilor; a inițiat legea, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2021 prin care se interzice orice 
export extra comunitar de bușteni, timp de 10 ani, indiferent că e cu coajă ori fără sau lemn rotund. Practic, prevederile legii 
impun care orice copac se taie legal să fie prelucrat în România, fapt care asigură locuri de muncă, salarii, taxe și impozite. 
Datorită PSD, de la 1 ianuarie 2021, 10 ani de zile nu mai pleacă niciun centimetru de lemn din România către export! 

Bineînțeles că mai sunt multe lucruri de îmbunătăți în acest domeniu. De exemplu putem lua în considerare ca inițiativă 
legislativă, pentru evitarea transportului dublu, introducerea amprentei digitale specifică fiecărui transport de lemne. Mai 
exact, înainte de plecare, fiecărei sarcini de lemn i se identifică amprenta digitală printr-un soft și, ulterior, orice control 
efectuat pe drum va include și compararea formei transportului de lemn cu cea inițială. Orice propunere legislativă pentru a 
opri defrișările și transporturile ilegale de lemn sunt binevenite. 

În primul rând este datoria noastră ca legiuitori, dar și a fiecărui român să ia atitudine în mod concret pentru păstrarea și 
dezvoltarea acestui patrimoniu natural al țării noastre pe care îl reprezintă pădurile. 

În contextul schimbărilor climatice, care au început să se simtă destul de mult în ultimii ani și în țara noastră, pădurile 
joacă un rol important, nu doar pentru captarea dioxidului de carbon, ci şi prin producția de biomasă şi prin potențialul pe care 
îl au în domeniul energiilor regenerabile. Totodată, pădurile au o importanță deosebită şi din punct de vedere social şi cultural, 
sunt atractive pentru populaţia urbană, permit desfășurarea de activități recreative sau benefice pentru sănătate şi reprezintă un 
patrimoniu cultural de neînlocuit. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Alexandra Huțu 

*** 
Să avem ochii ațintiți pe cea mai „fierbinte” regiune din România! 

Stimați colegi parlamentari, 
Ororile războiului cu civili morți și răniți, milioane de oameni părăsindu-și casa și munca de-o viață, toate acestea 

păreau pierdute în negura istoriei. Privind zilele acestea cu îngrijorare spre răsărit, trăim cu toții spaime ale trecutului pe care 
nu ne imaginam că s-ar putea repeta vreodată! Așa zisa „operațiune specială” a Federației Ruse în Ucraina a adus războiul, 
distrugerea, deznădejdea până aproape de granițele României. 

Nu voi mai repeta acum șansa istorică pe care a avut-o și încă o are România de a face parte dintr-o alianță militară a 
statelor democratice. Ea este incontestabilă, iar garanțiile tratatelor cu NATO ne oferă acum relativa liniște și securitate pe care 
ne permitem să le avem atât de aproape de un război oribil. 
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Totuși, chiar dacă țara noastră este printre puținele teritorii binecuvântate de Dumnezeu cu resurse de deasupra și 
dedesubtul pământului, distrugerea Ucrainei de rachetele și bombele rusești riscă să ne afecteze economic și pe noi. Da, este 
adevărat că România are resurse de gaze naturale, cărbune și electricitate pentru a asigura consumul intern; este la fel de 
adevărat că ogoarele țării pot hrăni toată populația noastră. Însă, tulburările militare din țara vecină vor produce unde de șoc în 
întreaga lume. Iar principalul impact ce ne va afecta și pe noi va fi sentimentul de instabilitate. 

Cunoaștem cu toții importanța factorului psihologic în dezvoltarea economică. Panica sau doar neîncrederea 
investitorilor față de stabilitatea unei regiuni îi va determina să își protejeze cu orice preț investițiile. Nu există un exemplu mai 
grăitor ca retragerea a sute (poate chiar mii!) de firme occidentale din Rusia în urma invadării militare a Ucrainei. La fel, un 
război aproape de granița estică a României îi face pe investitori să devină mai întâi precauți, apoi îngrijorați și, în cele din 
urmă, să evite a investi într-o zonă instabilă. Iar aceasta se va întâmpla doar prin efectul de halo din jurul războiului din 
Ucraina, fără ca județele noastre de la graniță să fie afectate direct de război. 

Iată, acum suntem în momentul în care regiunile Moldovei și Bucovinei au nevoie de o concentrare masivă de investiții 
din partea Statului Român pentru a menține încrederea nu doar a investitorilor străini, dar chiar și a celor autohtoni și a 
populației. Fiindcă, o zonă în care se fac investiții, va atrage prin contagiune tot mai multe investiții! 

Știți foarte bine că reprezint în Parlamentul României nu doar Iașul, ci întreaga regiune nord-est, o zonă considerată 
poate cea mai săracă și mai vitregită regiune a Uniunii Europene. Am atras de nenumărate ori atenția dumneavoastră asupra 
necesității urgente ca Statul Român să accelereze investițiile în zonele sărace ale țării pentru a restabili un echilibru de 
dezvoltare echitabilă față de celelalte regiuni istorice cum ar fi Ardealul sau Muntenia. Mai mult, se știe că PNRR-ul a fost 
negociat de fosta guvernare, în special de miniștrii USR!, sub influența și presiunea județelor mai puternice din Transilvania. 
Ignorarea necesităților economice din regiunea Nord-Est a fost mai mult ca evidentă! Este suficient să puneți în balanță peste 
un miliard de euro alocat pentru o linie de metro în Cluj Napoca, față de zece ori mai puțin pentru autostrada A8 care ar putea 
deservi 5 milioane de români. Iar exemplele ar putea continua la nesfârșit. 

Stimați colegi, pericolul războiului din Ucraina înseamnă pentru județele din Nord Estul României războiul neîncrederii. 
Impactul economic al acestor temeri ale investitorilor nu va lovi doar în Iași, ci în întreaga țară. Este imperios necesar ca 
investițiile Statului Român să aibă o viziune strategică economică bazată pe realitățile actuale, nu pe prietenii sau presiuni 
individuale. Este momentul să investim în siguranța economică a României! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Silviu-Nicu Macovei 

*** 
Despre responsabilitatea energetică 

Stimați colegi, 
De cele mai multe ori, mai ales în ce privește deciziile strategice, graba reprezintă cea mai proastă alegere și duce, 

aproape negreșit, la efecte contrare intențiilor inițiale. Este și cazul închiderii minelor de cărbune din România. 
Am spus de multe ori, în ultimii ani, că rapiditatea cu care noi ne-am grăbit să acționăm, în condițiile în care Germania 

își propusese eliminarea utilizării cărbunelui abia prin 2030 (!), va fi contraproductivă în condițiile în care nu existau în acel 
moment, așa cum nu există nici acum, alternative care să îl înlocuiască complet! Mai rău, în lipsa unor programe sociale 
adecvate, în loc să ne păstrăm forța de muncă, prin închiderea intempestivă a minelor am creat, din păcate, forță de muncă 
ieftină care a părăsit țara! Forță de muncă formată, în cele mai multe cazuri, de oameni cu experiență în domeniu, experiență 
de care avem atâta nevoie. 

Și iată-ne în Martie 2020! După o așa zisă liberalizare a pieței de energie, care a produs haos, scumpiri, sărăcie și criză. 
După explozia prețului la gaze. După specula din domeniul carburanților. Toate aceste trei elemente, prost gestionate, au 
favorizat o situație extrem de volatilă și, încă o dată, păguboasă pentru cetățeni. Fără discuție, știm că avem de a face cu o 
resursă poluantă. Așa a fost mereu. Dar, în loc să ne grăbim să închidem minele - când mai aveam un deceniu sau două la 
dispoziție - de ce nu ne-am gândit la retehnologizare? De ce nu ne-am gândit la tehnologii mai puțin poluante? De ce nu ne-am 
gândit la situații de criză extremă? Semnele, așa cum am spus de ani de zile, existau!  

De aceea, acum, când și politica europeană reevaluează utilizarea cărbunelui, cred că ni se dă o nouă șansă de a face tot 
ce trebuia și puteam face de mai mulți ani. Este vorba despre responsabilitatea pe care România o are față de proprii cetățeni, 
de siguranța și de prosperitatea lor. Haideți să nu ratăm momentul.  

Vă mulțumesc pentru atenție!       Deputat 
Ioan Mang 

*** 
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Domnule ministru Vîlceanu, încetați brambureala cu fondurile europene destinate firmelor românești! 
 

Stimați colegi parlamentari, 
Vreau să vă supun atenției dumneavoastră o situație care pune în pericol un important program de finanțare europeană, 

destinat antreprenorilor români. Luni, 21 martie, trebuia să fie lansat apelul Acțiunii 4.1.1. „Investiții în activități productive” 
care le permite antreprenorilor români să obțină fonduri europene de 430 milioane euro pentru investiții. Valoarea maximă a 
finanțării este de un milion de euro/proiect. Însă termenul a fost amânat din cauza criteriilor confuze care permiteau accesul 
speculatorilor și profitorilor de fonduri europene și nu al antreprenorilor români interesați să facă investiții pentru dezvoltare. 

A fost nevoie de intervenția oamenilor de afaceri și specialiștilor din afara Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene condus de Dan Vîlceanu și care au cerut modificarea criteriilor de departajare, ceea ce va avea ca rezultat amânarea 
termenului de lansare până la primirea avizului din partea Comisiei Europene pe noua schemă. În acest context, îi solicit 
ministrului Dan Vîlceanu să pună capăt bramburelii cu fondurile europene destinate firmelor românești. 

Nu putem continua să asistăm pasivi cum firmele românești practic nu pot accesa fondurile care le-ar permite 
retehnologizarea și eficientizarea activităților pe care le desfășoară. 

Nu trebuie uitat nici războiul din Ucraina care crează mari dezechilibre activităților economice din toate statele 
europene, iar în acest context, este imperios necesar ca finanțările europene să fie absorbite în totalitate de antreprenorii 
români. 

Domnul ministru Vîlceanu are responsabilitatea de a corecta rapid problemele astfel încât IMM-urile să acceseze 
fondurile europene pentru investiții pentru a trece mai ușor prin criza economică provocată de pandemie și războiul din 
Ucraina. Altfel, ministrul 

Vîlceanu riscă să devină un Năsui II, care, într-o manieră similară, și-a bătut joc de efortul miilor de antreprenori care au 
depus proiecte pentru a accesa fondurile europene. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Laurențiu-Daniel Marin 

*** 
 

Nu avem de ce să ne temem din punct de vedere economic și militar! 
 

Vă mulțumesc, domnule președinte, 
Dragi colegi, 
Războiul de peste graniță și valurile de refugiați ucrainieni au sensibilizat peste măsură poporul român, repoziționând în 

prim-plan ospitalitatea și omenia de care am dat dovadă ori de câte ori a fost cazul. Dar, concomitent, reanimarea afectivului 
colectiv a adus cu sine și o sensibilizare mai mare a populației în fața panicii. Cu toate că populația știe că teama nu este un 
aliat de nădejde, ci doar accentuează și mai mult o potențială nesiguranță ducând la dezechilibre, au apărut, în spațiul public, 
întrebările privind stocurile de alimente, dar și motivele creșterilor speculative ale prețurilor carburanților. Populația a luat cu 
asalt comercianții acestor produse în încercarea disperată de a-și asigura măcar nevoia de hrană pentru viitorul apropiat, având 
în vedere că tensiunea generată de război continuă să fie resimțită și la noi, într-un mod impropriu de accentuat.   

Este normal să fim solidari, să ne manifestăm afecțiunea, grija și ajutorul față de populația nevinovată din Ucraina, 
individual sau împreună cu societatea civilă și autoritățile noastre, însă nu este deloc adecvat să ne provocăm singuri neplăceri 
privind o posibilă, eu aș numi-o direct imposibilă criză alimentară care ar urma să ne lovească, dar și o imposibilă invazie rusă.  

Dragi români, nu avem de ce să ne temem, nici din punct de vedere economic, dar nici din punct de vedere militar. Mă 
văd obligat să reafirm la rândul meu truismul că suntem ţară membră a Uniunii Europene şi NATO. Într-adevăr, Ucraina nu 
este membră în niciuna dintre cele două alianțe, iar din acest aspect decurg unele diferențe pe care fiecare cetățean le percepe 
în funcție de interesul manifestat față de agresiunea militară din Ucraina și urmările ei nefaste pe toate palierele vieții. Mai 
mult decât atât, toate declaraţiile oficialilor occidentali confirmă faptul că România are cele mai puternice angajamente de 
securitate din istoria sa. NATO funcţionează ca alianţă solidară, iar un atac asupra unui membru este un atac asupra întregii 
Alianţe. 

Vă îndemn la solidaritate și la înțelepciune ca să putem trece cu bine și peste această etapă dificilă. În paralel, instituțiile 
statului român au demonstrat că lucrează și că au intervenit cu promptitudine și eficiență sporită pentru a corecta scumpirile 
nejustificate. De asemenea, actuala coaliție de guvernare lucrează la reconfigurarea strategiei economice astfel încât să poată 
gestiona cât mai echitabil efectele războiului din Ucraina asupra unor sectoare primordiale ale industriei noastre. 
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Ministerul Economiei a inițiat o analiză a impactului conflictului dintre Rusia și Ucraina asupra ramurilor industriale. S-
au luat în considerare relaţiile comerciale existente în prezent, mai precis contractele de furnizare şi prestări de servicii pe care 
le avem cu parteneri din Ucraina şi din Federaţia Rusă. De asemenea, tranzitul materiilor prime şi al produselor din import sau 
de export pentru ori dinspre Federaţia Rusă, fie aerian, terestru sau naval, este acum grav perturbat, atât din cauza sancţiunilor 
impuse, cât și a  riscului existent în zonele de conflict, lezând și mai mult lanțurile de producție și desfacere. 

Din analiza preliminară a Ministerului Economiei a rezultat că trei sectoare industriale, cel auto, al mobilei și cel 
metalurgic se confruntă cu probleme majore, cu impact serios asupra activităţii desfășurate. Răspunsul guvernului nu a 
întârziat. Au fost luat primele măsuri de combatere a impactului negativ al războiului asupra economiei, în general, și a 
industriei, în special, astfel încât să avem soluții constructive, viabile și rapide.  

Sunt încrezător că guvernul, prin Ministerul Economiei condus de PSD, va veni cu cele mai bune măsuri de susținere 
necesare tuturor segmentelor economiei naționale care au, în acest moment, de suferit de pe urma războiului din Ucraina. 
Economia românească va fi, în continuare, sprijinită pentru ca să surmonteze toate efectele minore sau majore ale războiului 
din Ucraina astfel încât aportul industriilor la Produsul Intern Brut să rămână la fel de consistent.  

În plus, PSD are în analiză și combaterea efectelor economice cu impact moderat și pe termen limitat, care ar putea să 
apară dacă acest război nu se va mai prelungi și pacea se va reinstaura la Est de România mult mai repede decât preconizează 
pesimiștii. Așadar, îmi reafirm convingerea că nu avem de ce să ne temem noi, românii, nici din punct de vedere economic și 
nici militar. 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Ștefan Mușoiu 

*** 
 

Vine criza! E timpul să aflăm dacă avem lideri sau dacă nu cumva România plutește în derivă... 
 

România are nevoie cât mai repede de emiterea unor măsuri economice care să ducă la o îmbunătățire a nivelului de trai. 
Situatia de la nord de graniță continuă să apese tot mai mult pe economia românească, iar statul trebuie să vină cât mai repede 
cu contra-reacții. Românii sunt sătui de analize interministeriale, de certuri interne și de faptul că unii miniștrii stau cu securea 
deasupra capului. 

Astfel, așa cum președintele PSD, Marcel Ciolacu a punctat deja: 
1. Guvernul trebuie să acționeze și să intervină cât mai repede pentru a stopa creșterea accelerată a prețurilor la 

produsele de bază.  
2. Plafonarea neîntârziată a prețurilor la combustibili.  
3. Indentificarea punctuală a surselor de energie pe care le poate exploata România, la pachet cu alte inițiative 

ministeriale.  
Știu, e dificil de acceptat pentru liberali, dar vremurile pe care le traversăm impun soluții de stânga. Statul trebuie, mai 

mult ca oricând, să protejeze cetățeanul nu să îl lase să se descurce pe cont propriu, cu un război la graniță și cu o pandemie ce 
încă mocnește.  

Românii nu trebuie să aștepte la nesfârșit ca guvernanții să se dumireasca asupra măsurilor economice ce se impun, nu 
trebuie să aștepte ca politicienii să cadă de acord ce ministru trebuie remaniat sau nu. S-a văzut deja unde au dus astfel de 
certuri interminabile.  

Premierul ne da asigurări că sunt analize la nivelul fiecărui minister pentru sprijinirea populației vulnerabile, a 
economiei, a investițiilor. Însă nu cred că este cazul să ne lungim cu analizele, mai ales în contextul în care atâtea categorii 
sunt afectate de probleme. Statul trebuie să vină urgent cu măsuri care să contracareze aceste nevoi, cu soluții care să aducă o 
îmbunătățire a vieții românului de rând.  

Cât timp sunt în continuare certuri politice pe funcțiile unuia sau altuia, pachetele de măsuri promise vor întârzia 
nepermis. Statul român nu trebuie să rămână repetent în față populației, ci dimpotrivă, trebuie să demonstreze că lucrează în 
beneficiul omului de rând. Să nu ne mai învârtim în jurul cozii, să renunțăm la tot felul de declarații politice sforăitoare și să 
venim cu explicații și cifre concrete, care să ducă la respectarea promisiunilor făcute alegătorilor. 

Adevărații lideri se văd în situații de criză majoră. E momentul să aflăm dacă avem astfel de lideri sau dacă, nu cumva, 
România plutește în derivă...       Deputat 

Marius-Eugen Ostaficiuc 
*** 
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PSD sprijină populația și firmele românești, așa cum s-a angajat în Programul de guvernare 
 
Stimate colege și stimați colegi, 
PSD rămâne cea mai performantă componentă a guvernării. Aproape 20 de miliarde de lei, adică aproape 4 miliarde de 

euro au fost alocate de ministrul PSD al Finanțelor firmelor românești prin Ordonanța de urgență care s-a aprobat săptămâna 
trecută în ședința de Guvern. Astfel, pe lângă cele 10 miliarde de lei alocate programelor IMM Invest și IMM Agro, alte 
aproape 10 miliarde de lei vor ajunge rapid în economie. Noi programe de sprijin sunt lansate prin intermediul a 4 piloni 
strategici, respectiv programul Prima Casă și cele trei fonduri de garantare, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru 
Întreprinderile Mici și Mijlocii, Fondul Român de Contra-garantare și Fondul de Garantare a Creditului Rural. La schemele de 
ajutor de stat sub formă de garanții care acoperă maximum 90% din creditele bancare acordate pentru investiții sau pentru 
susținerea activității curente se adaugă o componentă nerambursabilă, de maximum 10% din valoarea creditelor, care este 
finanțată integral din bugetul de stat. 

Prin programul IMM PROD este susținută industrializarea economiei, prin RURAL INVEST se finanțează afacerile din 
mediul rural, GARANT CONSTRUCT este destinat sectorului construcțiilor iar INNOVATION este conceput pentru a 
încuraja proiectele inovative bazate pe noile tehnologii. 

Astfel, PSD își onorează o prioritate din programul său de guvernare și susține cel mai ambițios proiect național dedicat 
firmelor mici și mijlocii din România. 

La nivel legislativ, în fața crizelor multiple, parlamentarii social-democrați fac tot ce este posibil pentru ca România să 
depășească actuala criză din domeniul energiei și a situației de conflict din regiune.  

Proiectul PSD privind hidrocentralele abandonate a fost adoptat de Senat săptămâna trecută și urmează rapid dezbaterea 
și votul final în Camera Deputaților. Astfel se va asigura cadrul legislativ pentru finalizarea unor investiții în hidrocentrale cu 
beneficiul uriaș al aportului de zeci de mii de megawați lunar, în sistemul energetic, energie verde și foarte important, ieftină. 
În egală măsuri sistemul energetic devine mai puternic, mai stabil și mai fiabil, fapt care va aduce multă ordine și stabilitate în 
aprovizionarea noastră cu energie. 

Camera Deputaților în calitate de for decizional a adoptat legea privind obligativitatea criteriului verde la licitații. Legea 
susține capitalul românesc și comunitățile, după model european. Criteriul verde înseamnă puncte în plus la licitație pentru 
firmele care poluează mai puțin prin operațiunile de transport și astfel firmele românești au șanse în plus să participe cu succes 
la licitațiile publice. 

Ministerul Muncii pregătește un proiect de lege cu măsuri de protecție socială pentru companiile care vor avea de suferit 
în urma restricțiilor impuse Rusiei.  

La insistențele PSD premierul Ciucă a solicitat Uniunii Europene sprijin pentru România, ca țară ce se află în prima 
linie de apărare a democrației occidentale. Ministrul PSD al Finanțelor a și pus rapid în aplicarea acest mandat și la Bruxelles, 
la reuniunea Ecofin de săptămâna trecută a miniștrilor de finanțe din U.E., a argumentat necesitatea ajustării în acest sens a 
mecanismelor europene. 

Așadar, PSD la nivel executiv și parlamentar inițiază, susține și promovează acțiuni pentru protejarea românilor și a 
economiei, așa cum s-a angajat când a decis să intre la guvernare. 

Vă mulțumesc.         Deputat 
Daniela Oteșanu 

*** 
 

Partidul Social Democrat susține rediscutarea unor elemente esențiale  
din PNRR, în actualul context geopolitic! 

Stimaţi colegi, 
Declaraţia mea politică se numește,,Partidul Social Democrat susține rediscutarea unor elemente esențiale din PNRR în 

actualul context geopolitic” și se referă la situația actuală, care schimbă radical angajamentele asumate la momentul aprobării 
PNRR. 

Războiul actual de la granița României care are efecte asupra țării noastre în special prin fluxul mare de refugiați care 
sosesc la noi în țară, dar și criza energetică și a carburanților care are produce efecte grave asupra economiei și a nivelului de 
trai al românilor, duce la o altfel de viziune față de momentul în care a fost întocmit PNRR. 

Partidul Social Democrat susține rediscutarea unor elemente esențiale din PNRR pe domeniile agricultură, politicile de 
mediu și energie, dar și pe segmentul de pensii. 
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Planul Național de Redresare și Rezilență în domeniul agriculturii nu include nici un proiect de major care să conțină 
planul de irigații, desecare, drenaj și sistem de antigrindină. 

În contextul actual, al războiului Rusia - Ucraina este în interesul tuturor, inclusiv al Uniunii Europene, ca agricultura 
românească să aibă posibilitatea de a accesa bani din PNRR, inclusiv pentru extinderea sistemelor de irigații. Producția 
agricolă românească este de o importanță vitală în acest context al războiului. 

Criza energetică actuală amplificată și de războiul dintre Rusia și Ucraina duce la regândirea strategiei energetice 
europene, care trebuie să permită revenirea la producerea energiei electrice pe bază de cărbune. 

Deja la nivel european, legislația va fi modificată în acest sens, pentru a permite statelor membre să poată utiliza în 
continuare cărbunele. 

Chiar dacă în ultimii ani la nivel european statele membre au dus o politică agresivă de de-carbonizare a sistemului 
energetic, războiul actual impune redeschiderea minelor și a centralelor electrice pe bază de cărbune. 

România trebuie să investească în retehnologizarea termocentralelor pentru a putea avea capacitatea să producă un plus 
în sistemul energetic național de 300 de megawați. 

În aceast context dificil, cea mai vulnerabilă categorie de persoane o reprezintă pensionarii, care sunt cei mai afectați de 
scumpirile masive. Puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut foarte mult, astfel că se impune sprijinirea lor, cât de mult 
posibil și cât mai repede.  

Partidul Social Democrat nu a fost de acord cu impunerea plafonului de 9,4% din PIB, cheltuieli cu pensiile, inclusiv 
cele speciale, de serviciu, dar și cu includerea transferurilor de la Pilonul 1 la Pilonul 2, care face imposibilă creșterea pensiilor 
în următorii 50 de ani. 

Acest lucru este de neacceptat, iar Partidul Social Democrat, prin Ministrul PSD al Muncii, Marius Constantin Budăi, va 
insista ca sistemul de pensii prevăzut în actualul PNRR să fie rediscutat pentru a putea reuși să asigurăm pensionarilor români 
o pensie decentă. 

Miniștrii Partidului Social Democrat pregătesc un set de propuneri, pe care-l vor discuta în cadrul coaliției și al 
Guvernului, care să fundamenteze necesitatea ajustării PNRR și să includă finanțarea cu bani europeni a domeniilor esențiale. 

PSD va susține și se va lupta pentru soluții care să crească nivelul de trai al românilor și să îi ajute pe cei mai 
vulnerabili! 

Vă mulțumesc,         Deputat 
Nicu Niță 

*** 
Locuințe pentru tineri - siguranță pentru viitor 

Stimați colegi,  
Problema locuinţelor este complexă şi delicată, pe de o parte din cauza numărului mare de solicitări de locuinţe, iar pe 

de altă parte, din pricina posibilităţilor limitate de satisfacere a acestor cereri de către autoritățile locale.  
La Roșiorii de Vede, 35 de familii tinere sunt deja pe lista aprobată de Consiliul Local privind repartizarea, în ordinea 

priorității, a unei locuințe ANL, iar alte 21 de familii așteaptă o locuință socială. 
În municipiul Roșiorii de Vede, o structură cu 24 de unități locative ANL a fost abandonată încă din vara anului trecut 

fără nicio înștiințare din partea constructorului sau a ANL, în condițiile în care, pe piaţa imobiliară reală, constructorii se plâng 
de o explozie a preţurilor materialelor, de problemele de pe lanţul de aprovizionare şi de cele referitoare la forţa de muncă şi 
estimează o creştere a preţurilor locuinţelor noi. Sunt anticipate chiar blocaje în cazul anumitor proiecte şi licitaţii, iar pe piaţa 
privată preţurile solicitate de proprietari cresc.  

Pentru obiectivul de investiții “Locuințe pentru tineri destinate închirierii, municipiul Rosiori de Vede, aflat într-un 
stadiu fizic de structura parter până la etajul 2, autoritatea locală nu a primit nicio comunicare privind stadiul derulării 
contractului de execuție de lucrări, încheiat de ANL. 

Scopul Programului de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, inițiat de Guvernul Năstase, a fost acela de 
a rezolva problema locativă a tinerilor aflaţi la începutul carierei profesionale. Programul se adresează tinerilor cărora sursele 
de venit nu le permit închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei sau achiziţionarea unei locuinţe în proprietate. În acelaşi timp, 
acest proiect este un demers ce poate stimula tânăra generaţie să profeseze pe teritoriul României, limitând astfel migraţia 
specialiştilor către alte ţări.  

Guvernul României este responsabil pentru realizarea unui pachet de măsuri investiționale care să vizeze creșterea 
calității vieții în toate comunitățile locale din România, în condițiile în care, cele mai multe autorități publice locale nu dispun 
de resurse bugetare proprii pe care să le aloce proiectelor esențiale de investiții. 
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Domnule Ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, CSEKE Attila, tinerele familii roșiorene așteaptă 
implicarea dumneavoastră în deblocarea situației create la Roșiorii de Vede astfel încât repartizarea unei locuințe să nu-i 
găsească bătrâni. 

Deputat 
Florin Piper-Savu 

*** 
Declarație politică 

Stimate domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi,  
Pe data de 16 martie 2020, în contextul pandemiei COVID-19, Președintele României a declarat că va institui starea de 

urgență. Starea de urgență reprezintă un ansamblu de măsuri excepționale de natură politică, economică și de ordine publică 
aplicabile pe întreg teritoriul țării sau în unele unități administrativ-teritoriale, putând fi instituită în contextul: 

-existenței unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea națională ori funcționarea democrației 
constituționale;  

-iminenței producerii ori producerea unor calamități care fac necesară prevenirea, limitarea sau înlăturarea, după caz, a 
urmărilor unor dezastre. 

Doi ani mai târziu de la instituirea acestei măsuri excepționale, România se găsește în continuare în mijlocul unor crize 
profunde. Chiar dacă pandemia pare că se apropie de final și toate restricțiile au fost ridicate, efectele acesteia sunt 
devastatoare. Aș vrea să abordez doar două dintre acestea, două efecte pe care le consider cele mai importante. 

Educația 
Un prim efect major al pandemiei a fost trecerea învățământului în sistem preponderent online. Închiderea elevilor și 

studenților în case și desfășurarea cursurilor în fața calculatorului sau tabletei s-a dovedit un eșec major, transpus într-o scădere 
fără precedent a calității educației și a rezultatelor obținute de copiii noștri. Deja aflat într-o scădere evidentă, procesul 
educațional s-a deteriorat din ce în ce mai mult. Datele publicate de Institutul Național de Statistică ne arată o creștere 
alarmantă a analfabetismului funcțional, o scădere a accesului copiilor la educație , precum și faptul că 50% dintre elevi nu 
dobândesc abilitățile necesare pentru a funcționa pe actuala piață a muncii.  

Consider că această problemă trebuie tratată cu maximă seriozitate, iar programele și fondurile publice și europene 
trebuie direcționate într-o măsură mult mai mare către educație. Altfel riscăm să ne afundăm într-o mocirlă de analfabetism și 
disfuncționalitate din care cu greu vom mai ieși. 

Energie 
Banii pe care cetățenii lumii i-au primit de-a lungul acestor doi ani, sub diverse forme, scheme de ajutor, bani din 

elicopter, au generat, așa cum era de așteptat, o creștere accentuată a inflației, precum și numeroase alte probleme economice 
legate de producție și distribuție. Acum plătim prețul cu dobândă ridicată.  

România poate și trebuie să devină o națiune care să-și producă suficientă energie. Avem această posibilitate. Avem 
resurse, avem capacitatea, acum avem și posibilitate financiară. Banii din PNRR, alocați pe proiecte și politici clare și simple, 
ne pot asigura cel puțin liniștea și confortul unor creșteri controlate, la care piața să se ajusteze ușor. 

Închei cu speranța, dragi colegi, că inițiativele și proiectele pe care trebuie să le gândim și să le aplicăm împreună vor 
atinge și subiectele pe care le-am menționat mai sus. Indiferent de ce parte politică ne aflăm, viitorul frumos al României și 
bunăstarea românilor trebuie să ne fie aspirație, dorință și poruncă. 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Dan-Cristian Popescu 

*** 
Războiul din noi și între noi 

Stimate domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi,  
S-a scurs aproape o lună de la declanșarea unui conflict pe care nu ni l-am imaginat, nu l-am prevăzut și mai ales nu l-

am crezut. Amintirea celui de-al Doilea Război Mondial era deja estompată, mai ales ca cei care ne-ar fi putut relata pe viu 
acest război sunt în copleșitoare majoritate duși. Am învățat la școală, am citit în cărți, am ascultat povești și am considerat că 
un război în Europa vom mai găsi doar studiind istoria. 

Și iată cum, “istoria se repetă” nu mai este doar o propoziție pe care o aruncăm din când în când. Ea se repetă, sub ochii 
noștri, cu alți oameni, jucând însă aceeași piesă. 
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La fel cum a fost și cu începutul pandemiei de Covid-19, când priveam imaginile din China și ne părea un film, așa am 
privit probabil și războaiele din zone îndepărtate nouă. Un film, la care mai vărsam o lacrimă, ne mai simțeam emoționați 
puțin, dar pe care îl uitam a doua zi, grăbiți să ne rezolvăm treburile cotidiene. 

Parcă puțin treziți, ne mirăm și ne indignăm că aproape de granița noastră se petrece o tragedie. Ne grăbim să ne oferim 
ajutorul, ne mobilizăm online și offline pentru că empatizăm cu vecinii noștri, pentru că o dramă umanitară nu ne poate lăsa 
indiferenți. La nivelul societății, al oamenilor, am trecut testul solidarității. 

Orice război naște drame. Milioane de ucraineni fugiți din calea armelor și a bombardamentelor sunt mărturia vie a unei 
tragedii pornită din motive pe care nu le știm cu adevărat. Dar un război nu naște doar o dramă umanitară, ci și una socială, dar 
și economică deopotrivă.  

Chiar dacă emoția primară ne îndemna să cerem poziții rapide din partea statului, consider că echilibrul este cuvântul de 
ordine. Poziția României este una echilibrată în acest moment și grație unui consens politic. Ne onorăm angajamentele și 
obligațiile, dar ținem cont de context și de drepturile noastre. 

Trebuie să ne ajutăm vecinii, trebuie să fim parte din Europa, trebuie să fim parte din NATO. Dar nu trebuie să 
translatăm tragedia ucraineană în România, pentru că ne vom confrunta cu probleme și mai mari decât cele pe care le avem 
deja. 

Partidul Social Democrat condamnă orice formă de manifestare violentă. Am ajutat, la nivel de partid și la nivel 
individual acolo unde a fost nevoie și unde s-a putut. Numeroși cetășeni ne-au venit alături în acest demers, pentru că Partidul 
Social Democrat este în primul rând un partid cu oameni, despre oameni și pentru oameni. Vreau să le mulțumesc tuturor pe 
această cale. 

Închei cu speranța că acest tragic conflict își va găsi cât mai rapid sfârșitul, iar oamenii fugiți din calea armelor se vor 
întoarce liniștiți pe meleagurile lor natale. Mai sper deasemenea ca urmările acestui război să aibă un impact cât mai mic 
asupra românilor, să ne urmăm drumul European și să reușim să reconstruim tot ce am pierdut, economic, social și uman. 

 

Deputat 
Dan-Cristian Popescu 

*** 
 

Modificarea legii achizițiilor permite dezvoltarea accelerată a României 
Domnule președinte de sedință, 
Stimați colegi, 
După mulți ani în care legislația mai mult încurca lucrurile, recent, la insistența Ministerului Transporturilor, printr-o 

Ordonanță de Urgență a Guvernului, fost modificată Legea achizițiilor publice. Acest act normativ va ajunge și în mapele 
noastre, pentru aprobare. Pentru noi, miza va fi dezvoltarea României prin investiții publice. Iar acum, când suntem în plină 
criză, investițiile publice, finanțate de la bugetul de stat sau din bani europeni, reprezintă un balon de oxigen pentru economia 
națională și, implicit, o sursă de bunăstare pentru cetățeni.  

Ordonanța de Urgență a Guvernului elimină o serie de disfuncționalități în procesul achizițiilor publice și în derularea 
contractelor de servicii sau lucrări, de la birocrație și întârzierea eliberării unor autorizații, la contestații nefondate sau 
problemele legate de rezilierea contractelor cu prestatorii neserioși.  

Cu aceste probleme s-au confruntat ani de-a rândul autorități locale, dar și centrale și nu de puține ori am văzut primari, 
președinți de consilii județene sau chiar miniștri exasperați legislația care întârzie investițiile.    

Poate cel mai bun exemplu în ceea ce privește piedicile legislative este proiectul de modernizare a drumului național 
DN 73. Este un proiect pentru care a fost obținută finanțarea europeană în anul 2011, dar a fost nevoie de 3 ani pentru 
finalizarea licitației, obținerea avizelor și deschiderea șantierului. Constructorul a fost unul neserios, dar nici Compania 
Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și un fost ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, nu au avut mână liberă 
în luarea unor decizii radicale. Constructorul a continuat să lucreze în ritmul lui, din întârziere în întârziere, până când a 
considerat că este timpul să plece de unul singur, fără a termina lucrările. Acum, după 11 ani de la aprobarea finanțării 
europene, acest drum național, care deservește zona turistică Bran-Moieciu, trecând prin localitățile Brașov - Râșnov – Bran – 
Moieciu - Fundata - Rucăr - Câmpulung – Pitești, este nemodernizat. Situația îi nemulțumește pe șoferi, pe cetățenii din 
localitățile aflate pe traseu, dar și pe drumari, care cheltuie bani pentru întreținerea unui drum neterminat. Bani care puteau fi 
alocați altor investiții.  
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Închei prin a vă ruga, încă o dată, ca în momentul în care primiți proiectul legii de aprobare a Ordonanței de Urgență să 
puneți în prim plan interesul României, al fiecărui cetățean, care are nevoie urgentă de drumuri, spitale, rețele de apă sau școli. 

Vă mulţumesc!       
Deputat 

Marian-Iulian Raliu 
*** 

Partidul Social Democrat răspunde prompt provocărilor economice şi sociale ale momentului 
 

Războiul de la graniţele României ne obligă la o revaluare de fond a unora dintre politicile naţionale. 
Agravarea crizei energetice ca efect al conflictului militar desfăşurare a impus în primul rând adoptarea unor măsuri 

ferme în ceea ce priveşte evoluţia alarmantă a preţurilor la energie. 
În acest moment, Partidul Social Democrat și-a atins obiectivul esențial privind protejarea, timp de un an, a cetățenilor și 

a firmelor românești față de majorarea facturilor la utilități. 
Ordonanța de Urgență privind reglementarea prețurilor la energie electrică și gaze este necesară atât pentru români, cât 

și pentru firme. Românii nu vor mai fi terorizaţi cu gândul la cât vor creşte facturile în luna următoare.  
De asemenea Partidul Social Democrat s-a asigurat că toți cei care vor specula prețurile vor fi supraimpozitați în mod 

substanţial, iar gazele naturale din producția internă vor fi vândute la prețuri rezonabile pentru români.  
Avem toate argumentele să credem că plafonarea prețurilor la energie și gaze naturale, care înseamnă peste 50% din 

creșterea inflației, va determina şi o stabilizare a prețurilor, cu efecte pozitive majore asupra puterii de cumpărare a românilor.  
Următorul pas ar trebui să fie realizarea independenței energetice a României. Este ceea ce Partidul Social Democrat şi-

a propus ca obiectiv principal, pentru următorii 3 ani. Îndeplinirea lui va putea fi înfăptuită atât prin măsuri legislative - 
precum adoptarea legii de redeschidere a hidrocentralelor aproape finalizare - cât și decizii executive de extindere, de 
modernizare sau de înființare de noi capacități de producție.  

O altă prioritate a Partidului Social Democrat este cea legată de siguranța alimentară și să existe prețuri la mâncare 
accesibile populației. Din această perspectivă agricultura trebuie să aibă tot sprijinul posibil. O producție bună, poate asigura și 
stabilitatea prețurilor alimentelor, în contextul în care, la insistențele Partidului Social Democrat, guvernul a asigurat 
predictibilitate și stabilitate pe piața energiei, prin plafoanele la electricitate și gaz. Se lucrează deja la un program de sprijin 
pentru independența energetică a fermelor și a companiilor din industria alimentară prin care vor fi acordate din Fondul de 
Modernizare sumele necesare pentru investiții în energie regenerabilă. 

În acelaşi timp, aproape 20 de miliarde de lei au fost alocate de ministrul PSD al Finanțelor firmelor românești.  
Pe lângă cele 10 miliarde de lei alocate programelor IMM Invest și IMM Agro, alte aproape 10 miliarde de lei vor 

ajunge rapid în economie.  
Noi programe de sprijin sunt lansate prin intermediul a 4 piloni strategici, respectiv programul Prima Casă și cele trei 

fonduri de garantare -  Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, Fondul Român de 
Contra-garantare și Fondul de Garantare a Creditului Rural. 

La schemele de ajutor de stat sub formă de garanții care acoperă maximum 90% din creditele bancare acordate pentru 
investiții şi/sau pentru susținerea activității curente se adaugă o componentă nerambursabilă, de maximum 10% din valoarea 
creditelor, care este finanțată integral din bugetul de stat. 

Prin programul IMM PROD este susținută industrializarea economiei, prin RURAL INVEST se finanțează afacerile din 
mediul rural, GARANT CONSTRUCT este destinat sectorului construcțiilor, iar INNOVATION este conceput pentru a 
încuraja proiectele inovative bazate pe noile tehnologii. 

Astfel, PSD își onorează o prioritate din programul său de guvernare și susține cel mai ambițios proiect național dedicat 
firmelor mici și mijlocii din România. 

Susținerea producătorilor români și a companiilor românești este însă esențială în această perioadă complicată. Fiecare 
dintre noi poate contribui la direct alegând produse românești, cu responsabilitate. Fiecare produs românesc achiziţionat este 
un impuls de care economia românească are multă nevoie în aceste vremuri atât de tulburi.  

Alegând să cumpărăm produsele producătorilor autohtoni, fiecare dintre noi putem contribui la construirea acelei 
Românii la care visăm cu toții. 

Deputat 
Viorel Salan 

*** 
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Agricultura și pământul - salvarea neamului românesc în toate timpurile 
 

”Agricultura este maica neamului omenesc care hrăneşte fiii săi ”spunea Mihail Kogălniceanu.  
România a fost dintotdeauna în primul rând un stat agrar, iar noi social democrații știm că pământul nu ne-a tradat și 

nici nu ne va trăda vreodată daca vom avea înțelepciunea să investim în el, ceea ce se și întâmplă.  
PSD a făcut din agricultori o prioritate a guvernului odată cu preluarea portofoliului de către ministrul Agriculturii 

Adrian Chesnoiu.  
Sprijinul pe care-l primesc acum este la nivelul maxim posibil, astfel încât România să revină la producțiile record din 

anii 2018 și 2019. 
Ministrul PSD al Agriculturii Adrian Chesnoiu s-a asigurat că fermieri vor primi la timp sprijinul oferit prin Ajutoarele 

Naționale Tranzitorii.  
Cuantumul acestora a fost majorat ca și bugetul alocat acestor măsuri: pentru sectorul vegetal s-a prevăzut o alocare 

bugetară dublă față de anul trecut, iar pentru zootehnie suma alocată este de peste 6 ori mai mare față de anul trecut. Aceste 
ajutoare au venit la timp pentru a oferi stabilitate în activitatea fermierilor, astfel încât să poată face investițiile necesare pentru 
a obține producții de calitate. 

Am ocazia de a aminti că s-au autorizat la plată până la data de 17 martie 2022, în decurs de doar 10 zile, peste 200 de 
milioane de euro din cele 223 de milioane de euro pentru plata ajutoarelor naționale tranzitorii din zootehnie și vegetal, 
aferente anului de cerere 2021. 

Și pentru că reprezint Galațiul sunt recunoscătoare fermierilor din județul Galați care au îndeplinit condițiile de 
eligibilitate pentru plata ajutorului național tranzitoriu la șase din cele nouă scheme de ajutor, alocându-li-se suma totala de 4 
993 475,62 euro care îi situează mult peste media pe țară, demonstrând strânsa colaborare dintre autoritățile gălățene și 
fermieri și faptul că vor să facă ceea ce stiu cel mai bine. 

Cea mai nouă măsură, plafonarea preţurilor la energie electrică şi gaze naturale, adoptată vineri de Guvern, după 
presiunile puse pe ministrul Energiei de către PSD, completează seria măsurilor ce oferă predictibilitate fermierilor şi 
producătorilor din toate sectoarele din agricultură şi industria alimentară. 

Seria măsurilor de sprijin pentru agricultori nu se oprește aici. Echipa de specialiști din PSD condusă de ministrul 
Agriculturii lucrează deja la un program de sprijin pentru independenţa energetică a fermelor şi a companiilor din industria 
alimentară prin Fondul de Modernizare din care se vor aloca sumele necesare pentru investiţii în energie regenerabilă. 

Avem datoria față de toți românii ca în aceste vremuri speciale să sprijinim agricultura, pentru a obține producţiile la un 
nivel ridicat,  

Avem datoria să ramânem țara cu o producție mai mare decât consumul intern, înlăturând astfel temerile populației. În 
România nu există riscul să nu putem aproviziona populaţia și toate măsurile amintite au rolul de a tempera creşterea preţurilor 
de consum, o nouă sursă de ăngrijorare pentru populație. 

Deputat 
Viorica Sandu 

*** 
Declarație politică 

Stimați colegi parlamentari, 
În repetate rânduri, domnul ministrul Dan Vîlceanu, care gestionează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a 

respins categoric orice discuție despre o renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență, pe motiv că acest lucru ar 
compromite șansele României de a absorbi banii disponibili prin acest mecanism. Este adevărat că domnul Vîlceanu a făcut o 
distincție utilă între termenii de „renegociere” și de „rediscutare” a unor aspecte din acest plan. Este observație bună pe care 
trebuie să o luăm cu toții în considerare.  

În același timp, observăm că multe dintre premisele care au stat la baza PNRR s-au modificat dramatic față de 
momentul negocierii și adoptării acestui document. În primul rând, ca efect al unei creșteri economice de anul trecut, în mare 
parte pe seama inflației, România a pierdut 1,5 miliarde de euro din cele 29,2 alocate inițial. Este o constatare confirmată de 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Deci va trebuit „REDISCUTAT” cu oficialii europeni cum vor fi redistribuite 
resursele financiare în interiorul PNRR pentru a ne încadra în acest buget de 27,7 miliarde euro. Și știți bine că această sumă 
de 1,5 miliarde s-a diminuat din granturi, adică din banii gratuiți, nerambursabili, puși la dispoziție de Comisia Europeană. 
Deci o REDISCUTARE în mod cert va fi. 
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Problema pe care PSD o pune în discuție este, dubă cum bine știți, acel prag de 9,4% din PIB negociat pentru plata 
pensiilor din România. Nu mai intru în detalii despre cum a fost scris acest capitol, în care au fost folosiți termeni inexistenți în 
legislația românească și au fost omise unele categorii mari de pensionari, care apăreau într-o parte, dar lipseau din altă parte.  

Ideea pe care o ridic aici este că datele problemei s-au schimbat radical în urma războiului din Ucraina. Prețurile la 
energie, carburanți și alimente au urcat literalmente la cer. Puterea de cumpărare se deteriorează sever în fiecare zi, iar printre 
cele mai afectate categorii sociale sunt chiar pensionarii cu pensii mici. De asemenea, presiunea pe bugetul de stat este din ce 
în ce mai mare, iar creșterea economică și a PIB ce ar permite o majorare a pensiilor în limita acelui prag de 9,4% va fi cu 
certitudine cu mult sub rata inflației. 

Vă rog deci să faceți puțin abstracție de discursul politic sau de taberele politice în care vă aflați. Gândiți-vă că cea mai 
mare parte a pensionarilor din România nu-și permit să plătească facturi de mii de lei la energie și la încălzire. Oricât de mult 
ar strânge cureaua nu le-ar putea plăti. La fel la alimente sau la medicamente. Pentru o mare parte dintre pensionari toate 
aceste evoluții înseamnă o condamnare la sărăcie extremă, iar pentru alții, o spun cu toată răspunderea, înseamnă o 
condamnare la moarte. Asta se întâmplă când ajungi să fii nevoit să alegi între alimente și medicamente.  

Deci, am o mare rugăminte la domnul ministru Dan Vîlceanu, la domnul președinte Florin Cîțu și la ceilalți colegi 
liberali. Vă rog ca înainte de a mai respinge ideea unei rediscutări a PNRR pe acest punct al procentului pensiilor din PIB, vă 
rog să vă gândiți la acei pensionari care pur și simplu nu vor avea nicio ieșire, nicio șansă de supraviețuire dacă pensiile vor fi 
înghețate din cauza acestei condiționalități total aberante care a fost introdusă în PNRR. Asta nu se poate numi reformă. Este 
pur și simplu un pluton de execuție pe care nu-l putem accepta. Avem deci datoria să lucrăm în echipă pentru a folosi toate 
canalele de dialog astfel încât să îi convingem pe oficialii europeni de realitățile din România. Să nu uităm că, în fond, toți 
acești pensionari aflați la limita sărăciei severe, pe lângă faptul că sunt cetățeni români, sunt și cetățeni europeni. 

Vă mulțumesc!       
Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 
*** 

Declarație politică 
Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
Partidul Social Democrat și-a atins principalele obiective pe care le-a urmărit în privința reglementării prețurilor la 

energie electrică și gaze naturale în urma aprobării Ordonanței de urgență adoptată de Guvern la finalul săptămânii trecute. 
Așa cum au putut să vadă toți românii, în forma finală a actului normativ, populația și firmele vor beneficia de protecție pentru 
cel puțin 1 an de zile, cei care vor specula prețurile vor fi supraimpozitați, iar companiile care valorifică gaze naturale din 
subsolul românesc vor vinde producția la prețuri rezonabile pentru cetățenii români. Așadar, soluțiile identificate de PSD și 
propuse Coaliției de guvernare au fost implementate și nu proiectul lui Virgil Popescu care, dacă ar fi fost aprobat ar fi 
transformat criza din energie într-o criză bugetară. Era inacceptabilă forma ministrului liberal, care ar fi încurajat specula și nu 
ar fi rezolvat cu nimic problema structurală a prețurilor. De aceea PSD a insistat pe măsurile de reducere cu adevărat a 
prețurilor la energie pentru următorul an de zile. 

De asemenea, vreau să evidențiez că tot la inițiativa PSD, ministrul Finanțelor a identificat resursele financiare necesare 
și a alocat 2,4 miliarde de euro pentru acest pachet de sprijin destinat populației și al economiei naționale. 

Astfel, în urma plafonării prețurilor la energie și gaze naturale, care reprezentau peste 50% din creșterea inflației, vom 
avea de la 1 aprilie o stabilizare a prețurilor de consum, cu un efect pozitiv asupra puterii de cumpărare a populației. 

În zilele următoare alături de colegii mei de la PSD vom continua colaborarea cu partenerii din Coaliția de guvernare 
pentru o reglementare cât mai rapidă în domeniul comerțului cu carburanți și al asigurărilor auto, care să determine o scădere a 
costurilor de transport și să se reducă astfel și mai mult presiunea asupra inflației. 

Este imperativ să venim cât mai repede cu soluții concrete la problemele reale ale românilor și anume la creșterile de 
prețuri la servicii și produse, scăderea inflației, asigurarea resurselor energetice pe termen mediu și lung și majorarea puterii de 
cumpărare a românilor, concomitent cu susținerea antreprenorilor și IMM-urilor autohtone. 

Dincolo de cifre, care din perspectiva PSD, ar putea fi ajustate ca să protejeze și mai bine populația și economia, este 
important să existe predictibilitate și stabilitate în privința prețurilor. Este imperativ să se implementeze toate soluțiile pe care 
le avem la îndemână ca să fie oprită această sarabandă demolatoare a scumpirilor. De la energie pleacă totul! Prețurile la 
electricitate și gaz trebuie să rămâne stabile, pentru cel puțin anul viitor. Totodată, trebuie să fie cât mai suportabile pentru 
populație și economie. Aceasta este viziunea PSD, care, lucru bine știut, a criticat consecvent liberalizarea haotică a pieței de 
energie și a propus repetat soluții. 
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PSD va continua să propună și să susțină măsuri realiste, care în contextul actual, să ajute populația și IMM-urile să facă 
față facturilor și să asigure stabilitatea pieței naționale de energie, inclusiv prin dezvoltarea de noi capacități de producție. 

PSD a venit mereu cu propuneri și soluții concrete pentru a proteja populația și firmele de creșterea costurilor.  
Fac un apel la ministrul Vîlceanu și la premierul Ciucă să urgenteze demersurile colegilor mei din Guvern și al 

europarlamentarilor social-democrați care au cerut la nivel european folosirea unor instrumente financiare suplimentare pentru 
protejarea economiei și a cetățenilor de efectele creșterilor de prețuri la energie și combustibil, având în vedere că țara noastră 
este și în prima linie a gestionării refugiaților și sprijinului acordat Ucrainei de U.E.  

În opinia mea se impune un nou mecanism de reziliență la nivelul Uniunii Europene pentru compensarea pierderilor 
suferite de statele membre în urma aplicării sancțiunilor împotriva Federației Ruse, dar și a crizei din energie.  

Vă mulțumesc.  
Deputat 

Alina-Elena Tănăsescu 
*** 

Calitatea serviciilor medicale in instituțiile de stat versus instituțiile private 
Domnule președinte, 
Stimați colegi / Doamnelor și domnilor, 
De peste 10 ani constatam diferenţele dintre serviciile medicale oferite în cadrul unui spital de stat faţă de unul privat. 

Este o temă asupra căreia doresc şi eu să vă atrag astăzi atenţia, fiind una de o importanţă deosebită pentru societatea noastră. 
Diferenţele apar la numeroase niveluri, de la simple proceduri iniţiate la internare şi până la condiţiile de spitalizare. 

Drepturile pacintilor par a fi pura teorie. Spre exemplu, spitalele de stat nu reuşesc întotdeauna să impună cu stricteţe condiţiile 
de igienă necesare unui mediu spitalicesc sănătos. Pandemia ne-a demonstrat că avem foarte multe probleme in sistemul de 
sanatate si ar trebui sa fim conștienți de necesitatea unei reforme a sănătății. 

În privinţa siguranţei pacientului în mediul privat, diferenţa o face inclusiv faptul că în clădirile nou construite au fost 
respectate norme clare de igienă şi protecţie, pereţii fiind zugrăviţi cu lavabilă cu ioni de argint antibacteriană, zonele critice 
având săli cu centrale proprii de sterilizare a aerului cu filtre speciale. 

În fiecare an în ţările Uniunii Europene, circa 4,1 milioane de pacienţi devin victimele infecţiilor intraspitaliceşti din 
spitale de stat,. Potrivit Centrului European pentru prevenirea şi controlul bolilor transmisibile, între 20 şi 30 % dintre infecţiile 
nosococomiale pot fi prevenite prin igiena intensivă şi programe de control. Cele mai multe infecţii se raportează însă în 
Statele Unite ale Americii, pentru că acolo pacienţii sunt urmăriţi şi de asiguratori care, în cazul unei infecţii nosocomiale, nu 
plătesc spitalului serviciile medicale. Dar si asigurarile medicale, la noi, lasă mult de dorit. 

Ce sa mai vorbim despre managerii spitalelor de stat care sunt de cele mai multe ori puși la limita legii atunci cand vine 
vorba de achizitii uneori banale sau materii sanitare de ultimă generaţie. Lipsa unor materiale esenţiale pentru desfăşurarea 
unei activităţi profesionale corecte şi de calitate precum firele de sutură sau sonde ne plasează în incapacitatea de a desfăşura 
un act medical sigur şi efectuat la timp. În aceste condiţii, numeroşi doctori care au ales să rămână în ţară aleg cabinetele din 
spitalele private.  

Ajunşi în unităţi private, mulţi medici afirmă că pot în sfârşit să îşi exercite meseria fără stresul dotărilor, 
medicamentelor sau materialelor sanitare şi fără grija venitului insuficient unui trai decent. Ei nu pot să creeze peste noapte 
condiţii care să asigure siguranţa pacientului din mediul de stat. Oricâtă bunăvoință ar avea, nu pot face din acea alocaţia 
pentru hrană a unui pacient decât o masă pe care puţini o pot califica ca satisfăcătoare. Cum se recuperează un pacient dupa 
boală, cand corpul are nevoie de vitamine si proteine, cu un buget de 11 lei pe zi în conditiile in care preturile au crescut cu cca 
30%? 

Slaba finanţare, organizarea defectuoasă la nivel de management, lipsa dotărilor şi personalul insuficient transformă 
orice protocol sau regulament al unui spital de stat în ceva imposibil de urmat sau de aplicat.  

Stimați colegi,  
Mediul privat din sistemul medical ne-a prezentat un model de bune-practici medicale care poate fi adoptat cu ușurință 

și de către managerii spitalelor publice. Hai să dăm jos haina politică și să ne folosim de expertiza acestora pentru dezvoltarea 
spitalelor de stat prin finanţare corectă, prin remunerarea coresponzătoare a doctorilor, a asistenţilor medicale şi a tuturor celor 
implicaţi în actul medical. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Cu deosebita stima,              Vasilică Toma 

*** 
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PSD susține companiile românești 
 
Una dintre prioritățile Partidului Social Democrat, pentru care am decis să intrăm la guvernare, este susținerea în mod 

concret și urgent a companiilor românești.  
Săptămâna trecută, am decis, în Camera Deputaților, instituirea obligativității „criteriului verde” la licitațiile publice ale 

statului, urmând modelul European.  
Concret, această lege va da o șansă în plus firmelor românești de a participa cu succes la licitațiile publice ale statului, 

fiind punctate suplimentar companiile capabile să asigure o poluare cât mai mică, folosind un traseu de transport cât mai scurt.  
Acest avantaj înseamnă o gură de oxigen atât pentru producători, cât și pentru firmele prestatoare de servicii. Implicit, 

înseamnă conservarea locurilor de muncă, dezvoltarea companiilor, noi investiții și bunăstare pentru întreaga comunitate din 
care fac parte.  

Totodată, introducerea „criteriului verde” în evaluarea ofertelor la licitațiile publice, reprezintă garanția succesului 
programului național „Cornul și laptele”, derulat în unitățile de învățământ.  

Produsele de panificație și lactatele distribuite elevilor vor fi cu atât mai proaspete cu cât furnizorii vor fi producători 
locali, din județul respectiv. 

O altă măsură de sprijinire a firmelor românești este plafonarea prețului la energie electrică și gaze naturale, timp de un 
an de zile, stabilită prin Ordonanță de Urgență a Guvernului.  

În contextul creșterii prețurilor la combustibil și utilități, exista riscul unei explozii a prețurilor la alimente și produse 
industriale greu de suportat de populație.  

PSD se află în dialog permanent cu reprezentanții mediului de afaceri, dar și cu sindicatele.  
Știm cu ce probleme se confruntă și înțelegem că au nevoie de o susținere corectă din partea statului, mai ales în 

actualul context economic. 
Deputat 

Bogdan Trif 
*** 

Pandemia de Covid-19 se întoarce cu valul 6? 
 

Toți ne-am bucurat de ridicarea restricțiilor, măsuri care ne-au adus mai aproape de viața în stare de normalitate dinainte 
de pandemie. 

Numărul zilnic de noi infecții cu SARS-COV-2 a început să crească la niveluri record în China, țara de unde a plecat 
pandemia în urmă cu doi ani, dar și în țarile europene și în Marea Britanie, țări care au renunțaț la restricții înaintea noastră. 

Și în România numărul infectărilor a crescut, o confirmă datele oficiale, precum și presiunea care începe iar să se 
resimtă pe spitale. 

Chiar dacă nu mai suntem în stare de alertă și autoritățile au ridicat restricțiile, ar trebui totuși să fim precauți, să 
încercăm să ne protejăm sănătatea noastră și a celor dragi și să evităm printr-un efort colectiv reintroducerea restricțiilor și 
supraîncărcarea spitalelor. 

Evitarea pe cât posibil a utilizării mijloacelor de transport în comun dacă prezentăm semne ale unei infecții respiratorii, 
păstrarea unei distranțe de aproximativ un metru față de ceilalți, spalarea pe mâini coresunzătoare și de fiecare dată cand 
intrăm în casă sau în birou, purtarea măștii în spațiile închise și în mijloacele de transport în comun, consider eu că sunt măsuri 
de precauție care nu îngreunează viața de zi cu zi, însă care ne pot salva viața noastră și a celor dragi și pot ajuta personalul 
medical sa gestioneze optim aceste situații delicate. 

Deputat 
Daniel Tudorache 

*** 
Investițiile în infrastructură, prioritatea 0 pentru PSD 

Stimate domnule președinte,  
Doamnelor și domnilor deputați / Dragi români, 
După foarte mulți ani de zile în care majoritatea politicienilor și-au făcut o obișnuință din a ne promite reformarea 

cadrului legislativ care să permită accelerarea investițiilor din infrastructură și depășirea acestei perioade utopice în care 
studiile de fezabilitate expirau înaintea începerii construcțiilor și inaugurării șantierelor, iată că Partidul Social Democrat a pus 
piciorul în prag și a modificat legea achizițiilor publice.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 8 - 2022  
Săptămâna 21– 25 martie 2022  

 

 

52 
 

Prin insistența domnului viceprim-ministru Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, la inițiativa 
acestuia termenele din legea achizițiilor au fost în sfârșit reduse astfel încât viteza de realizare a investițiilor din infrastrucutra 
publică să fie accelerată iar România să poată să absoarbă cât mai mulți bani din fondurile europene în general și mai ales din 
alocările bugetare disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență.  

Până de curând, aproximativ 80% din timpul alocat unei autostrăzi era consumat de birocrație și nu de munca efectivă 
pe șantier, iar în momentul în care un contract se rezilia, așa cum se întâmpla frecvent la noi în țară, erau necesari încă doi ani 
pentru parcurgerea procedurilor și reluarea construcției. 

Aceste lucruri demne de domeniul fantasticului trebuiau să ia sfârșit!  Nu putem repeta aceleași greșeli așteptând în 
schimb rezultate diferite. România nu își mai permite să bată pasul pe loc. România trebuie să profite de alocările bugetare din 
PNRR și să recupereze cât mai rapid decalajele de dezvoltare, iar modificarea legii achizițiilor răspunde întocmai la aceste 
nevoi. Fiecare autoritate publică, fiecare primărie, va putea accelera proiectele aflate în desfășurare astfel încât fiecare român 
să resimtă creșterea calității vieții în comunitatea lui. 

Dragi români,  
Reforma inițiată de domnul viceprim-ministru Sorin Grindeanu va permite o reducere a termenelor pentru eliberarea 

aprobărilor și a avizelor emise de către autoritățile publice locale, la maxim două săptămâni de la solicitarea acestora. În caz 
contrar cererea se consideră aprobată iar lucrările merg mai departe.  

Un alt aspect extrem de important care a fost reformat la inițiativa Partidului Social Democrat este reprezentat de 
eliminarea contestațiilor nejustificate și a șantajului antreprenorilor care după semnarea contractelor nu se mobilizau și nu 
respectau clauzele contractuale. Începând din acest an, în situația rezilierii unui contract, lucrările vor fi continuate cu firma 
clasată pe locul al doilea fără a se mai organiza o nouă licitație.  

În același timp, toți constructorii care au un istoric negativ privind implementarea proiectelor vor fi excluși de a 
participa la licitații, iar toți cei care vor participa vor trebui să justifice activitatea din trei în trei luni, totul pentru a se 
monitoriza respectarea graficului proiectelor. Dezvoltarea infrastructurii și a proiectelor de interes național nu se negociază.  

Mai mult decât atât, o premieră revoluționară în legea achizițiilor este faptul că din acest an, ofertele constructorilor nu 
mai pot fi subdimensionate doar pentru ca aceștia să depună prețul cel mai mic iar ulterior să se blocheze în demararea 
lucrărilor. Din acest an, ofertele depuse trebuie să reprezinte minim 80% din valoarea estimată de beneficiar în documentația 
tehnico-economică. 

În încheiere, ca fost primar, nu pot decât să îl felicit pe domnul viceprim-ministru Sorin Mihai Grindeanu, în numele 
tuturor primarilor din România care prin aceste modificări din cadrul legii achizițiilor publice, vor putea finaliza lucrările 
tergiversate de prea mult timp. 

Deputat 
Radu-Marcel Tuhuț 

*** 
Un pachet de recompense. ICR - În Chinurile României 

 

Propunerile pentru conducerile reprezentanțelor ICR stârnesc controverse în spațiul public și nu numai. Înainte de a 
discuta caracterul controversat al acestor propuneri, să ne amintim încă o dată ce înseamnă Institutul Cultural Român și de ce a 
fost înființat. “Misiunea Institutului Cultural Român este promovarea culturii şi civilizaţiei naţionale în ţară şi în afara ei.” – ne 
spune chiar regulamentul de funcționare și organizare al ICR. Cu alte cuvinte, de activitatea filialelor ICR depinde 
reprezentarea culturii române în străinătate, așa cum în țara noastră, cultura franceză sau cultura spaniolă sunt reprezentate prin 
intermediul Institutului Francez, respectiv Institutului Cervantes. Să nu uităm că și Institutul Cultural Român a fost gândit și 
creat pentru a urma modelul unor instituții de referință pentru reprezentarea unei culturi în plan internațional.  

Institutul Cultural Român nu trebuie să fie un loc de refugiere pentru rentieri politici. Și nu este nici o agenție de turism, 
care să trimită în vacanță, prin marile capitale culturale ale lumii, slujitori fideli ai partidelor politice. Acest turism cultural 
sfidează însuși scopul și rațiunea de a exista a acestei instituții. Care a devenit, de multe ori, indiferent de filială, un pachet de 
recompense. Faptul că pe unii îi recomandă, vorba scenariilor comediilor românești, „vocea și talentul” de a fi fideli cuiva și 
necunoscători în ceva, a devenit noul standard de recrutare a reprezentanților ICR. Augustin Buzura  și cei care l-au continuat 
au creat FCR și apoi ICR, după modelul British Council și al Institutului Goethe. Iar noi îl conducem după modelul Institului 
Metalurgic sau al REBU. România a fost reprezentată cândva, în plan cultural, printre alții, de Mircea Eliade la Londra și 
Lisabona, Eugen Ionescu la Paris, Lucian Blaga la Varșovia, Berna, Viena și Praga, Ion Frunzetti la Belgrad și Virgil 
Gheorghiu la Zagreb. 
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Miza Institutului Cultural Român este dincolo de orice nepotism, sinecuri sau aranjament politic. Chiar nu găsim 
oameni competenți care să promoveze cultura României în lume, să intre în dialog cu mediile culturale din țările în care 
trebuie să ne reprezinte?   

Pe lângă aceste propuneri total neinspirate, ICR se confruntă și cu alte probleme la fel de grave. Nici până astăzi, la 
sfârșitul lunii martie, ICR nu a aprobat planul anual pentru 2022. Nu există un plan? Dar ce activități pot fi organizate de 
filialele ICR cu un buget anual de doar 20000-30000 de euro? Un Institut care funcționează constant la cote de avarie nu poate 
aduce performanțe și nu-și poate îndeplini rolul. Să fii pus în fața unei asemenea subfinanțări, pe care să o dublezi printr-o 
conducere stângace pentru gestionarea acestor sume jalnice trădează lipsă de viziune și imaturitate administrativă. 

Avem toate semnele unui colaps iminent al acestei instituții. De vreme ce nu avem o finanțare care să poată susține 
activitatea filialelor și din moment ce reprezentarea noastră externă a ajuns de multe ori doar un pretext pentru plata unor 
datorii politice, care mai este rațiunea de a fi Institutului Cultural Român – o instituție aparent vie, din care pare că a mai rămas 
doar o clădire. Casa lui Malaxa a devenit un malaxor în care intră și ies cei care au cultura așteptării, a anturajului, a adaptării. 
Profesioniștii ICR și cultura română sunt cei care au acum de pierdut. 

Deputat 
Ionuț Vulpescu 

*** 
 

Coaliția a fost formată pentru a guverna bine, pentru a scoate țara din criză, pentru a aduce  
prosperitatea și siguranța zilei de mâine în casele românilor! 

 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
Ceea ce s-a întâmplat zilele trecute în cazul creșterilor nejustificate de preț la combustibili nu numai că nu poate fi 

acceptat, nu numai că a reprezentat un act de speculă al unor agenți economici, dar trebuie să ne dea de gândit. În contextul 
în care România este deja o victimă colaterală a războiului dintre Rusia și Ucraina, aflată în proximitatea unei linii a frontului 
extrem de imprevizibilă, este imperios necesar ca țara noastră să se poată baza atât pe stabilitatea și puterea sa economică, cât 
și pe soliditatea instituțiilor statului. 

Reacția întârziată a instituțiilor statului român în cazul episodului de la benzinării nu este de natură să ofere siguranță 
cetățeanului de rând și, trebuie să o spunem clar și răspicat, creează premisele destabilizării unei întregi economii. În ceea ce 
privește nesiguranța și panica ce s-au manifestat în rândul populației, acestea sunt stări care vin ca urmare a lipsei de acțiune a 
instituțiilor statului, tocmai în acele momente în care prezența lor ar fi trebuit să fie mai vizibilă ca oricând.  

În acest spațiu liber lăsat de autorități își fac loc, așa cum se întâmplă de când lumea, profitorii de război și știrile false, 
alarmiste, de genul celor cu bancomatele și valuta, cu pastilele cu iod, pașapoartele sau cu transformarea pivnițelor în 
adăposturi. Deja oamenii au reînceput să ia cu asalt magazinele și să își facă provizii, ceea ce, evident, va crea în curând o 
presiune și asupra prețurilor la alimentele de bază. 

Stimați colegi, vă cer să acționăm în așa fel încât să scoatem din amorțeală instituții care ar trebui să își facă simțită 
prezența, să informeze populația, în această perioadă dificilă. Am format o Coaliție pentru a guverna bine, pentru a scoate țara 
din criză, pentru a aduce prosperitatea și siguranța zilei de mâine în casele românilor, pentru a găsi soluții ca toate acestea să 
devină realitate.  

Vă mulțumesc!          Deputat 
Mihai Weber 

*** 
 

Electricitatea produsă de hidrocentrale este cea mai ieftină! Depinde doar de noi  
pentru ca independența energetică a româniei să devină realitate! 

 
Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
PSD a inițiat legea privind finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a unor hidrocentrale abandonate din România și 

sunt bucuros să vă anunț că inițiativa noastră s-a adoptat în Senat, urmând a fi dezbătută și de către noi, deputații.  
În plină criză a energiei, când românii sunt îngropați de facturi uriașe la energie electrică și gaze, în România există trei 

hidrocentrale finalizate în proporție de 90%, dar care au fost abandonate în 2007, după aderarea țării noastre la Unirea 
Europeană.      
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Trebuie să fim conștienți că motoarele economiei românești au nevoie de energie pentru a fi repornite și, tocmai din 
acest motiv, este imperios necesar să luam în considerare dezvoltarea, eficientizarea și operaționalizarea unor proiecte care au 
fost începute în anii 2000 și care acum sunt sistate. Soluțiile pe care le vom găsi trebuie să fie pe termen lung și să vizeze 
investițiile, astfel încât să putem ajunge la acea independență energetică de care economia românească are atâta nevoie. 
    

Proiectul PSD reprezintă mai mult decât un semnal de alarmă! Este o acțiune concretă care vă cheamă, stimați colegi, să 
înțelegeți că România nu își mai poate permite să lase în paragină investiții aproape finalizate, pentru care s-au cheltuit peste 
350 de milioane de euro, din banii românilor. Bineînțeles că protejarea mediului reprezintă o preocupare majoră și pentru PSD, 
însă, în actualul context, sistemul energetic are nevoie ca de aer de acei zeci de mii de MW lunar, energie ieftină, pe care 
aceste hidrocentrale i-ar produce.         

Astfel, stimați colegi, PSD vă propune să aprobați reluarea rapidă a lucrărilor și finalizarea următoarele investiții: - 
Răstolița - hidrocentrală realizată în proporție de 92%, pentru care s-au cheltuit peste 200 de milioane de euro și care 
poate produce lunar peste 9.000 MWH;     
- hidrocentralele de pe Valea Jiului: Bumbești - realizată 90%, Dumitra - realizată 98%, pentru care s-au cheltuit deja 

peste 155 de milioane de euro și care pot aduce în sistem peste 21.000 de MWH, în fiecare lună.  
În ceea ce privește protejarea mediului, proiectul prevede scoaterea din zona ariilor protejate a amenajărilor hidrotehnice 

și asigurarea unei distanțe de protecție de 100 de metri între acestea și restul ariei protejate. 
Stimați colegi, de fiecare dată când intervin pe acest subiect, încerc să vă reamintesc faptul că România poate și trebuie 

să devină independentă din punct de vedere energetic. Gândiți-vă că, de pe urma acestei legi, vor beneficia sute de mii de 
familii.      

Vă mulțumesc!         Deputat 
Mihai Weber 

*** 
 
 
 

 Întrebări 
 
 
 
Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Precizări privind calendarul de implementare a Planului Național de Redresare și Reziliență 
 

Domnule ministru, 
Planul Național de Redresare și Reziliență oferă posibilități nenumărate de dezvoltare și chiar fără precedent pentru 

România. De asemenea, acest proiect de stat, de departe cel mai important de până acum, ne-ar putea asigura șansa să 
recuperăm decalajele de dezvoltare față de țările Europei de Vest. Cu alte cuvinte, premisele pe care PNRR le creează sunt 
deosebit de importante pentru țara noastră. Din aceste considerente vă rog să-mi precizați care este structura calendarului de 
implementare a Planului, care este cuantumul sumelor ce vor fi recepționate de autoritățile locale, dar și care ar fi motivele 
pentru care riscăm să pierdem o finanțare de 2 miliarde de euro, în timp ce și MIPE înregistrează restanțe în privința 
îndeplinirii a 5 jaloane din PNRR, și Ministerul Educației, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Cercetării, 
Inovării și Digitalizării și Ministerul Justiției au și ele întârzierile lor la câte 3 jaloane.  

Solicit răspuns scris. 
Cu stimă,        Deputat 

Adrian Alda 
*** 
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Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei 
 

Situația studenților după revenirea la învățământul în format fizic 
 

Stimate domnule ministru, 
Zilele acestea mi-a fost adusă la cunoștință o problemă cu care se confruntă sute, dacă nu chiar mii de studenți din 

România. În urma eliminării stării de alertă, învățământul a trecut și el din formatul hibrid și online la cel normal cu prezență 
fizică. Acest lucru s-a întâmplat și în privința mediului universitar. Universitățile din România au decis să se conformeze 
deciziei pe care Guvernul și Ministerul Educației au luat-o cu privire la această situație. Astfel, universitățile din țară vor intra 
în regim de predare în format fizic începând cu luna aceasta.   

Faptul că elevii și studenții s-au întors la școală în format fizic e un lucru bun, pe care toată lumea și-l dorea. Doar că, în 
prezent, sunt zeci, dacă nu sute de studenți, care, vrând, nevrând, trebuie să caute chirie sau locuri de muncă pentru a-și putea 
plăti chiria din orașul în care se află centrul universitar. În lipsa unor posibilități financiare, mulți ar putea să se lase de 
facultate (pe lângă faptul că vorbim de chirii enorme, nimeni nu închiriază pe 2-3 luni).   

Un alt aspect pe care doresc să îl menționez este că mai multe facultăți, la începutul acestui semestru, au venit în 
ajutorul studenților și le-au dat posibilitatea de a opta între învățământ în format fizic sau online. În mod normal, aceste decizii 
nu ar trebui să se poată schimba în mers.  

Domnule ministru, asigurându-vă de întreaga mea considerație, aș dori să îmi transmiteți care sunt soluțiile pe care 
ministerul le are pentru studenții aflați în situația pe care v-am prezentat-o.  

Solicit răspunsul în scris. Vă mulțumesc!      Deputat 
Oana-Gianina Bulai 

*** 
 

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

Impactul asupra bugetului de pensii în cazul unei reduceri a CAS cu 5 puncte procentuale 
 

Stimate domnule ministru,  
Mai mulți deputați și senatori PNL au depus în Parlament un proiect de lege privind reducerea contribuției pentru 

asigurări sociale (CAS) cu 5 puncte procentuale, de la 25% la 20%, ceea ce ar reprezenta o scădere de 20% a taxelor colectate 
pentru constituirea Bugetului Asigurărilor Sociale (BAS).   

Pentru a putea lua o decizie în cunoștință de cauză în momentul dezbaterii acestei proiect de lege în Camera Deputaților, 
vă rog să îmi puneți la dispoziție următoarele informații:  

1.  Cât a fost deficitul BAS în anul 2020?    
2. Cât estimați că va fi deficitul BAS în anul 2021?  
3. Cu ce valoare anuală ar crește deficitul BAS în cazul în care s-ar adopta reducerea CAS cu 5 puncte procentuale?  
4. Cu cât estimați că va crește deficitul din pilonul I de pensii în momentul intrării în vigoare a ordonanței de urgență 

care prevede creșterea sumelor transferate în pilonul II, de la 3,75% la 4,75% din sumele încasate din CAS?  
În încheiere, precizez că, potrivit Art. 112 din Constituția României, membrii guvernului au obligația de a răspunde la 

întrebările și interpelările formulate de deputați și senatori. Prin urmare, vă rog să îmi răspundeți, distinct, precis și la obiect la 
fiecare dintre cele 3 întrebări adresate mai sus.  

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

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

Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

*** 
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Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Sprijinirea autorităților publice locale și județene 
Domnule ministru,  
Ministerul Energiei a anunțat lansarea spre consultare publică a mai multor documente aferente procedurii de ofertare 

concurențială pentru selecția de proiecte în cadrul Măsurii de investiții I.1 - Noi capacități de producere energie electrică din 
surse regenerabile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta C.6 Energie.  

Conform anunțului, vor putea depune proiecte întreprinderile mici și mijlocii (IMM), precum și întreprinderile mari care 
au ca activitate, producerea de energie electrică (în scopul comercializării sau consumului propriu) corespunzătoare diviziunii 
35: "Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat", clasa CAEN 3511 - ”Producția 
de energie electrică.”  

Prin prezenta, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicați de ce autoritățile publice locale sunt excluse din lista 
beneficiarilor potențiali, în condițiile în care multe dintre acestea se confruntă cu dificultăți majore la plata facturilor pentru 
utilități, mai ales după haosul și explozia prețurilor cauzate de către recenta liberalizare a pieței. Asigurându-le posibilitatea de 
a produce energie pentru consumul propriu, Guvernul ar putea asigura un ajutor direct, contribuind astfel la reducerea poverii 
bugetare.  

Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris.                   Deputat 
Ioan Mang 

*** 
 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Exploatarea metalelor grele, rare și a mineralelor 
Domnule ministru,  
Tehnologiile moderne folosesc o mare parte dintre metalele grele pentru obținerea mai multor componente necesare 

mașinilor, bateriilor, telefoniei mobile, IT-ului sau eolienelor. În timp ce întreaga producție mondială trece prin diverse crize, 
cea mai problematică fiind cea a semiconductorilor, provocată de lipsa materiilor prime, România are numeroase zăcăminte 
naturale de metale grele sau rare. Multe dintre aceste metale au rămas neexploatate, iar acolo unde cândva existau mine, 
acestea nu au fost trecute nici măcar în conservare, ajungând direct în paragină.  

Vă rog să-mi precizați dacă Ministerul Energiei va relua exploatările de titan și zirconiu (Grindu Chituc-Vadu, Glogova, 
Cleșnești, județul Gorj, Merișani, județul Argeș), de uraniu, molibden, polimetale (Mănilă, județul Suceava) și pământuri rare 
de la Băița, județul Bihor, Crucea (Suceava), Grințești (Neamț) de brucit (Budureasa, județul Bihor) sau de toriu (Jalotca, 
județul Harghita). De asemenea, vă rog să mă informați dacă ați făcut deja unele demersuri pentru modificarea Legii minelor 
în acord cu prevederile europene, dacă intenționați reformarea Agenției Naționale de Resurse Minerale și în ce ar consta acest 
demers, dacă veți înființa o companie națională pentru prelucrarea zirconiului și titanului și dacă există premise de 
retehnologizare a Companiei Naționale a Uraniului.   

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Cu stimă,              Ștefan Mușoiu 

*** 
 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Formalizarea demersului ministrului Finanțelor privind solicitarea de resurse financiare de la Comisia Europeană 
pentru protejarea populației și firmelor afectate de situația din Ucraina 

 

Stimate domnule ministru,  
Consider că este imperios ca dumneavoastră să puneți în aplicare cât mai rapid demersul ministrului Finanțelor și să 

redactați actele necesare care trebuie transmise Comisiei Europene privind solicitarea alocării de importante resurse financiare 
europene pentru protejarea populației și firmelor românești de efectele crizei din Ucraina.  

În opinia mea și a colegilor mei se impune un nou mecanism de reziliență pentru compensarea pierderilor suferite de 
statele membre în urma aplicării sancțiunilor împotriva Federației Ruse, dar și a crizei din energie. PSD va continua să 
promoveze activ aceste obiective la nivel european, prin europarlamentarii săi și prin intermediul familiei sale politice 
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europene, astfel încât gestionarea eficientă a crizei refugiaților să se facă concomitent cu accesarea unui pachet financiar solid 
pentru compensarea pierderilor economice, în special în domeniul energetic. Cu toate acestea, demersul trebuie finalizat și pus 
în aplicare de ministerul de resort, respectiv Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.  

Așadar, vă solicit să-mi comunicați când veți adopta și veți transmite Comisiei Europene solicitarea din partea 
Guvernului României cu măsurile concrete care se impun pentru sprijinul economic al României, care este la fel ca țările din 
jur, direct afectată de situația din Rusia și Ucraina.  

În acest moment este prioritate zero, protejarea populației și a companiilor de efectele creșterilor de prețuri la energie și 
combustibil, probleme care se suprapun peste sincopele apărute în lanțurile de aprovizionare. De aceea, este obligatoriu să 
existe o cerere la nivel european fermă din partea Guvernului României prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 
pentru identificarea și folosirea unor instrumente financiare care să protejeze economia și cetățenii români de efectele 
creșterilor de prețuri la energie și combustibil.  

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

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

Obiectivul de investitii “Reabilitare, modernizare și dotări Complex  
Sportiv, strada Republicii nr. 1,  municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman” 

Domnule ministru,  
Obiectivul de investitii “Reabilitare, modernizare și dotări Complex Sportiv, strada Republicii nr. 1, municipiul Roșiori 

de Vede, județul Teleorman” a fost inclus in lista sinteza a Subprogramului “Complexuri Sportive” aprobata prin Ordinul 
MDRAP nr.2833/09.10.2019, Consiliul Local Roșiorii de Vede a aprobat prin HCL nr.131/26.09.2019 Nota conceptuala si 
Tema de proiectare pentru obiectivul de investitii și a fost transmisă cu celeritate la CNI SA.  

După mai bine de un an și jumătate, CNI, prin adresa nr.6571/09.02.2022, a comunicat administrației publice locale 
faptul că, din recomandarile Expertizei tehnice, stadionul existent nu poate fi consolidat si modernizat astfel încât să fie atinse 
standardele unui stadion omologat sportiv pentru categoria 2 UEFA și categoria A conform NP 066/2002, nivel competițional 
liga a II-a și a solicitat modificarea denumirii din lista sinteză a obiectivului de investiții.  

Autoritatea locală a optat pentru utilizarea integrala a suprafețelor cuprinse în actuala bază sportivă, imobilul având 
suprafața totală de 28193 mp și a transmis în acest sens, cu adresa nr.3160/22.02.2022 Nota Conceptuală și Tema de 
Proiectare, actualizate din punct de vedere al standardelor și a solicitat analizarea posibilității de reabilitare, modernizare și 
dotare a Complexului Sportiv din strada Republicii nr. 1, Roșiori de Vede.  

Prin accesarea acestei finanțări, autoritatea locală dorește sporirea competitivității atât în rândul copiilor, cât și la nivel 
de cluburi sportive, creşterea rezultatele în competiţiile sportive și răspunde, în același timp, dorinței cetățenilor de creștere a 
calității vieții. Iubitorii sportului din municipiul Roșiorii de Vede au dreptul la condiţii optime pentru practicarea sportului în 
mod generalizat, dar şi a sportului de performanţă.   

Având în vedere aceste considerente vă adresez următoarele întrebări la care vă rog să îmi răspundeți în scris, în 
termenul legal:  

1. În bugetul C.N.I. există alocații bugetare disponibile acestui obiectiv de investiții?   
2. Ce șanse există ca acest obiectiv de investiții să fie prezentat și avizat în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al 

MLPDA în anul 2022?  
3. Care este orizontul de timp pe care îl preconizați pentru realizarea acestei investiții?     
Cu respect,           Deputat 

Florin Piper-Savu 
*** 

 

Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Îngreunarea procesului de eliberare a pașapoartelor pentru cetățenii români 
Domnule ministru, 
Consecințele economice și sociale ale războiului din Ucraina au început să se simtă și la noi: de la creșterea prețurilor la 

unele alimente, până la apariția unei temeri în rândurile populației în ceea ce privește extinderea războiului către România.   
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Temerile ce privesc extinderea operațiunilor militare către România au determinat o creșterea a numărului de români 
care doresc să fie pregătiți în cazul unui asemnea scenariu. Din acest motiv, foarte mulți români au mers săptămânile trecute 
către Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte, pentru a obține un document valabil, în cazul în care s-ar simți obligați să 
părăsească țara.   

Astfel, Serviciile de Pașapoarte au început să lucreze peste program pentru a face față numărului mare de cetățeni care 
doresc fie să-și reînnoiască pașaportul, fie să-și facă pentru prima dată un astfel de document. Cererea mare pentru pașapoarte 
a dus la apariția unui blocaj în ceea ce privește capacitatea instituțiilor competente de a emite pentru fiecare solicitant un 
document nou. Din acest motiv, multe dintre Serviciile de Pașapoarte au decis să blocheze sistemul de programare, realizat 
prin intermediul platformei: ”epasapoarte.ro”.     

Un caz aparte îl reprezintă județul Suceava, județ pe care îl reprezint în Parlamentul României, unde cetățenii care 
doresc să își facă sau să-și reînnoiască pașaportul trebuie să aștepte mai mult de două luni pentru o programare. Deși 
autoritățiile le-au propus cetățenilor să meargă către alte centre județene, unde se pot emite pașapoarte, cererea foarte mare 
face ca și acestea să fie pline. În acest context, cred că ar fi important să găsim o soluție în ceea ce privește criza emiterii de 
pașapoarte, astfel încât cât mai mulți cetățeni care doresc să obțină un asemenea document să nu se mai simtă afectați.  Poate 
că ar fi cazul să începem o campanie de informare publică, prin intermediul căreia le vom transmite cetățenilor: că orice 
călătorie în cadrul spațiului comunitar se poate realiza prin utilizarea actului de identitate și nu doar prin intermediul 
pașaportului. Astfel, presiunea pe Serviciile de Pașapoarte poate scădea, iar panica apărută în rândul populației să se reducă. 
Îmi doresc ca fiecare cetățean al României să poată beneficia fără probleme de toate actele de care are nevoie, iar orice blocaj 
care poate apărea în procesul instituțional să fie evitat prin soluții venite la timp.   

Având în vedere cele enumerate mai sus, vă rog să-mi precizați care sunt măsurile pe care le veți lua în ceea ce privește 
rezolvarea problemelor apărute la Serviciile Publice Comunitare de Pașapoarte la nivel național? Și în același context, vă rog 
să-mi precizați dacă aveți în vedere o campanie de informare despre modul în care cetățenii români pot călători liber în țările 
membre UE?  

Solicit răspuns scris.   
Vă mulţumesc!         Deputat 
Cu deosebită consideraţie,      Vlad Popescu-Piedone 

*** 
 

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

Referitor la deconturile efectuate de către Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 
Stimate domnule ministru, 
În urma discuţiilor purtate cu autorităţilor locale din judeţul Hunedoara, mi s-a relatat o situaţie nouă creată ca urmare a 

punerii în aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 31 august 2021.  

Primăria comunei Densuş a obţinut finanţare pentru Proiectul "Modernizare drumuri şi străzi în Comuna Densuş, judeţul 
Hunedoara", Măsura 7.2-Afir-PNDR, prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR). Contractul a fost semnat în 
data de 30.06.2017. Lucrările au fost demarate în data de 13.05.2019, urmând a fi finalizate în data de 13.09.2022.  

Ca urmare a majorării preţurilor la materialele de construcţii, a fost încheiat un act adiţional cu actualizarea acestor 
preţuri. Documentul a fost semnat de către părţi ca urmare a solicitării primite din partea constructorului, în termenele 
prevăzute de OUG nr. 15/2021.    

În OUG nr. 15/2021, se prevede ca:  
"Art. 2. - (1) Ajustarea prevăzută la art. 1 alin. (1), (11) şi (12) se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga 

perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru preţul materialelor şi pentru restul rămas de executat la data intrării în 
vigoare a prezenţei ordonanţe, până la finalizarea şi recepţionarea lucrărilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii, 
potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepţiei, pe baza situaţiilor de lucrări însuşite de executant, diriginte de 
şantier şi autoritatea/entitatea contractantă, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului.  

(10) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezenţei ordonanţe, contractanţii pot transmite autorităţilor/ 
entităţilor contractante o adresă prin care solicita ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de 
executat, existent la data intrării în vigoare a prezenţei ordonanţe, pentru toate contractele de achiziţie publică/ sectoriale de 
lucrări în care sunt parte, prin utilizarea formulei şi a  
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celorlalte prevederi din prezenţa ordonanţă, şi încheierea actelor adiţionale la contracte în termenul şi cu conţinutul 
prevăzut la alin. (12).  

(11) Autorităţile/Entităţile contractante care au înregistrat solicitările prevăzute la alin. (10), în termenul menţionat în 
cuprinsul acestuia, sunt obligate să iniţieze demersurile legale în vederea ajustării preţului contractelor de achiziţie publică/ 
sectoriale de lucrări, prin încheierea de acte adiţionale la acestea”.  

Deşi Primăria Densuş a întocmit toate documentele necesare în termenele stabilite de actul normativ amintit, A.F.I.R. nu 
poate deconta sumele respective deoarece cheltuielile cu majorarea preţurilor la materialele de construcţii nu sunt eligibile în 
criteriile A.F.I.R şi din acest motiv urmează a fi suportate din bugetul primăriei. Dar bugetul Primăriei Densuş nu poate susţine 
financiar suma respectivă şi lucrările de modernizare sunt astfel complet blocate.  

Aş dori să îmi comunicaţi ce soluţie există pentru a rezolva cât mai rapid această situaţie?  
Vă mulţumesc.  
Solicit răspuns în scris.        Deputat 

Viorel Salan 
*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Referitor la finalizarea barajului şi lacului de acumulare de la Mihăileni, judeţul Hunedoara 
 

Stimate domnule ministru,  
Criza energetică din prezent a readus în atenţie necesitatea de a relua proiecte hidroenergetice ce sunt în stare avansată 

de construcţie, dar au rămas nefinalizate. Unul dintre acestea este şi Proiectul “Acumularea Mihăileni de pe râul Crişul Alb, 
judeţul Hunedoara”.  

Construcţia barajului şi lacului de acumulare de la Mihăileni, aflat la 15 kilometri de municipiul Brad, la limita judeţelor 
Hunedoara şi Alba, a început în anul 1987. Potrivit proiectului iniţial, de această investiţie urmau să beneficieze aproximativ 
30.000 de oameni din zona Bradului.  

Proiectul prevede construcţia unui baraj pe râul Crişul Alb, cu o lungime de aproape 300 de metri şi o înălţime maximă 
de 24 de metri, precum şi amenajarea unui lac de acumulare cu un volum de peste 10 milioane de metri cubi, o suprafaţă de 
110 hectare şi o lungime de 4,5 kilometri.  

După finalizare, acumularea Mihăileni va îndeplini funcţiuni complexe de gospodărire a apelor din zona Brad:   
·  asigurarea necesarului de apă pentru alimentarea populaţiei şi industriilor, Q = 810 l/s din care 620 l/s pentru industrii 

şi 190 l/s pentru populaţia din Brad şi Crişcior şi altor consumatori aflaţi aval de acumulare;   
·  producerea de energie electrică 1,2 GW/an;   
·  apărarea împotriva inundaţiilor, a industriei şi amenajărilor agricole din lunca Crişul Alb pe sectorul Mihăileni - Vaţa 

prin atenuarea viiturilor cu un volum de atenuare de 6,5 milioane metri cubi.   
Sursele de apă din zonă nu pot acoperi în regim natural necesarul de apă şi din această cauză este nevoie de realizarea 

acumulării pentru compensarea deficitelor de debite şi pentru regularizarea scurgerii.   
Râul Crişul Alb care traversează zona are un caracter torenţial, cu viituri importante care provoacă inundarea 

întreprinderilor, a localităţilor şi terenurilor agricole riverane. Amploarea şi frecvenţa inundaţiilor din ultimii ani se datorează 
unei capacităţi de scurgere a albiei reduse, ca urmare a ocupării terenurilor din lunca râului prin construcţiile unităţilor miniere 
şi ale localităţilor. Acumularea Mihăileni controlează scurgerea pe un bazin important având efect de regularizare atât a 
debitelor scăzute din perioadele de secetă cât şi a viiturilor.   

În prezent alimentarea cu apa a celor două localităţilor Brad şi Crişcior se face din sursa Crişcior cu un debit maxim de 
100 l/s care în condiţii de secetă scade la 75 l/s faţă de un necesar de 130 ÷ 140 l/s. În acest timp numărul locuinţelor a crescut 
în cele două localităţi şi odată cu acestea şi numărul consumatorilor. Această lipsă acută de apă afectează atât agenţii 
economici, cât şi activităţile sociale ceea ce duce la nemulţumirea populaţiei din zonă.  

Investiţia de pe râul Crişul Alb, a cărei valoare actualizată se ridică la peste 162 de milioane de lei, se numără printre 
proiectele hidroenergetice cele mai întârziate din România. Peste 95 la sută dintre lucrări au fost realizate.  

În aceste condiţii, încheierea lucrărilor devine soluţia optimă pentru locuitorii din zonă.  
Aş dori să îmi comunicaţi dacă finalizarea barajului de la Mihăileni face obiectul unui proiect în derulare, ce valoare are 

acesta şi care este termenul de finalizare? În situaţia în care, în prezent, lucrarea nu face obiectul unui proiect în derulare ce 
anume trebuie făcut?   
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Vă mulţumesc.          Deputat 
Solicit răspuns în scris.     Viorel Salan 

*** 
Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 

 

Situația întârzierilor în accesarea fondurilor europene destinate antreprenorilor români  
și restanțele înregistrate pentru îndeplinirea obiectivelor asumate prin PNRR 

 

Stimate domnule ministru,  
Mă îngrijorează întârzierile pe care le înregistrează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în ceea ce privește 

stadiul îndeplinirii obiectivelor din Planul Național de Redresare și Reziliență, care trebuie finalizate până la 31 Martie. Din 
păcate instituția pe care o coordonați este cea mai slabă verigă în absorbția fondurilor europene destinate României. Cele mai 
multe restanțe, respectiv 5 obiective neîndeplinite sunt în dreptul ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene, care în loc 
să fie exemplu și locomotivă, este cel care trage frâna.  

La aceste întârzieri se adaugă și problemele generate de modificarea ghidului pentru accesarea granturilor europene de 
investiții, care afectează direct antreprenorii români, deja loviți de criza războiului din Ucraina. Dacă nu corectați rapid 
problemele pe care le-ați creat, se va duce pe apa sâmbetei tot efortul miilor de antreprenori care au depus proiecte pentru a 
accesa fondurile europene pentru acțiunea 4.1.1. „Investiții în activități productive”.   

Pe 18 februarie, Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene a lansat ghidul consolidat aferent acestui program, iar 
astăzi, pe 21 martie ar fi trebuit lansat apelul care să permită antreprenorilor să acceseze finanțarea totală de 430 de milioane 
de euro, granturi europene, pentru investiții. Valoarea maximă a finanțării posibile este de 1 milion de euro pentru fiecare 
proiect. Schema fusese deja aprobată de Comisia Europeană.  

În schimb, în loc să se depună deja proiectele antreprenorilor, avem parte de o amânare. A fost nevoie de intervenția 
profesioniștilor din afara ministerului pe care îl reprezentați pentru a îndrepta erorile, criteriile confuze, care permiteau accesul 
speculatorilor și profitorilor de fonduri europene și nu al antreprenorilor veritabili interesați să facă investiții pentru dezvoltare.  
Am văzut că inclusiv premierul a intervenit la cererea reprezentanților mediului de afaceri pentru modificarea și înlocuirea 
unor criterii de selecție a firmelor cu altele considerate mai bune și mai relevante.  

Domnule ministru la toate aceste probleme se adaugă și atitudinea contradictorie și contraproductivă de recentralizare a 
deciziei prin suprimarea autonomiei Agențiilor de Dezvoltare Regională după ce anterior ați susținut contrariul. Vă rog să luați 
rapid o decizie, să lăsați în continuare independența ADR-urilor pentru a putea să crească cât mai mult absorbția fondurile 
structurale, care au stagnat în ultimele 3 luni, tocmai din cauza ambiguităților, neclarităților și amânării lansării ghidurilor 
pentru accesarea granturilor europene de investiții.  

Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Alina-Elena Tănăsescu 

*** 
 

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

Măsuri pentru stimularea lanțurilor scurte de aprovizionare 
Stimate domnule ministru,  
 Lanțurile scurte de aprovizionare și agroecologia reprezintă noi orizonturi pentru agricultura europeană. De mai bine de 

50 de ani, deși aceste abordări inovatoare merg împotriva curentului globalizării sistemelor alimentare, ele au prins formă, sunt 
studiate în numeroase programe de cercetare naționale și europene, sunt susținute în dezvoltarea lor prin fonduri publice și 
private și atrag tot mai mulți fermieri noi în aceste sisteme.  

În acest sens, vă rog să-mi comunicați care sunt măsurile concrete adoptate cu privire la:  
- asigurarea accesului la finanțare pentru dotarea cu echipamentele necesare, individuale sau colective;  
- aplicarea legislației europene în domeniul alimentelor într-o formă adaptată micilor producători, cu flexibilitate pentru 

producțiile la scară mică, precum și pentru cerințele de etichetare etc.;   
- instituirea sau consolidarea serviciilor educative și de consultanță adecvate pentru prelucrare, vânzare directă și 

agroecologie;  
- promovarea rețelelor de schimburi între agricultori;  
- orientarea cercetării spre agroecologie și spre nevoile producătorilor din cadrul lanțurilor scurte.  
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De asemenea, vă rog să-mi comunicați dacă ati introdus norme adaptate în domeniul concurenței pentru a facilita 
aprovizionarea serviciilor de alimentație colectivă în lanțurile scurte și locale.  

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!         Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

Adresată domnului Florin-Marian Spătaru, ministrul Economiei 
 

Stadiul procedurilor de colaborare între ONAC și Birourile de reprezentare economică a României 
Stimate domnule ministru,  
Curtea de Conturi a elaborat Raportul ”Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență” prin  misiuni de 

control în administrația publică centrală și administrația publică locală.   
Curtea de Conturi a solicitat Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri informații referitoare la 

colaborarea dintre Birourile de reprezentare economică a României și ONAC pentru identificarea de operatori economici - 
furnizori de produse necesare refacerii stocurilor de urgență medicală.   

Astfel, Curtea de Conturi a costatat că ”având în vedere experiența acumulată cu ocazia derulării procedurilor de 
achiziție publică pentru asigurarea stocurilor de urgență medicală, considerăm utilă dezvoltarea unei proceduri de colaborare 
între ONAC și Birourile de reprezentare economică a României, ce funcționează în cadrul ambasadelor României. Constituirea 
din timp, de către Birourile de reprezentare economică a României, a unei liste sau baze de date cu posibili 
furnizori/producători externi de produse necesare realizării stocurilor de urgență medicale prezintă interes deosebit pentru 
depășirea cu succes a unei situații similare, în viitor.”  

În acest sens, vă rog să-mi comunicați care este stadiul procedurilor de colaborare între ONAC și Birourile de 
reprezentare economică a României.  

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Vă mulțumesc!                           Vasilică Toma  

*** 
Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 
Prescrierea de activitate fizică de către medicii de familie 

Stimate domnule ministru,  
Activitatea fizică regulată are efecte bine documentate de prevenire și tratament al mai multor boli, precum diabetul, 

bolile cardiovasculare, cancerul de colon și depresia, dar și asupra funcţionării şi stării de bine a organismului. O creștere a 
activității fizice ar putea avea un impact pozitiv asupra stării de sănătate a oamenilor.   

Sistemul sanitar deţine o poziție puternică în determinarea creșterii activității fizice în rândul populației. Majoritatea 
oamenilor intră în contact cu sistemul sanitar în mod regulat și de multe ori au încredere în furnizorii de asistență medicală în 
ceea ce privește problemele lor de sănătate.   

Furnizorii de servicii medicale au posibilitatea să intre în contact cu cele mai sedentare grupuri la nivel de societate, 
cum ar fi persoanele în vârstă și persoanele cu boli cronice. Un avantaj al utilizării activității fizice ca tratament comparativ cu 
medicația este faptul că activitatea fizică are posibilitatea de a face persoanele să se simtă implicate activ în propriul tratament. 
Acest lucru îi poate încuraja să își asume responsabilitatea pentru propria sănătate. Prin urmare, prescrierea de activitate fizică 
ar trebui să fie la fel de obişnuită ca prescrierea altor tratamente medicale consecrate.  

In acest sens, va rog sa imi comunicati daca Ministerul Sănătății are in vedere initierea unor reglementari cu privire la 
posibilitatea ca medicii de familie să prescrie activități fizice pentru numeroase boli asociate 

stilului de viață fie în momentul diagnosticării acestora, fie pentru a preveni apariția unor astfel de boli. De asemenea,  
vă rog să-mi comunicați dacă considerați oportună posibilitatea elaborării si adoptării unei stategii/ politici publicecare să 
includă promovarea obligatorie a activităților fizice de către fondurile publice de asigurări de sănătate pentru promovarea 
activității fizice.  

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Vă mulțumesc!                Vasilică Toma 

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

Cultivarea terenurilor agricole românești, motor de relansare și prosperitate financiară 
 
După cum bine știm, avem o țară cu potențial ridicat în ceea ce privește suprafața terenurilor agricole, motiv pentru care 

atenția noastră trebuie îndreptată, în mod deosebit, spre cultivarea acestora. Fiecare metru pătrat de teren ar putea fi lucrat de 
producătorul român, astfel încât toate suprafețele lăsate în paragină, să fie readuse la viață, repuse în lucru agricol.  

În contextul actualei crize economice și pandemice, consider că este imperios necesar să oferim sprijin acestui domeniu 
important de activitate, demarând, în acest sens, un set de soluții de dezvoltare în ceea ce privește producția proprie atât a 
legumelor, cât și a cerealelor, și de ce nu, chiar și încurajarea exportului acestor produse rezultate.  

În aceste momente grele, este limpede că nu putem asista indiferenți la cele întamplate, singura soluție demnă de 
aplicare, pe acest segment de activitate, fiind marele pas spre sprijinirea culturilor românești, implicit a producătorilor 
autohtoni. Odată ce acești pași sunt duși spre implementare, este stimulată, în mod incontestabil, puterea financiară, economică 
a țării, dar și diminuarea prețurilor pieței pe produs obținut.  

Din aceste considerente, domnule Ministru, vă solicit, respectuos, un răspunsuri concrete, transparente, la următoarele:  
1. Care sunt proiectele prevăzute în agenda dumneavoastră cu privire la dezvoltarea României pe plan agricol, la 

susținerea producătorilor autohtoni, în așa fel încât, prin implementarea acestor obiective să fie asigurat un nivel de trai decent 
al populației?  

2. Considerați că produsele românești obținute pot fi exportate? Ce pași vedeți a fi puși în exercițiu în acest sens?  
Solicit răspuns în scris!  
Vă mulțumesc!         Deputat 

Mihai Weber 
*** 

 
 
 

 Interpelări 
 
 
Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
De către: doamna Mirela-Elena Adomnicăi, deputat  
Obiectul interpelării: Strategia României pentru reducerea dependenței energetice față de Federația Rusă, în contextul 
războiului din Ucraina 

 
Stimate domnule ministru,  
Agresiunea militară din Ucraina a schimbat ireversibil raporturile comerciale dintre Federația Rusă și Uniunea 

Europeană, inclusiv sau mai ales în sectorul energetic. Este evident că statele membre din Uniunea Europeană nu mai pot miza 
pe termen lung pe livrările de țiței și gaze naturale dinspre Federația Rusă, care poate folosi aceste resurse ca pe o pârghie 
geopolitică prin care să-și atingă obiectivele politice în regiune și în lume.   

Ca atare, vedem că mai multe țări din Uniunea Europeană au început să își reconfigureze strategia energetică națională 
și să caute surse alternative de țiței și gaze naturale, concomitent cu creșterea capacităților proprii de producere de energie 
curată din surse alternative.   

În acest sens, ca urmare a izbucnirii conflictului din Ucraina, vă rog să îmi spuneți dacă Ministerul Energiei a elaborat 
vreun document strategic privind reorientarea energetică a României pentru a reduce dependența de Federația Rusă?  

Dacă nu există un astfel de document, când are în vedere Ministerul Energiei să elaboreze o astfel de strategie și care ar 
fi calendarul și principalele direcții de acțiune pentru reducerea sau chiar încetarea dependenței energetice a României față de 
Federația Rusă?  

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,          *** 
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Adresată: domnului Mihai-Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației   
De către: domnul Dumitru Coarnă, deputat  
Obiectul interpelării: Încălcarea Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naționale de Limba 
şi Literatura Română, clasele IX-XII în anul şcolar 2021-2022, precum şi a Metodologiei-cadru aprobată prin Ordinul nr. 
3035/2012 şi Ordinul nr. 3123/2022 

 
Domnule ministru,  
Vă solicităm ca prin structurile din subordine să luaţi măsurile legale care se impun pentru anularea rezultatelor 

publicate la data de 17.03.2022 pentru Olimpiada Națională de lectură ,,Lectura ca abilitate de viață"- nivel 1, Etapa judeţeană, 
care a avut loc la data de 12.03.2022, precum şi validarea rezultatelor stabilite de Comisia judeţeană de evaluare după 
soluţionarea contestațiilor formulate de candidaţi la punctajele stabilite la evaluarea lucrărilor.   

Solicitarea vine în contextul în care reevaluarea lucrărilor făcută de o altă comisie, desemnată după afişarea rezultatelor 
finale stabilite în urma contestațiilor, care sunt definitive, s-a făcut cu încălcarea Regulamentului specific privind organizarea 
şi desfăşurarea Olimpiadei Naționale de Limba şi Literatura Română clasele IX-XII în anul şcolar 2021-2022, precum şi a 
Metodologiei cadru aprobată prin Ordinul nr.3035/2012 şi Ordinul nr.3123/2022.  

În acest sens, arătăm că elevele Tudorache Teodora Mihaela şi Tudorache Bianca Gabriela, din clasa a IX- a A la Liceul 
Mihai Eminescu din Călărași, Specializarea matematică- informatică intensiv engleză, au participat la data de 12.03.2022 la 
Olimpiada Naţională de lectură ,,Lectura ca abilitate de viață" nivel 1, Etapa judeţeană, obținând 48,75 puncte (Tudorache 
Teodora Mihaela) și 43 puncte (Tudorache Bianca Gabriela).  

Elevele nu au formulat contestații la punctajul obţinut, iar în urma rezultatelor stabilite după formularea contestaţiilor, 
au rămas cu punctajul stabilit inițial, care a devenit definitiv, fiind modificat doar clasamentul candidaților.  

Profesorul îndrumător, doamna Dumitru Ștefana, le-a comunicat elevelor rezultatele după evaluarea lucrărilor şi faptul 
că au fost clasate printre primii 14 elevi care urmau să fie premiați la faza județeană, dar și că Tudorache Teodora Mihaela s-a 
clasat pe locul 2 după rezultatele stabilite ca urmare a soluționării contestațiilor.  

Conform Regulamentului specific şi Metodologiei-cadru, precizăm că punctajele stabilite şi afişate după soluționarea 
contestațiilor, devin definitive, fiind inadmisibilă contestația privind compunerea Comisiei județene formulată după acest 
moment, mai ales că nici nu este prevăzută posibilitatea contestării compunerii acestei comisii de către candidați.  

La data de 17.03.2022, elevele au fost anunțate că au fost publicate alte rezultate, denumite parțiale, în urma reevaluării 
lucrărilor de către altă comisie de evaluare, circulând, pe surse, informaţia că ar fi fost contestată de un candidat compunerea 
comisiei de evaluare care a stabilit punctajele definitive după soluţionarea contestaţiilor, pe motiv că o parte din membrii 
acesteia, sar fi aflat în conflict de interese deoarece aveau înscrişi candidați la această olimpiadă.  

Elevele Tudorache Teodora Mihaela și Tudorache Bianca Gabriela au formulat contestații împotriva rezultatelor afişate 
la data de 17.03.2022 (urmând să le fie comunicat răspunsul), arătând, pe de o parte, că punctajele lor nu puteau fi modificate 
în lipsa contestației, iar, pe de altă parte, au semnalat că există o diferenţă foarte mare între rezultatul la evaluarea definitivă şi 
cel stabilit parţial după reevaluare, apreciind că nu există nicio justificare legală în baza căreia Tudorache Teodora Mihaela să 
fie coborâtă de pe locul 2 în clasament, pe locul 30 (41 de puncte stabilite la reevaluare, în loc de 48,75 obţinute la evaluarea 
lucrării), iar Tudorache Bianca Gabriela să aibă un rezultat mai mic cu 10 puncte decât cel stabilit inițial și necontestat (33 
puncte stabilite la reevaluare, în loc de 43 puncte obținute la evaluarea lucrării).   

Precizăm că au existat şi punctaje care au crescut nejustificat, chiar şi cu 20 de puncte, iar această procedură de 
reevaluare ridică suspiciunea că a fost impusă pentru că nu s-au clasat pe primele 14 locuri, anumiți candidati, dar şi pentru că 
au fost obţinute mai multe premii de către candidaţii Liceului ,,Mihai Eminescu", Călărași.  

Subliniem faptul că nu a fost afișat/publicat un anunţ privind formularea unei contestații împotriva compunerii comisiei 
de evaluare şi că a fost admisă, cu consecinţa înlocuirii comisiei.  

De asemenea, precizăm că nu a fost publicat procesul verbal privind măsurile dispuse de ISJ Călărași și că ar fi fost 
anulate rezultatele definitive, stabilite după soluționarea contestațiilor, pentru a da posibilitatea celor prejudiciați să conteste 
acest act administrativ profund nelegal.  

În raport de împrejurările anterior prezentate, solicităm să procedați la anularea rezultatelor publicate la data de 
17.03.2021 cu consecința menținerii rezultatelor stabilite de Comisia de evaluare după soluționarea contestațiilor și stabilirea 
clasamentului final, pentru următoarele motive:  

Conform dispoziţiilor art.3 alin.1 din Regulamentul specific aprobat prin Ordinul ME nr.2616/01.03.2022, Olimpiada 
este organizată de Ministerul Educației, prin inspectoratele şcolare judeţene, stabilindu-se la alin. 2 că, „responsabilitatea 
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organizării şi desfășurării Olimpiadei revine, în funcţie de fiecare etapă, unităţilor de învăţământ preuniversitar, inspectoratelor 
şcolare prin Comisia judeţeană de organizare, evaluare şi soluţionare a contestațiilor".  

La art. 3 alin. 2 se mai prevede şi faptul că structura şi atribuţiile Comisiei judeţene de organizare, evaluare şi 
soluționare a contestaţiilor şi ale Comisiei centrale a Olimpiadei, sunt cele prevăzute în Metodologia cadru".  

Potrivit art. 18 alin. 1 din acest ordin, ,,La toate etapele olimpiadei, evaluarea lucrărilor scrise este realizată de către 
profesori de specialitate, care nu au elevi calificați la clasa la care evaluează şi nu au rude şi afini până la gradul al III-lea 
inclusiv, participanţi la Olimpiadă".   

Totodată, precizăm că, în baza art. 21 alin. 1 şi 2 din ordin, candidaţii pot contesta numai punctajul obținut la proba 
scrisă şi are ca obiect exclusiv propria lucrare/propriul rezultat.  

Conform alin.3, ,,Elevul concurent nu poate contesta rezultatul unor terţi şi nu poate avea acces la lucrările acestora".  
Din economia dispozițiilor prevăzute la Cap. VII. Depunerea și soluționarea contestațiilor, rezultă fără echivoc că 

obiectul contestației îl reprezintă exclusiv propria lucrare/propriul rezultat, nefiind reglementată posibilitatea pentru candidați 
să conteste compunerea Comisiei județene de evaluare.  

Pe cale de consecinţă, susținem că nu este legal să fie înlocuită comisia județeană de evaluare sau anumiți membri ai 
comisiei pe motiv că ar fi fost încălcate dispoziţiile art.18 alin.1 din Ordin, mai ales că nu a fost publicată componenţa 
comisiei şi nici nu este prevăzută de Ordin sau Metodologia cadru posibilitatea contestării de către candidați a compunerii 
acesteia după publicarea rezultatelor finale stabilite după soluționarea contestațiilor.   

Dimpotrivă, susținem că singura posibilitate prevăzută de lege pentru a putea fi anulată hotărârea privind desemnarea 
compunerii Comisiei județene de evaluare este acţiunea înregistrată la instanţa de contencios administrativ competentă, 
formulată de persoana interesată şi vătămată în drepturile sale (art.1 alin.1 din Legea nr.554/2004), iar prin hotărâre 
judecătorească definitivă, putea să se dispună pentru încălcarea legii, a regulamentului specific şi metodologiei-cadru, anularea 
hotărârii privind desemnarea Comisiei judeţene de evaluare, anularea rezultatelor definitive publicate după soluţionarea 
contestațiilor și reluarea Olimpiadei de la momentul constituirii Comisiei judeţene pentru organizare, evaluare şi soluţionarea 
contestațiilor.  

Or, în lipsa unei hotărâri judecătoreşti definitive şi după publicarea rezultatelor stabilite în urma soluţionării 
contestațiilor, precizăm că rezultatele sunt definitive şi nu mai pot fi înlocuite cu alte rezultate parţiale stabilite nelegal după 
reevaluarea lucrărilor de către o Comisie judeţeană desemnată după publicarea rezultatelor definitive.  

Susţinem că rezultatele au devenit definitive după soluționarea contestațiilor pentru că, în Regulamentul specific și în 
Metodologia-cadru, nu mai este prevăzută o altă cale de atac pusă la dispoziția candidaților, caz în care nu putea fi admisă o 
contestaţie formulată de un candidat împotriva compunerii Comisiei judeţene pentru un pretins conflict de interese, în 
condițiile în care aceste dispoziţii regulamentare prevăd exclusiv dreptul de a contesta rezultatul propriei lucrări.   

Abuzul ISJ Călăraşi este şi mai evident prin faptul că îşi invocă propria culpă că nu a verificat dacă declaraţiile 
membrilor comisiei, completate în baza art. 23 din metodologia-cadru, corespund realității după afişarea listelor de candidaţi în 
care sunt înscrişi şi profesorii îndrumători.  

Fără a formula acuzaţii împotriva unor cadre didactice despre care inspectorul general a susținut că ar fi încălcat 
interdicţia prevăzută de art. 23, menţionăm că, în realitate, conducerea ISJ Călăraşi, este cea care a încălcat legea, pe de o 
parte, pentru că nu îşi poate invoca propria culpă că nu a verificat realitatea declarațiilor după întocmirea listelor candidaţilor, 
dar şi că nu a procedat la înlocuirea membrilor Comisiei județene care s-ar fi aflat în conflict de interese.  

Pe de altă parte, pentru că şi-a depăşit competenţa legală atunci când a procedat la anularea rezultatelor la olimpiadă, 
după ce au fost afişate/publicate după soluționarea contestațiilor, în baza unei contestatii care era inadmisibilă potrivit 
Regulamentului special și Metodologiei-cadru, în condițiile în care actele Comisiei Județene de evaluare au intrat în circuitul 
civil, fiind aduse la cunoștința candidaților prin afișare/publicare, caz în care nu mai puteau fi revocate de ISJ Călărasi, ci doar 
anulate de instanța competentă.   

Se impune să subliniem faptul că, indiferent de motivele avute în vedere, în lipsa unei hotărâri judecătoreşti definitive 
pronunţată de instanța competentă pentru anularea rezultatelor olimpiadei publicate după soluționarea contestațiilor la 
rezultatele stabilite de Comisia Județeană de evaluare,  

ISJ Calăraşi nu putea dispune prin act administrativ reevaluarea lucrărilor, astfel că rezultatele parţiale publicate la 
17.03.2022, sunt nelegale şi se impune a fi anulate.  

Pentru motivele arătate, solicităm Ministrului Educației, Comisiei Naționale/Comisiei Centrale, care supraveghează 
activitatea Comisiilor județene de organizare, evaluare şi soluționare a contestațiilor, să anuleze rezultatele parțiale stabilite 
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după reevaluarea lucrărilor, publicate la 17.03.2022, urmând să valideze rezultatele stabilite de Comisia judeţeană de evaluare 
după soluționarea contestațiilor şi stabilirea clasamentului final.  

Așteptăm să ne comunicați un răspuns și măsurile luate în virtutea prerogativelor funcției pe care o dețineți.  
Solicităm ca răspunsul să ne fie transmis în scris și oral.  
Cu stimă,  

*** 
 

Adresată: domnului Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  
De către: domnul Nicolae Georgescu, deputat 
Obiectul interpelării: Construcția de creșe, spitale, cămine și cantine în România 

 
Domnule ministru, 
România se află în plin proces de redresare economică după pandemia de coronavirus.  
Guvernul de coaliție PSD – PNL – UDMR are misiunea să implementeze Planul Național de Relansare și Reziliență, 

care presupune, printre altele, investiții în autostrăzi, căi ferate noi, creșe, spitale, în scopul ieșirii din criză, relansării 
economice și creșterii capacității de reziliență a țării noastre.  

Conform Planului de Reziliență și Redresare, după perioada de licitații, vom avea la dispoziție circa 3 ani să consumăm 
16-17 miliarde de euro, dedicați exclusiv investițiilor în construcții. Numai că în actualul context, când Ucraina se află în 
război, iar lanțul de aprovizionare este perturbat, implementarea unor proiecte poate fi pusă în pericol, deoarece România 
importa din Ucraina o cantitate însemnată de materiale de construcții. De fapt, conform datelor furnizate de specialiștii în 
construcții, țara noastră importa circa 70% din materialele de construcții folosite pe șantiere, ceea ce înseamnă că prețurile se 
vor schimba, fără să depindă de noi, se va construi tot mai scump, iar unele firme de construcții nu vor mai putea construi.  

Recunosc că sunt îngrijorat de faptul că unele investiții ar putea fi anulate, de aceea, domnule ministru, vă rog să-mi 
spuneți dacă:   

1. Considerați oportun să adoptați măsuri suplimentare pentru ca proiectele de investiții în creșe, cămine, cantine, spitale 
sau secţii de terapie intensivă pentru nou-născuţi să fie implementate, așa cum am stabilit deja în PNRR?  

2. Luați în calcul, așa cum s-a procedat în trecut, ca ministerul să preia o parte din aceste costuri suplimentare pentru 
lucrările publice?  

Solicit să-mi răspundeți atât oral, cât și în scris.  
Cu stimă,       *** 

 
Adresată: domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
De către: doamna Alexandra Huțu, deputat 
Obiectul interpelării: Introducerea învățământului universitar dual concomitent cu extinderea învățământului dual 
preuniversitar pentru pregătirea de forță de muncă calificată în acord cu nevoile reale de pe piața muncii 

 
Stimate domnule ministru,  
Având în vedere alocarea sumei de 400 de milioane de euro în Planul Național de Redresare și Reziliență pentru 

învățământul profesional dual și deficitul de personal calificat din câteva ramuri importante ale economiei precum comerțul, 
turismul, sistemul bancar, construcțiile și domeniul IT, sunteți de acord să investim aceste sume pentru subvenționarea de 
programe destinate învățământului dual universitar concomitent cu sporirea numărului de clase de învățământ dual la nivel 
preuniversitar pentru pregătirea de forță de muncă calificată în acord cu nevoile reale de pe piața muncii?   

În același timp sunteți de acord cu introducerea în legea educației a învățământului dual la nivelul universităților din 
România, după modelul german și al altor țări europene, care presupune transformarea a cel puțin un an de studiu universitar în 
practică la o companie sau instituție publică? Astfel, un an de studiu devine muncă efectivă, la compania sau instituția publică 
respectivă, dar în cadrul unui program universitar. Pentru a face posibil acest nou tip de studiu universitar în România, 
susțineți adaptarea curriculei și a surselor de finanțare necesare, ținând cont și de nevoile companiilor din domeniul respective. 

Vă transmit această solicitare și totodată vă propun aceste soluții ca urmare a faptului că sunt deja universități cu profil 
economic și tehnic în România care au implementat cu succes astfel de programe care au fost suportate din punct de vedere 
financiar de companiile private beneficiare. În același timp mă interesează această temă din perspectiva faptului că din toamna 
anului trecut, în județul Botoșani s-a înființat o extensiune a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași care are și cursuri 
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universitare de licență în cadrul Facultății de Administrație Publică. Tinerii din județul și municipiul Botoșani trebuie să aibă 
acces la studii și apoi la un loc de muncă la ei acasă.  

Ca urmare a faptului că la nivel național, sunt înregistrate 230 de școli care au clase de învățământ dual, iar 779 au clase 
de învățământ profesional, care este ținta propusă de Ministerul Educației la nivelul ciclului preuniversitar în urma 
implementării măsurilor din Programul Național de Redresare și Reziliență?  

De asemenea, vă rog să-mi comunicați care este strategia pe care o veți adopta pentru a se organiza învățământ dual 
pentru nivelul 4 și nivelul 5 și nu doar pentru nivelul 1 sau nivelul 3 de calificare așa cum este în prezent, ceea ce presupune 
creșterea complexității sarcinilor care trebuie realizate la locul de muncă?  

Închei această interpelare prin a sublinia faptul că este esențial ca Ministerul Educației prin toate programele de 
finanțare pe care le are la dispoziție și prin colaborarea cu Parlamentul să adopte cât mai repede normele și cadrul legal necesar 
pentru deschiderea învățământului universitar dual și extinderea acestui sistem în mediul preuniversitar, astfel încât România 
să beneficieze cât mai repede de tineri calificați, care să beneficieze după absolvirea studiilor de garanția unui loc de muncă 
bine plătit la ei acasă și nu în străinătate.  

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

Adresată: domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
De către: domnul Romeo-Daniel Lungu, deputat 
Obiectul interpelării: Măsura 4.1.1. 

 

Domnule ministru,  
În data de 17 martie ați anunțat o serie de modificări ale criteriilor de selectare a firmelor care doresc să beneficieze de 

granturi de investiții prin măsura 4.1.1.  
În primul rând, termenul de 21 martie 2022 pentru deschiderea acestei măsuri s-a amânat sine die și, din nou, firmele a 

căror activitate a fost grav afectată de măsurile impuse de combaterea pandemiei de Covid-19 sunt într-o continuă expectativă 
după ce și Măsura 3 granturi pentru investiții a fost abandonată.   

În al doilea, ați precizat că firmele al căror acționariat s-a schimbat în ultimul an nu vor mai fi eligibile pentru această 
măsură cu mențiunea că astfel se previne specula.  

Având în vedere acestea, domnule ministru, vă întreb:  
1. Când preconizați că va fi primit avizul din partea Comisiei Europene pentru Măsura 4.1.1., ce demersuri ați întreprins 

pentru obținerea acestui aviz și în cât timp de la primirea avizului aveți în vedere deschiderea Măsurii 4.1.1.?  
2. Luați în considerare la stabilirea criteriilor de eligibilitate pentru firme faptul că modificarea acționariatului unei firme 

poate interveni și în cazul unui deces, al retragerii din diverse motive personale a unuia sau mai mulți acționari sau al vânzării 
unei firme deoarece lipsa de ajutor de până acum a determinat nevoia/dorința de a se retrage din mediul de afaceri a cuiva sau 
veți considera că orice schimbare reprezintă o speculă?  

Solicit răspuns oral și în scris.  
Cu respect,               *** 
 

Adresată: domnului Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  
De către: domnul Florin Piper-Savu, deputat 
Obiectul interpelării: Obiectivul de investitii “Locuințe pentru tineri destinate închirierii, județul Teleorman, municipiul 
Roșiori de Vede, str. Aleea Parc Nord, f.n. lot 2(tronson 7+8) cu 24 u.l.  

 
Domnule ministru,  
Autoritatea locală din Roșiorii de Vede se confruntă cu problema locuinţelor. 35 de familii tinere sunt deja pe lista 

aprobată de Consiliul Local privind repartizarea, în ordinea priorității, a unei locuințe ANL, iar alte 21 de familii așteaptă o 
locuință socială.  

La Roșiorii de Vede, o structură cu 24 de unități locative ANL a fost abandonată încă din vara anului trecut fără nicio 
înștiințare din partea constructorului sau a ANL, în condițiile în care, pe piaţa imobiliară reală, constructorii se plâng de o 
explozie a preţurilor materialelor, de problemele de pe lanţul de aprovizionare şi de cele referitoare la forţa de muncă şi 
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estimează o creştere a preţurilor locuinţelor noi. Sunt anticipate chiar blocaje în cazul anumitor proiecte şi licitaţii, iar pe piaţa 
privată preţurile solicitate de proprietari cresc.  

Pentru obiectivul de investitii “Locuințe pentru tineri destinate închirierii, municipiul Rosiori de Vede, str. Aleea Parc 
Nord, f.n. lot 2(tronson 7+8) cu 24 u.l., amplasamentul a fost predat prin Procesul verbal nr. 922 / 15.01.2020, iar anunțul de 
începere lucrări a fost dat în 28.02.2020. La acest moment, obiectivul de investiții se află într-un stadiu fizic de structura parter 
până la etajul 2.  

Cum autoritatea locală nu a primit nicio comunicare privind stadiul derularii contractului de execuție de lucrări încheiat 
de ANL cu SC METAL R EXIM INVEST SRL, loc. Cârcea, jud. Dolj pentru obiectivul de investitii “Locuințe pentru tineri 
destinate închirierii, municipiul Rosiori de Vede, str. Aleea Parc Nord, f.n. lot 2(tronson 7+8) cu 24 u.l., vă rog să îmi 
răspundeți la următoarele întrebări:  

1. Care este motivul pentru care SC METAL R EXIM INVEST SRL a oprit lucrările la acest obiectiv de investiții?  
2. Va continua derularea contractului existent pentru acest obiectiv de investiții?  
3. Când vor fi reluate lucrările și care este termenul de finalizare al lucrărilor?  
Domnule ministru, de realizarea măsurilor investiționale asumate de Guvernul României depinde viața tinerilor aflaţi la 

începutul carierei profesionale, a acelor tineri cărora sursele de venit nu le permit închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei 
sau achiziţia unei locuinţe în proprietate, imitând astfel migraţia specialiştilor către alte ţări.  

Având în vedere cele precizate, vă rog să-mi răspundeți atât oral cât și în scris, la fiecare întrebare, în termenul prevăzut 
de lege.  

Cu respect,              *** 
 

Adresată: domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
De către: domnul Dan-Constantin Șlincu, deputat 
Obiectul interpelării: Viziunea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu privire la evoluția pensiilor din România 
în actualul context de conflict regional și de criză energetică  

 

Stimate domnule ministru,  
În mai multe declarații publice ați anunțat că o renegociere sau o ajustare a Planului Național de Redresare și Reziliență, 

inclusiv în privința condiționării asumate de România privind procentul de maxim 9,4% din PIB alocat pensiilor, ar întârzia 
nepermis de mult sau chiar ar compromite atragerea fondurilor disponibile prin acest mecanism european.   

În mod evident, în contextul evoluțiilor economice negative la nivel global și național, determinate de conflictul armat 
din Ucraina, menținerea acestui nivel de 9,4% din PIB ar conduce, în cel mai bun caz la înghețarea pe o durată foarte lungă a 
punctului de pensie. Acest lucru ar conduce la o sărăcire severă a milioane de pensionari, mai ales pe fondul deteriorării 
dramatice a puterii de cumpărare a acestora din cauza creșterilor în avalanșă a prețurilor la energie electrică, gaze naturale, 
carburanți, alimente și medicamente.   

Trebuie să ieșim din logica politică atunci când vorbim de plafonarea pensiilor la 9,4% din PIB angajată în guvernarea 
precedentă. Acest plafon echivalează cu înghețarea pensiilor pe foarte mulți ani de acum înainte. În acest condiții, vă rog să 
confirmați, domnule ministru, dacă viziunea dumneavoastră este de a se renunța la orice demers de rediscutare cu oficialii 
europeni a acestui prag al pensiilor de 9,4% din PIB, menționat în Planul Național de Redresare și Reziliență, ceea e 
echivalează cu condamnarea la sărăcie a milioane de pensionari?  

De la tribuna Parlamentului fac un apel la dumneavoastră domnule ministru Dan Vîlceanu să dați curs demersurilor 
inițiate și susținute de parlamentarii și europarlamentarii social-democrați și să le spuneți oficialilor de la Bruxelles că 
România nu-și poate abandona proprii pensionari!  

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

*** 
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Adresată: domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
De către: domnul Vasilică Toma, deputat 
Obiectul interpelării: Liniile de finanțare disponibile în perioada de programare 2021-2027, pentru operatorii de transport 
public de persoane 

 

Stimate domnule ministru,  
Va rog să-mi comunicați care sunt liniile de finanțare disponibile din PNRR si alte programe de finantare cu fonduri 

europene in perioada de programare 2021-2027, pentru operatorii de transport public de persoane cu capital al unităților 
administrativ-teritoriale, municipii resedinta de judet, municipii, orase, comune si/sau asociații de dezvoltare intercomunitară 
pentru: -achizitii de mijloace de transport (autobuze, troleibuze, tramvaie);  

-digitalizare;  
-sisteme de e-ticketing etc.  
Subliniez ca intrebarea se refera la programele/liniile de finantare ce pot fi accesate direct de catre acești operatori de 

transport si nu de catre autoritatile administrative.  
Va rog sa imi precizați detaliat aceste linii de finantare (perioada, sumele disponibile, conditii de eligibilitate etc.)  
De asemenea, va rog să-mi comunicați care sunt liniile de finanțare disponibile din PNRR si alte programe de finantare 

cu fonduri europene in perioada de programare 2021-2027, in cazul operatorilor de transport cu capital privat și in cazul 
operatorilor de transport cu capital mixt (public si privat), precizându-mi detaliat aceste linii de finantare (perioada, sumele 
disponibile, conditii de eligibilitate etc.).  

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!  

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații 

 
Vom garanta mai mulți bani în buzunarele românilor prin măsuri liberale 

 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
În ultimii doi ani, de la debutul pandemiei până astăzi, românii au avut de înfruntat mai multe situații dificile, ce par că 

nu ne mai dau pace. Toate aceste vicisitudini au mereu un impact în economie, iar contribuabilul este cel care resimte de 
fiecare dată efectele produse de diferite crize. Tocmai pentru a contracara aceste efecte nocive asupra economiei românești și a 
puterii de cumpărare a românilor, am venit, alături de alți colegi liberali deputați, cu un amendament esențial în acest sens. Ce 
ne propunem prin acest amendament? În primul rând, creșterea veniturilor nete ale tuturor angajaților, atât din sectorul public, 
cât și din sectorul privat, necesară menținerii relativ constante a puterii de cumpărare a angajaților prin reducerea CAS de la 
25% la 20%. Prin scăderea cu 5 puncte procentuale a contribuțiilor de asigurări sociale va fi asigurat un volum satisfăcător al 
cererii agregate a angajaților, cu impact pozitiv asupra veniturilor din TVA și accize. Trebuie precizat faptul că diminuarea 
veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat va fi compensată prin transferuri de la bugetul de stat, ca urmare a unei 
colectări mult mai bune a veniturilor bugetare. Sursa principală de compensare va fi determinată din veniturile fiscale, pentru 
care se anticipează o colectare peste prognozele care au stat la baza fundamentării Legii bugetului de stat pentru anul 2022. 
Mai mult, prin această amendare a legii ne propunem ca de la 1 iulie 2022 cota de contribuție la pilonul II să crească de la 
3,75% la 4,75%. Această creștere pentru contribuțiile individuale la fondurile de pensii administrate privat va contribui rapid 
la menținerea ratei de acumulare pentru participanții la Pilonul II de pensii, cu perspectiva unor remitențe mult mai mari la 
împlinirea vârstei legale de pensionare. De asemenea, transferurile mai mari către fondurile de pensii administrate privat, vor 
asigura un volum investițional mai mare în economia românescă, costuri mai mici de finanțare a deficitului bugetar și o 
lichiditate mai mare în piață. În concluzie, dorim să generăm în mod real mai mulți bani în buzunarele tuturor românilor prin 
aceste măsuri liberale.  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Florin Claudiu Roman 

*** 
 

Plan de urgenţă pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România 
 

Preocuparea Guvernului României în această perioadă tulbure este de a găsi soluții  rapide pentru a acoperi necesarul de 
gaze naturale al țării noastre, în contextul crizei energetice de la nivel internațional, care se va solda cel mai probabil cu un 
deficit de gaze de import.  

În acest sens, Ministerul Energiei a elaborat un Plan de urgenţă pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în 
România prin care sunt identificate câteva măsuri clare de intervenţie pentru ca românii și economia românească să nu aibă de 
suferit în cazul unor incidente inerente în lanțul de furnizare a gazelor naturale sau ca urmare a amenințărilor din plan extern.  

Chiar dacă ne putem lăuda cu resurse considerabile de gaze naturale, din păcate, în anii anteriori, ca urmare a unor 
blocaje legislative, producția de gaze din România a scăzut constant. Tocmai de aceea, este vital să regândim legislația în 
vigoare și să repornim extracția gazelor naturale din Marea Neagră! 

 M-a bucurat, astfel, anunțul de ieri al ministrului Energiei privind începerea exploatării gazelor din Marea Neagră în 
perimetrul deținut de către compania Black Sea Oil&Gas, ceea ce reprezintă un pas uriaș în asigurarea securității energetice a 
României. Concret, începând din iarna viitoare, vom beneficia de un surplus de un miliard de metri cubi de gaze naturale, care 
vor fi extrase din Marea Neagră, ceea ce va reduce și mai mult dependența României de gazul rusesc!  

Consider că exploatarea gazului din Marea Neagră este soluţia cea mai la îndemână pentru statul român pentru 
asigurarea independenţei energetice a României, având în vedere că, potrivit specialiștilor,  resursele de gaze naturale din 
Marea Neagră sunt estimate la aproximativ 200 de miliarde de metri cubi, o cantitate mai mult decât suficientă pentru 
consumul României pentru următorii 20 de ani. De asemenea, este important de menționat că statul român, prin compania 
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Romgaz, va începe investiţiile şi la zăcământul de la Caragele din judeţul Buzău, de unde vor fi livrate primele gaze, începând 
cu anul viitor.  

Iată, așadar, că dacă există voință și viziune politică se pot găsi soluții prin care să îi protejăm pe români și să le 
asigurăm securizarea aprovizionării cu gaze. Angajamentul PNL este că nu vom înceta să găsim soluții de sprijin pentru 
cetățeni și mediul economic, astfel încât să reducem cât mai mult posibil efectele crizei energetice prin valorificarea inteligentă 
a resurselor de care dispune țara noastră.  

Prin noi înșine pentru România!       Deputat 
Alexandru Popa 

*** 
Învățământul dual -  o șansă pentru viitorul economiei românești 

 

Stimate colege / Stimaţi colegi 
Tema acestei declarații nu este întâmplătoare, pentru că recent, pe 11 martie, a fost  marcată Ziua Națională a 

Meseriilor. 
Lipsa forței de muncă calificate este o problemă majoră cu care se confruntă firmele românești și cu capital străin care 

activează pe teritoriul României. 
Dacă până acum, companiile se confruntau și susțineau că cea mai mare problemă este birocrația administrativă, acum, 

cea mai mare problemă este lipsa mâinii de lucru calificate. 
Exodul muncitorilor calificați și faptul că școlile profesionale au fost abandonate până in 2017, au creat o criză gravă pe 

piața muncii. Societățile au fost afectate, unele companii au hotărât să își mute producția în țările vecine. 
Singura soluție este atragerea absolvenților școlilor generale spre învațământul profesional, implementând chiar 

învățământul dual. Deși este destul de greu, pentru că în România încă se păstrează concepția conform căreia este obligatorie 
urmarea cursurilor unui liceu, învățământul dual începe, încet, dar sigur, să devină atractiv pentru copii și părinți. 

Cu sprijinul firmelor interesate de formarea forței de muncă calificate, se pot dezvolta programe complexe, se pot 
înființa clase în școlile profesionale cu profiluri în meserii care sunt cerute pe piața muncii. 

Rezultatele de la examenele naționale plasează județul Giurgiu, în ultimii 10 ani, pe ultimul sau penultimul loc din țară, 
în ceea ce privește reușita la evaluarea națională și la examenul de Bacalaureat, procentul de promovare nedepășind 60%. 
Astfel, aproape jumătate dintre elevii giurgiuveni intră la liceu cu note sub 5 (cinci) la Evaluarea Națională, iar în acest 
context, cu toate eforturile depuse de profesori, elevi și părinți, elevii reușesc, în mică măsură, să promoveze examenul de 
Bacalaureat. Obiectivul absolvirii unui liceu teoretic este promovarea Bacalaureatului, însă, faptul că în județul Giurgiu, elevii 
sunt admiși cu medii foarte mici, obținerea notei de promovare a examenului este imposibilă.  In ultimul an, in județul Giurgiu 
s-au înființat doua clase si jumătate de dual, ce s-au bucurat de o promovare unica. 

Mediul privat de afaceri este interesat de  absolvenții școlilor profesionale, firme care, pe lângă faptul că asigură 
angajarea tinerilor la absolvirea cursurilor, îi susțin pe elevi cu burse pe tot parcursul studiilor preuniversitare. 

Îmbucurător este faptul că se constată și o schimbare a viziunii părinților, factorul decizional in vedere continuării 
studiilor preuniversitare, care au început să înțeleagă că absolvirea unei școli profesionale garantează elevilor calificarea unei 
meserii căutate pe piața muncii și, implicit, un loc de muncă la finalul studiilor. 

De aceea, consider că demersurile pentru înființarea de noi clase, cu specializări solicitate de mediul privat, în școlile 
profesionale trebuie încurajate și sprijinite. Sprijinul mediului de afaceri se concretizează în solicitările și susținerile claselor 
de învățământ profesional. 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Ioan Alexandru Andrei 

*** 
Guvernul României și PNL vin cu măsuri în sprijinul românilor 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Criza energetică generalizată este o problemă stringentă cu care se confruntă toți românii. Datoria noastră, a 

politicienilor, este să ne asigurăm că luam cele mai corecte și eficiente măsuri pentru a atenua efectele acestor perioade de 
inflexiune în economie. Astfel, la sfârșitul săptămânii trecute, Guvernul României a adoptat un pachet de măsuri pentru 
sprijinul populației la plata facturilor de energie, valabile pentru un an de zile, începând cu data de 1 aprilie a.c. Concret, s-a 
avut în vedere plafonarea prețurilor finale facturate la energie electrică pentru clienții casnici vulnerabili, pe două tranșe de 
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consum, pe baza consumului mediu lunar realizat în anul 2021 și a prețurilor finale la gaze naturale. Astfel, niciun cetățean nu 
va plăti mai mult de 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul realizării unui consum mediu lunar în anul 2021 mai mic sau egal 
cu 100 kWh, iar, în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat în anul 2021 este cuprins între 100 kWh și 300 
KWh inclusiv, se plafonează la maximum 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus.  

O mențiune importantă este de făcut în acest sens: în cazul în care prețul din contractele în vigoare încheiate cu clienții 
finali este mai mic decât prețul maxim stabilit prin OUG, se aplică prețul contractual! De asemenea, referitor la gazele 
naturale, Guvernul a decis ca, începând cu 1 aprilie a.c. va fi aplicat un preț reglementat de maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA 
inclus. 

În ceea ce privește consumatorii non-casnici, pentru protejarea economiei și păstrarea locurilor de muncă, de asemenea 
se plafonează prețurile finale facturate pentru energie electrică și gaze naturale, excepție fiind pentru marii consumatori, care 
vor beneficia de schema de ajutor specifică industriei. La energie electrică, prețul maxim aplicat va fi 1 leu/kWh, cu TVA 
inclus, iar la gaze naturale prețul maxim va fi de 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților non-casnici al căror consum 
anual de gaze naturale realizat în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum și în cazul 
producătorilor de energie termică destinată consumului altor clienți. 

Dar trebuie făcut mai mult decât atât în următoarea perioadă. Obiectivele principale ale Partidului Național Liberal în 
acest sens, sunt încadrarea în deficitul bugetar asumat și preconizat, precum și creșterea gradului de independență energetică a 
României, lucru ce se poate atinge numai prin investiții rapide, dar solide în sistemul energetic. Avem nevoie de un acord 
transpartinic pentru investiţii în acest domeniu strategic, în fiecare an, până în anul 2026.  

De asemenea, Legea offshore rămâne prioritatea PNL în Parlament, pe care suntem pregătiți să o dezbatem și să o 
adoptăm cu celeritate. 

Vă mulțumesc!         Deputat  
Bogdan Iulian Huțucă 

*** 
TVA zero la alimente 

Domnule președinte de ședință / Stimați colegi, 
În prezent, legislația comunitară permite utilizarea cotelor reduse de TVA față de cota standard, dar nu mai mici de 5%, 

pentru o listă de produse și servicii prevăzute în anexele directivei comunitare de TVA. 
Noul sistem de TVA care le va permite statelor membre posibilitatea de a reduce cota de TVA până la 0% la anumite 

bunuri și servicii, printre care și alimentele, va fi adoptat în acest an și va putea fi transpus în legislațiile naționale, cel târziu în 
2023.  

Intenția este de a oferi guvernelor statelor membre mai multă flexibilitate în aplicarea cotelor de TVA, oportunitatea de 
a recupera pierderile generate de pandemie, precum și de a investi în transformarea verde și digitală. 

Propunerea de modificare a directivei de TVA vizează 24 de categorii de produse din domeniile mediului, digitalizării și 
sănătății. O rata sub 5 % va putea fi aplicata pentru anumite categorii de produse și servicii, precum livrarea de alimente, apă, 
produse farmaceutice, echipamente medicale, transportul de persoane și bagaje, livrarea de cărți, reviste, ziare și livrarea de 
panouri solare. 

În prezent, în România, cotele aplicabile livrării produselor alimentare sunt de 9%, respectiv 5% dacă acestea sunt 
livrate ca parte a unui serviciu de restaurant / catering și dacă sunt produse de înaltă valoare calitativă, respectiv produse 
montane, eco, tradiționale certificate corespunzător. Astfel, România poate opta pentru aplicarea cotei 0% pentru acele 
categorii de bunuri, inclusiv alimentele, în contextul creșterii ratei inflației la un nivel fără precedent în ultimii zece ani. 

Sectorul de morărit și panificație este cel mai afectat dintre toate industriile, pentru că pe lângă creșterile de la gaze, 
energie și combustibili, avem și aproape dublarea prețului la grâu.  

Conform specialiștilor, TVA-ul de 0% pentru alimente reprezintă o soluție temporară pentru reducerea inflației, fiind 
necesare și alte politici pentru gestionarea valului inflaționist. Fondul Monetar Internațional (FMI) recomandă să fie luate 
acțiuni mai concentrate și direcționate, cum ar fi ajutorul în cazul gospodăriilor ce sunt împinse în sărăcie. 

Consider că după transpunerea directivei, pentru ca TVA-ul 0 la alimente să își producă efectele și să vină în sprijiul 
politicii antiinflaționiste, va fi necesar să fie luate în considerare situația bugetară din acel moment, precum și politica fiscal 
bugetară. 

Vă mulțumesc!                      Deputat 
Ică Florică Calotă 

*** 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 8 - 2022  
Săptămâna 21– 25 martie 2022  

 

 

72 
 

Independența energetică a României este un deziderat ce trebuie să-și găsească urgent rezolvare 
   
 În cel mult un deceniu, în lipsa gazelor din Marea Neagră, România va depinde de importuri pentru mai mult de 50% 

din gazele consumate. Acum, în funcție de sezon, importurile au ponderi cuprinse între zero și 30%, atunci când există un 
consum industrial intens și afară temperaturile sunt foarte scăzute. Dar producția internă e pe o curba descendenta de mai mulți 
ani și acest lucru se va accentua, in special pentru că zăcămintele sunt mature. Importul este, evident, din Rusia, ceea ce 
strategic reprezintă o slăbiciune, lucru confirmat de cele mai recente evenimente din tara vecina, Ucraina. 

 Dacă exploatările de gaze din Marea Neagră ar fi decurs normal, în anul 2022 România ar fi putut să fie un factor de 
securitate energetică, cu exporturi de gaze la prețuri foarte bune. Dar legea offshore a blocat proiectele. Dacă legea ar fi fost 
echitabilă pentru toți cei implicați, Petrom ar fi extras în acest an primele  gaze din perimetrul Neptun.  

 Pe lângă aceasta au fost de-a lungul timpului o multitudine de alte proiecte care ar fi redus dependența de Rusia si care 
au fost faultate de interese regionale sau de alta natura, iar urmările le putem vedea cu toții: 

 Conducta BRUA  ar fi putut să fie o rută alternativă la conductele de gaz rusesc inclusiv prin alimentarea  din 
terminalul de gaze lichefiate din Grecia, unde Romgaz a avut un interes de participare.  

 În urmă cu mai bine de un deceniu, stim bine ca România promova un proiect alternativ de aprovizionare cu gaze din 
zona caspică. Sub numele de AGRI, era desenată o rută de transport din Azerbaidjan prin Georgia, până în portul Batumi, unde 
gazele ar fi fost lichefiate și transportate pe vapoare speciale până la Constanța. Din acest terminal, gazele urmau să intre pe 
conducte. Proiectul însă nu a avut un sprijin european, în special financiar, iar astăzi toate aceste ezitări ne-au ajuns din urma.  

 Și mai vechi a fost proiectul Nabucco, un gazoduct uriaș care ar fi trebuit să asigure alimentarea cu gaze din zona 
caspică, chiar și din Iran, prin Turcia, Bulgaria, România și mai apoi către piețele vestice. După amânări și discuții sterile, 
inclusiv intervenții subtile ale Rusiei pe lângă diverși factori de decizie, proiectul a ajuns la coșul de gunoi al istoriei.  

 Indecizia și șovaială arătate in ultimii ani ajung sa ne coste extrem de scump atât in ceea ce privește prețul gazului 
importat, cat si in ceea ce privește incapacitatea de a ne decupla de un furnizor care are interese total opuse cu cele ale statului 
roman. Nu pot sublinia îndeajuns gravitatea situației precum si urgenta cu care trebuie adoptate modificări legislative in acest 
domeniu strategic.  

 România trebuie ca măcar acum, în al 13-lea ceas, să-și asigure alternativele la gazele rusești. Chiar dacă dependența 
noastră față de acestea este una dintre cele mai reduse din Europa, putea si ar fi trebuit  să fie ZERO, dacă am fi avut politici 
coerente.  

Vă mulțumesc           Deputat 
Kiss Janos 

*** 
Declarație politică 

 
PNL este interesat să luăm cele mai bune măsuri pentru români și pentru economie. De exemplu, implementarea 

reformelor din PNRR și a programului de guvernare sunt esențiale pentru PNL. PNRR conține 64 de reforme și 107 investiții 
și sunt 24 de jaloane ale reformelor din PNRR care trebuie îndeplinite până la 31 martie. Agenda PNL este una reformatoare, 
care pune accent pe investiții, iar reformele trebuie implementate. Obiectivul numărul 1 al PNL rămâne luarea unor decizii 
care să ne asigure o economie puternică. Pe termen scurt, trebuie să luăm măsuri care să reducă impactul șocului prețurilor 
care au crescut în ultima vreme. 

De aceea, PNL a propus scăderea CAS, cu 5 puncte procentuale, de la 25% la 20%, ceea ce înseamnă o creștere a 
salariului net. O creștere a salariului brut înseamnă o creștere a pensiei, în viitor, a angajaților de astăzi. Mai mult, vorbim 
despre un beneficiu acordat fără discriminare, nu doar unei categorii de români, sau dintr-un sector bugetar anume, și sunt bani 
care se vor întoarce în economie. 

Cât despre cei care spun că scăderea CAS ar afecta pensiile, acestea sunt doar minciuni sfruntate care îi sperie pe bunicii 
și părinții noștri. Explicația este simplă: punctajul la pensii se calculează în funcție de salariul brut, nu de valoarea contribuției. 
Scăderea contribuțiilor crește salariul net și nu afectează pensia. Acest lucru ar fi trebuit știut de “specialiștii” care au încercat 
în aceste zile să sperie românii cu faptul că vor avea pensii mai mici în urma măsurii propuse de PNL.  

Amendamentul a fost depus de mai mulți parlamentari PNL. Președintele PNL, Florin Cîțu, a anunțat că vrea consens în 
coaliție pe această propunere care aduce mai mulți bani în buzunarele românilor, dar și mai mulți bani la buget. Salariile o să 
crească, lucru care favorizează consumul. Dacă este redusă contribuția, atunci compania are mai mulți și să facă investiții.  
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PNL este în Guvern tocmai pentru a păstra trendul economic bun câștigat în ciuda pandemiei și a multiplelor crize care 
s-au suprapus în ultimii doi ani și de aceea, sper că urmare a discuțiilor din coaliție, această măsură va fi implementată.  

Deputat 
Laurențiu Dan Leoreanu 

*** 
 

Investițiile în domeniul transporturilor, pentru județul Constanța, susținute  
prin Programul Investițional 2021- 2030 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
La sfârșitul anului trecut, Ministerul Transporturilor a adoptat un document extrem de important, numit ”Programul 

investițional”, care se referă la dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021-2030. Acest domeniu, al 
infrastructurii și al transporturilor, este vital pentru dezvoltarea României, mai ales că țara noastră are de recuperat un deficit 
mare, comparativ cu țările din vestul Europei.  

Acest plan are la bază o dezvoltare sustenabilă care asigură creșterea economică, crearea locurilor de muncă, 
îmbunătățirea mobilității populației, dar și a mărfurilor. În materialul adoptat de Guvernul României, sunt cuprinse toate 
sectoarele specifice domeniului transporturilor, iar aici ne referim la: rutier, feroviar, naval și aerian. 

Am putea spune că acest document este coloana vertebrală de dezvoltare a României, în care este enumerat un set de 
priorități, astfel încât în următoarea decadă România să poată fi așezată la nivelul țărilor europene. Pentru realizarea acestor 
obiective, sunt necesare peste 70 de miliarde de euro, pentru a fi consolidată capacitatea de reziliență în perioada de criză. 

Doamnelor și domnilor deputați,  
În ”Programul investițional 2021-2030” sunt cuprinse 22 de proiecte din toate sectoarele de transporturi pentru județul 

Constanța. Finanțarea acestor proiecte se va face prin Programul Operațional Transport, prin PNRR sau alte surse de finanțare. 
Proiectele sunt cuprinse în acest program, care se încadrează perfect în master planul general de transport al României, 
document agreat de către Comisia Europeană, încă din 2016.  

În altă ordine de idei, măsurile care privesc dezvoltarea infrastructurii în domeniul transporturilor sunt încadrate cu 
respectarea țintelor stabilite în cadrul Pactului Ecologic European. 

Județul Constanța, în contextul actual al războiului în Ucraina, este atât principala poartă a Uniunii Europene, cât și linia 
de apărare de maximă importanță a NATO. Mai mult de atât, domeniul transporturilor rămâne vital, astfel încât Portul 
Constanța, cu infrastructura conexă, devine un punct nodal pentru transporturile de mărfuri.  

Dragi colegi,  
România are o șansă istorică, aceea de a recupera deficitul din domeniul transporturilor, mai ales că avem surse diferite 

de finanțare. Revenind la județul Constanța, în Programul Investițional am regăsit proiecte care se referă la drumuri expres, 
conexiuni și noduri rutiere, creșterea siguranței rutiere, dezvoltarea infrastructurii portuare, modernizarea căilor navigabile, 
variante de ocolire, precum și modernizarea de gări și îmbunătățirea infrastructurii aeroportuare.  

Sunt 22 de proiecte cuprinse în acest document elaborat de Ministerul Transporturilor și aș aminti câteva dintre acestea: 
drumurile expres Măcin-Tulcea-Constanța, Alternativa Techirghiol, varianta ocolitoare a Mangaliei, modernizarea căii ferate 
Port Constanța-Palas, modernizarea gărilor din Neptun și Costinești, modernizarea infrastructurii portuare din Cernavodă, 
Luminița, Ovidiu, Medgidia, Basarabi, Hârșova, precum și investiții în Canalul Dunăre-Marea Neagră, Canalul Dunăre-Poarta 
Albă- Midia Năvodari, aeroportul Mihail Kogălniceanu și în aerodromul Tuzla.  

Cu fiecare leu pe care îl vom investi în anii următori, în domeniul infrastructurii de transport, România va îndeplini 
așteptările cetățenilor și ale mediului de afaceri, acelea de a conecta țara noastră la realitățile secolului XXI.  

 
Deputat 

Marian Crușoveanu 
*** 
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Investiții de 84 de milioane de euro, bani europeni, pentru alimentarea cu apă potabilă  
a peste 200.000 de locuitori din județele Sibiu și Brașov 

Stimați colegi, 
În timp ce dictatorul rus pune la pământ orașe întregi în Ucraina, în România ne bucurăm de pace,  

sub umbrela de securitate a NATO, UE și SUA și încercăm să construim o viață mai bună la noi în țară. Printre atâtea breaking 
news-uri despre război, scumpiri și alte probleme, vreau să strecor o veste bună: 84,26 milioane euro este suma aprobată de 
Comisia Europeană pentru a fi investită în proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu 
și Brașov. 

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM). Suma de 84 de milioane de euro 
va asigura fondurile pentru realizarea de investiții în infrastructura de apă și apă uzată în 24 unități administrativ-teritoriale: 18 
în județul Sibiu și 6 în județul Brașov. Valoarea totală a investițiilor se ridică la aproximativ 220 milioane euro, diferența 
urmând să fie asigurată prin Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027. Proiectul este implementat de SC Apă 
Canal Sibiu. 

Conform unui comunicat al ministerului investițiilor, proiectul va asigura creșterea nivelului de colectare și epurare a 
apelor uzate urbane și alimentarea cu apă potabilă a populației. 

Vor beneficia de investițiile în alimentarea cu apă 214.293 locuitori, iar de infrastructura de apă uzată, 55.993 locuitori. 
În județul Sibiu, vor beneficia de aceste investiții locuitorii din: Sibiu, Șelimbăr, Cisnădie, Sadu, Rășinari, Roșia, Sura 

Mică, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Șura Mare, Slimnic, Săliște, Tilișca, Avrig, Racovița, Roata, Consiliul Județean 
Sibiu. 

Colegii mei din conducerea PNL Sibiu s-au implicat serios în realizarea acestui proiect și au făcut demersuri 
semnificative pentru atragerea fondurilor europene. PNL confirmă că face ce a promis în campanie: că dezvoltăm România. 
Sunt ferm convinsă că nu există o garanție de pace mai bună decât dezvoltarea unui trai decent pentru fiecare cetățean. 

Deputat 
Christine Thellmann 

*** 
Toți pentru unul, și unul pentru toți! 

Busola Strategică pentru Securitate și Apărare 
 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
 „Pacea mondială nu poate fi asigurată fără a face eforturi creatoare proporţionale cu pericolele care o ameninţă”. 

Este fraza cu care Robert Schuman, ministrul francez al afacerilor externe și părinte fondator al Uniunii Europene, își începea 
faimoasa declarație din 9 mai 1950, prin care anunța crearea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului. Nicicând, în 
lungile decade de pace trecute de la cea de-A Doua Conflagrație Mondială, ecoul cuvintelor acestui mare european nu au 
răsunat mai adânc în mințile și sufletele noastre. Astăzi, când bocancii, bombele și șenilele zornăitoare ale tancurilor rusești 
pun în scenă acte de o bestialitate pe care întregi generații și-au dorit să nu o mai vadă pe Vechiul Continent, spiritul părinților 
fondatori ai comuntății europene trebuie să ne ghideze pașii mai mult ca oricând. 21 martie 2022 reprezintă o zi ce poate fi 
amintită, fără ezitări sau exagerări, drept una istorică pentru Uniunea Europeană, când miniștrii afacerilor externe și ai apărării 
din țările membre au adoptat „Busola strategică pentru Securitate și Apărare – Pentru o Uniune Europeană care își 
protejează cetățenii, valorile, interesele și contribuie la pacea și securitatea internațională”.  

Acest document, ce urmează să fie aprobat săptămâna aceasta de Consiliul European, reprezintă pilonul securității și 
rezilienței noastre în fața amenințărilor și a actorilor ce vor să destabilizeze ordinea în care ne desfășurăm viața cotidiană. 
Busola reamintește de angajamentul și datoria tuturor statelor membre de a fi solidare unele cu altele, așa cum stipulează 
articolul 42, alineatul 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană: „În cazul în care un stat membru ar face obiectul unei 
agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state membre sunt obligate să îi acorde ajutor și asistență prin toate mijloacele de 
care dispun.”. Noua strategie posedă un nivel înalt de ambiție pentru securitatea și apărarea noastră. Sunt propuse oferirea unei 
evaluări comune a mediului nostru strategic, amenințările și provocările cărora trebuie să le facem față; aduce mai multă 
coerență acțiunilor în zona securității și apărării care sunt déjà în desfășurare; stabilește noi căi și mijloace de a îmbunătăți 
abilitatea noastră comună de a proteja securitatea cetățenilor noștri și ai Uniunii; și nu în cele din urmă, specifică scopuri 
precise și repere prin care putem estima progresul făcut. 
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Nouă politică se axează pe patru paliere: Acțiunea, Securitatea, Investițiile și Parteneriatul. Acțiunea - stipulează 
măsuri rapide și robuste în fața oricărei crize apărute, împreună cu partenerii, dacă se poate, sau de unii singuri, dacă situația o 
necesită. Acest palier presupune un proces de decizie mai rapid și mai flexibil, solidaritate financiară și crearea unei Capacități 
Rapide de Intervenție de 5000 de soldați la dispoziția UE. Palierul Securității are în vedere sporirea abilității noastre de a 
anticipa pericole, garantarea accesului sigur la domenii strategice și protejarea cetățenilor europeni. Nivelul Investiții are în 
vedere creșterea fondurilor pentru noi capabilități și tehnologii inovative, mai précis umplerea golurilor strategice și reducerea 
dependenței tehnologice și industriale. În cele din urmă, dimensiunea Parteneriatului se traduce printr-o creștere a cooperării 
cu partenerii UE, în special prin relația UE-NATO, care rămâne vitală pentru securitatea noastră, cât și printr-o colaborare mai 
strânsă cu ONU, OSCE sau ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations). 

„Busola Strategică” țintește consolidarea politicii de securitate și apărare. Agresiunea neprovocată și nejustificată a 
Rusiei împotriva Ucrainei a făcut imperios necesară reconfigurarea modului în care Europa își vede securitatea și principiile 
clare care stau la baza ei. 

Asemenea componentei principiale din Articolul 5 al Tratatului NATO, care prevede că un atac împotriva unuia sau mai 
multora este un atac împotriva tuturor, această nouă strategie a Uniunii Europene reprezintă garanția supremă pe care fiecare 
stat membru o are pentru apărarea integrității și independenței sale. În cei 163 de ani care s-au scurs de când România este un 
stat-național modern, niciodată nu a beneficiat de garanții de securitate mai solide și concrete decât cele pe care le are astăzi. 
Și, poate cel mai important, România este acum un actor vital și un pol de stabilitate în această arhitectură de securitate euro-
atlantică fără precedent. Românii, și toți cetățenii Uniunii, trebuie să știe că suntem mai uniți decât am fost vreodată în 
determinarea noastră de a păzi valorile și idealurile în care toți credem în fața oricui își propune să semene teroare și frică! 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Gabriel-Ioan Avrămescu 
*** 

Declarație politică 
 

În luna ianuarie, cu ocazia Zilei Internaționale a Educației, UNICEF a publicat cele mai recente date disponibile cu 
privire la impactul celor aproape 2 ani de pandemie COVID 19 asupra educației copiilor.  

Potrivit acestor date, pe lângă pierderile de învățare, închiderea școlilor a avut efecte negative asupra sănătății mintale a 
copiilor, le-a redus accesul la o sursă regulată de alimentație și a condus la sporirea riscului de abuz la care copiii sunt supuși. 
În intervalul în care școlile au fost închise, peste 370 de milioane de copii din întreaga lume nu au beneficiat de mesele oferite 
la școală. Pentru unii dintre ei, aceasta a însemnat pierderea singurei surse sigure de hrană zilnică. 

”Pur și simplu asistăm la un nivel aproape insurmontabil al pierderilor legate de școlarizarea copiilor. Deși este necesar 
să punem capăt perturbărilor sistemelor de educație, simpla redeschidere a școlilor nu este suficientă. Elevii au nevoie de 
sprijin intens pentru a recupera pierderile de învățare” a declarat dl. Robert Jenkins, Șeful Departamentului pentru Educație al 
UNICEF. 

În acest sens, în luna iunie a anului trecut, Guvernul lansa lucrările dedicate Programului Naţional de Suport destinat 
copiilor în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii". Era primul program de această amploare, dedicat 
exclusiv bunăstării copiilor din țara noastră, al cărui scop a fost să ofere soluţii în plan psiho-emoţional, dar şi în raport cu 
riscurile de siguranţă online şi violenţa domestică. 

La 6 luni de la adoptarea programului, peste 58% dintre obiectivele principale erau realizate, unul dintre acestea fiind 
lansarea numărul unic 119 pentru copii, complet operational din ianuarie 2022. A fost un pas concret făcut în sprijinul copiilor 
care au cerut ajutor. Numai în perioada 5 ianuarie – 17 februarie 2022, la acest număr au fost înregistrate 19.489 de apeluri.  

Dintre acestea, 9.723 apeluri au însemnat tot atâtea cazuri concrete de salvare a unor copii din situații de abuz, neglijare 
și exploatare. 

Copiii trebuie sprijiniți intens și pentru a recupera pierderile de învățare, Școala on-line a însemnat pentru unii dintre ei 
un obstacol de nedepășit.  

România își propusese pentru anul 2020 atingerea unui prag maxim de 11,3%  în ceea ce privește abandonul şcolar. Din 
păcate, rata de părăsire a şcolii a fost de 15,6%, poziţionând țara noastră pe ultimele locuri din Europa, din această perspectivă. 

Prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, subsumat programului România Educată și finanțat prin 
PNRR, Guvernul condus de PNL continuă demersurile făcute în scopul prevenirii abandonului școlar. Sprijinul acordat celor 
peste 2.500 de unități de învățământ cu până la 200.000 de euro/școală înseamnă încă un pas concret în vederea reducerii 
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acestui risc de abandon.  Având  o finanțare de  543 milioane de euro, prin acest program național se pot asigura ore de 
recuperare, cheltuieli cu diverse dotări și chiar susţinerea financiară pentru tabere sau excursii pentru copiii care nu au 
posibilităţi. 

Mass-media a prezentat de mai multe ori declarații ale copiilor referitoare la ce a însemnat pentru ei școala în timpul 
pandemiei. ”Cel mai mare lucru care mi-a lipsit a fost mersul la școală” nu este o declarație lipsită de conținut, este ceea ce au 
simțit majoritatea dintre ei. Unii au revenit în băncile școlii atunci când au fost reluate cursurile și acest lucru a fost posibil. 
Alții, din diferite motive, nu au mai luat în calcul această variantă. 

Pandemia ne-a forțat să conștientizăm faptul că școala nu înseamnă doar un loc în care elevii vin să învețe. Pe lângă 
acumularea cunoștințelor, la școală copiii socializează, își exprimă emoțiile și leagă prietenii. De aceea, toți cei care sunt 
responsabili pentru viitorul lor trebuie să se asigure că acest loc nu le va mai lipsi și că o nouă situație de criză nu va mai răpi 
niciunui copil șansa la educație! 

Deputat 
Angelica Fădor 

*** 
Învățământul de stat pierde teren în fața educației acasă 

 

La nivelul Inspectoratelor Școlare există o precupare tot mai intensă pentru fenomenul de ‘’homeschooling’’ - educația 
acasă a copiilor și faptul că tot mai mulți părinți aleg să își retragă copii din formele de învățământ de stat sau private, optând 
în schimb pentru educația de acasă.  

În România, sistemul de homeschooling nu este recunoscut și nici reglementat din punct de vedere legal. Ceea ce îi va 
aduce pe acești copii în situația de a nu se putea înscrie la Bacalaureat, studii superioare sau chiar de a nu se putea angaja, 
neavând diplome recunoscute nici măcar de studii medii.  

În plus, conform ART. 86 din Legea Educației Nationale nr. 1 / 2011 actualizată 2021, părintele sau tutorele legal este 
obligat să ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, pe perioada învăţământului obligatoriu iar nerespectarea dispoziţiilor, din 
culpa părintelui sau a tutorelui legal instituit, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 
1.000 lei ori cu muncă echivalentă în folosul comunităţii, prestată de părinte sau de tutorele legal. La fel ca în domeniul fiscal, 
sunt adeptul informării și prevenției, înainte să aplicăm amenda. Primul pas ar trebui să fie informarea, al doilea dialogul și 
cooperarea între instituțiile abilitate și cetățean și abia al treilea pas ar putea să fie amenda.  

Conform informațiilor apărute în spațiul public, doar în județul Suceava avem 81 de elevi retrași din sistemul 
educațional pe care riscăm să îi pierdem având în vedere că nu se vor putea nici înscrie la studii superioare, nici integra în piața 
muncii.  

Stimați colegi, 
Vă rog să urmăriți aceste fenomene în județele dumneavostră, cooperând cu Inspectoratele Școlare și după caz 

reprezentații instituțiilor de cult, pentru a transmite către părinți această informație. Cu atât mai mult cu cât în urma depășirii 
perioadei de stare de alertă provocate de pandemia de COVID-19, desfășurarea cursurilor în învățământul de stat și cel privat 
vor reveni la normal. Ar fi păcat după toate aceste provocări pe care le depășim să condamnăm acești copii la un viitor incert.  

Liberalii consideră că fiecare individ trebuie să aibă șanse egale de a se dezvolta și afirma în societate pe măsura 
meritelor și abilităților sale. Iar în domeniul educației, singurele forme de învățământ care oferă aceste șanse sunt unitățile de 
învățământ de stat sau private care sunt recunoscute și reglementate.  

Vă mulțumesc!           Deputat 
Aurel Căuș 

*** 
Guvernul condus de Nicolae Ciucă vine în sprijinul românilor și al mediului de afaceri! 

 
Stimate colege / Stimați colegi, 
Ultimele măsuri adoptate arată din nou că Guvernul condus de Nicolae Ciucă vine în sprijinul românilor și al mediului 

de afaceri! Ordonanța de urgență în care au fost stabilite prețurile la energie pentru următorul an a fost adoptată pentru 
protejarea cetăţenilor, a locurilor de muncă, a economiei. 

Pentru cel puțin 1 an de zile, prețurile pentru români, pentru firmele românești, precum și pentru companiile din 
agricultură și industria alimentară vor fi plafonate. Prin decizia legată de prețul la energie, Guvernul se asigură că protejează 
cetățenii, dar și agricultura și industria alimentară românească. 
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PNL a susținut toate aceste măsuri, astfel încât să continuăm programul și măsurile guvernamentale pentru a putea 
proteja cetățenii, pentru a stimula economia și a proteja locurile de muncă. 

Premierul Nicolae Ciucă a precizat, totodată, că România va cere realocarea fondurilor rămase necheltuite, din 
programele europene anterioare, pentru a putea interveni în ajutorul întreprinderilor românești. Dată fiind criza din energie și 
mecanismul de sprijin european care a funcționat în perioada pandemiei, premierul și PNL consideră că acest mecanism poate 
fi extins și chiar dezvoltat în contextul celorlalte crize cu care ne confruntăm azi. 

În același timp, în condițiile în care vorbim extrem de mult despre independența energetică a țării noastre, una dintre 
prioritățile PNL este reprezentată de legea offshore. Este urgentă deblocarea investițiilor de exploatare a gazelor din Marea 
Neagră. Adoptarea legii va permite deblocarea investițiilor majore necesare exploatării zăcămintelor din Marea Neagră 
estimate la 200 miliarde metri cubi.  

Pe termen mediu și lung, obiectivul nostru strategic, de a fi independenți energetic, poate fi atins numai prin investiții în 
energie, lucru subliniat de PNL. În acest sens, prin vocea președintelui, PNL a cerut un acord transpartinic pentru investiţii în 
sectorul energetic, în fiecare an până în 2026.  

Vom continua să venim în sprijinul cetățenilor și al firmelor românești, respectiv să luăm măsurile optime care să 
determine o scădere a presiunii asupra bugetelor firmelor din România și ale românilor. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

George Cătălin Stângă 
*** 

 

Reformele asumate de România prin PNRR trebuie accelerate! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Fondurile europene nerambursabile puse la dispoziția României, atât prin bugetul multianual, cât și prin mecanismul de 

redresare și reziliență reprezintă o oportunitate istorică pentru țara noastră, astfel încât toate proiectele amânate în trecut din 
lipsă de finanțare vor putea să fie realizate. Autostrăzi, școli, spitale, agricultură, mediu de afaceri sau sistem energetic sunt 
domeniile care pot beneficia din plin de investiții și modernizare, într-un termen foarte scurt. 

Cu toate acestea, românii trebuie să știe că finanțările europene nerambursabile sunt condiționate de ritmul și calitatea 
reformelor pe care România și-a asumat că le va realiza. Un sistem de pensii nou, care să elimine orice fel de inechitate între 
românii care au muncit la fel și au astăzi pensii diferite, este așteptat să intre în dezbaterea Parlamentului. O salarizare 
echitabilă în sistemul public, care să îndrepte orice nedreptate din actuala lege a salarizării, este de asemenea o reformă 
așteptată de peste 1,2 milioane de angajați din sectorul bugetar. Investițiile în școli și spitale, în drumuri, poduri și alte 
elemente de infrastructură, în digitalizarea instituțiilor publice trebuie să înceapă cât mai repede, pentru ca acestea să se poată 
finaliza înainte de anul 2027. 

Stimați colegi, 
Traversăm o perioadă deosebit de dificilă, generată în mare parte și de agresiunea Rusiei asupra poporului ucrainean. Cu 

toate acestea, partidele politice din România sunt obligate să ia cele mai înțelepte decizii, astfel încât să putem răspunde atât 
problemelor legate de refugiați, cât și obiectivelor noastre de dezvoltare.  

Partidul Național Liberal a susținut și susține că ritmul realizării reformelor trebuie accelerat, iar alocările pentru 
investiții publice să crească de la un an la altul. Cine crede că fără reforme și fără investiții publice vor am avea un standard de 
viață mai bun se înșală! Cine spune că fără reforme și investiții încrederea românilor în autoritățile statului va crește se înșală 
amarnic! Cine crede că Uniunea Europeană ne oferă o finanțare istorică pentru a-i duce pe români în rândul țărilor dezvoltate, 
fără să facem reforme și investiții, va avea o surpriză neplăcută. Eu, personal, am încredere că actuala coaliție de guvernare va 
reuși, în timpul scurt pe care îl avem la dispoziție, să realizăm reforme în toate marile sisteme publice și să construim toate 
obiectivele de investiții pe care le așteptăm de ani de zile. 

Vă mulțumesc,      Deputat 
Ioan Balan 

*** 
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Sunt turbulenţe serioase în regiune, vor fi efecte şi în plan economic, dar cu calm  
şi măsuri potrivite putem fi pe creştere şi în acest an 

 
A trecut o lună de la începutului războiului din Ucraina, iar din păcate nu putem estima când se va şi sfârşi. Calculele 

iniţiale ale Rusiei că va reuşi să cucerească rapid ţara vecină au fost date peste cap de rezistenţa ucraineană, astfel că e greu de 
spus azi ce se va întâmpla în următoarele săptămâni. 

Pentru România, din punct de vedere militar nu sunt motive serioase de îngrijorare. Sigur că atunci când ai un război 
crâncen la graniţe e posibil orice, mai ales cu un lider politic la Moscova atât de imprevizibil, însă apartenenţa noastră la 
NATO ne oferă garanţii solide de securitate. 

Întrebarea multora este însă ce se va întâmpla din punct de vedere economic şi dacă putem evita o criză, aşa cum se 
discută deja în multe state europene. România are exporturi către Ucraina şi Rusia în valoare totală de două miliarde de euro, 
iar importurile sunt ceva mai ridicate. Vorbim de un impact de trei la sută, asta în condiţiile în care afacerile noastre sunt 
preponderent orientate către Vest. Cu alte cuvinte, ar trebui ca economia noastră să absoarbă fără probleme şocul pierderii, fie 
şi temporare, a celor două pieţe de la răsărit.  

Dar indirect suntem şi noi expuşi, pentru că orice creştere a preţului mondial la combustibili, energie şi gaz ne va afecta 
în bună măsură.  

Trebuie să fim cu toţii sinceri, să dovedim responsabilitate şi să spunem lucrurilor pe nume. Sunt turbulenţe serioase în 
regiune, vor fi şi efecte în plan economic, dar cu calm, înţelepciune şi măsuri adecvate putem depăşi perioada deloc uşoară pe 
care o avem în faţă. 

Este important ca pe termen scurt să ne asigurăm securitatea energetică şi cea alimentară. Am ieşit din iarnă şi trebuie 
deja să ne gândim la sezonul rece viitor. La fel şi în domeniul agricol urmează săptămâni decisive. 

Nu sunt motive de panică, dimpotrivă. Vor exista bani suficienţi pentru investiţii, problema este că nu trebuie irosit nici 
un euro din fondurile europene pe care le avem la dispoziţie.  

Avem datoria să asigurăm o creştere robustă a economiei româneşti în acest an şi sunt optimist că vom atinge această 
ţintă. 

Deputat 
George Șișcu 

*** 
Lecția de umanitate predată de români unei lumi întregi! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Tragedia prin care trece poporul ucrainean ca urmare a agresiunii Rusiei la adresa unui stat independent și suveran a 

determinat milioane de oameni să-și abandoneze agoniseala de o viață și să fugă din propriile case și din propria țară, ca să-și 
salveze familia, în special copiii. Miile de mame însoțite de copii care trec zilnic frontierele de stat ale României ne arată 
cruzimea unei agresiuni pentru care nu există nici argumente și nici explicații. O agresiune barbară construită pe revendicări 
teritoriale specifice secolului al XIX-lea, care lasă în urma ei mii de tineri morți și o țară ruinată până la temelii.  

Stimați colegi, 
Solidaritatea de care au dat dovadă cetățenii români în cele peste 3 săptămâni de când armata rusă a invadat Ucraina a 

impresionat o lume întreagă. Umanitatea de care au dat dovadă românii din România și din Republica Moldova a fost o lecție 
apreciată la nivel internațional și un argument în plus pentru a cunoaște generozitatea de care dau dovadă românii în 
momentele dificile. Cu mic, cu mare, din puținul pe care l-a avut fiecare, s-a dat și continuă să se dea o mână de ajutor celor 
care fug din calea morții.   

Stimați colegi, 
România are o datorie morală însemnată față de cei peste 400 de mii de români care trăiesc astăzi la nord de frontiera de 

stat a țării noastre, în zona Cernăuți. Sunt frații noștri români, vorbitori de limbă română, născuți din părinți și bunici români, 
care simt și iubesc românește.  

Poate că în trecut ne-am îngrijit foarte puțin de soarta fraților noștri și, acum, când în joc este supraviețuirea lor, ar 
trebui ca noi, oamenii politici, să ne punem întrebări despre ce putem face noi pentru ei. Inițiativa legislativă promovată de 
colegii liberali, privind facilitarea obținerii cetățeniei române poate să fie un început pentru cei care doresc să redevină cetățeni 
români. Poate că o susținere mai puternică a limbii și culturii române, așa cum noi asigurăm altor minorități din țara noastră, ar 
trebui să fie un alt pas. De asemenea, asigurarea condițiilor de a muncii pe termen lung pe teritoriul României poate să fie o 
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altă soluție la îndemână. Vreau să cred că solidaritatea și umanitatea de care au dat dovadă românii se va reflecta și în deciziile 
noastre politice. 

Vă mulțumesc,        Deputat  
Valentin-Ilie Făgărășian 

*** 
Constructorii au nevoie de ajutor! 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
România se bucură de o situație privilegiată printre statele lumii, și chiar printre cele de pe continentul european. Ca 

membru al Uniunii Europene și NATO, țara noastră are acces la prosperitatea comunității europene, dar beneficiază și de 
garanții de securitate cum nu a mai avut în toată istoria sa. Suntem parte a „Vestului”, deoarece această coordonată cardinală 
nu mai reprezintă de o bună perioadă doar o indicație geografică. A fi parte din Vest înseamnă astăzi a fi parte a unei 
civilizații. Civilizație în care statul de drept, democrația, libertatea, diversitatea și toleranța sunt vectorii ce ne îndrumă pe 
traseul nostru spre un „mâine” mai bun decât a fost „ieri”. Deși viitorul este întotdeauna incert, locul nostru în familia 
europeană și euro-atlantică ne face să fim optimiști.  

Vedem cu toții dezastrul produs de războiul purtat la câțiva kilometri de granițele noastre. Faptul că țara noastră nu este 
parte în mod direct la acest conflict abominabil, nu înseamnă că nu suntem și nu vom fi afectați de continuarea violențelor și 
incertitudinea păcii în regiune. Principalele efecte ale momentului istoric pe care nu am fi vrut să îl trăim, se regăsesc în 
creșterile de prețuri, iar această consecință se răsfrânge asupra unui sector vital pentru dezvoltarea și securitatea României, 
anume construcțiile. În acest moment, sectorul construcțiilor este într-un pericol real de a intra în colaps, multe companii fiind 
în situația de a sista lucrările pe șantiere.  

Creșterea alarmantă a prețurilor, pe fondul războiului din Ucraina, determină întârzierea multor proiecte de investiții, 
lucru care se traduce într-o diminuare a capacității statului român și a antreprenorilor de atragere a fondurilor europene. 
România are o mare dependență de importuri în ceea ce privește materialele de construcții. Nevoia de materii prime, precum 
minereurile de fier și oțel-beton, nu poate fi satisfăcută de producția noastră internă, recurgerea la achiziții externe fiind 
imperioasă. Comparativ cu sfârșitul verii anului trecut, când s-a raportat o creștere a prețurilor la materialele de construcții de 
300%, astăzi avem parte de scumpiri de până la 80% față de prețurile lunii septembrie 2021! Situația este cât se poate de 
critică!  

Țara noastră a trecut deja prin mai multe șocuri. Criza sanitară și economică cauzată de virusul Sars-Cov2, criza 
energiei și a gazelor, criza generată de falimentul Citi Insurance, cel mai important asigurator pentru contractele de execuție, 
iar astăzi criza din Ucraina, țară care exportă cantități însemnate de minereuri. Dacă nu intervenim cu celeritate în privința 
situației din ce în ce mai grave a constructorilor, toate eforturile de a ne redresa vor fi în van. Constructorii au fost principalul 
motor al economiei românești în cei doi ani de pandemie, când foarte multe industrii și-au suspendat sau chiar sistat definitiv 
activitatea. Atât noi, Parlamentul României, cât și Guvernul trebuie să venim cu soluții concrete și rapide pentru a-i ajuta pe 
cei care pun fundația acestei țări. Din lipsa capacității și a neprofitabilității proiectelor, foarte mulți operatori economici din 
acest sector au denunțat contractele cu statul român. Procentul privind actualizarea prețurilor agreate în contracte este 
insuficient pentru ca antreprenorii să supraviețuiască acestor creșteri fulminante. Fără ajutorul decidenților politici, o industrie 
vitală pentru dezvoltarea și modernizarea României este obstrucționată sau chiar în pericol de a-și pune lacătul. Nu ne mai 
permitem întârzieri, momentul acțiunii este acum! 

Vă mulțumesc!                     Deputat  
Vetuța Stănescu 

*** 
România susține continuarea procesului educațional al copiilor refugiaților din Ucraina 

 

Guvernul României a acționat exemplar sub toate aspectele, având un răspuns extraordinar, urgent și concret la evoluția 
ostilităților determinate de războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina. Până acum, în această lună de când a izbucnit 
conflictul, statul român a cheltuit 30,5 milioane de euro pentru a gestiona criza refugiaților, în contextul în care peste 80.000 de 
cetățeni ucrainieni au rămas pe teritoriul nostru.  

Din totalul refugiaților ucrainieni care, cel puțin deocamdată, s-au stabilit în România, 30.000 sunt copii, iar 10.000 sunt 
studenți. În aceste condiții, România a promovat rapid cele mai optime soluții  și măsuri, cu aplicabilitate imediată, pentru a 
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extinde și adapta cadrul legal la noua situație. Astfel,  persoanele refugiate care provin din instituţiile de învăţământ superior 
ucrainene, cetăţeni ucraineni sau ai altor state, vor putea să îşi continue studiile în școlile și universităţile din România.  

În consecință, elevii și studenții care au ajuns la noi din Ucraina au putut fi înmatriculați cu celeritate, prin derogarea de 
la prevederea ca avizele de înscriere în unitățile de învățământ se fac doar la începutul anul școlar și universitar. 

Consider că este excepțional că refugiaţii cu cetăţenie ucraineană beneficiază acum de finanţarea procesului educaţional 
de la bugetul de stat al României. Inclusiv elevii și studenţii care nu pot prezenta actele studiilor efectuate până acum pot fi 
înmatriculaţi de școlile și universităţile româneşti, pe baza evaluărilor proprii şi a unei declaraţii pe propria răspundere. Nu în 
ultimul rând, facultățile din România vor putea angaja cadre didactice ucrainene, pentru a preda şi a-și continua activitatea de 
cercetare.  

Lumea are nevoie de pace, toleranță, solidaritate și democrație, iar acest conflict ne întoarce cu 100 de ani în urmă. Este 
lăudabil că România s-a repliat la un nivel înalt noilor provocări al actualului context geopolitic generat de conflictul militar 
din Ucraina. În perioada următoare, avem nevoie de dinamizarea coordonării politicii Uniunii Europene privind cooperarea 
internaţională, în toate domeniile de activitate, iar educația, sănătatea și protecția socială sunt prioritare. 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
Despre alegerile înțelepte care modelează generații 

 
Una dintre puținele certitudini în vremurile complicate pe care le trăim este aceea că suntem într-un moment de 

inflexiune. Un exercițiu de analiză obiectivă ne arată că, în ultimii ani, printre toate aceste fenomene politice, sociale și 
economice complicate (pandemie, post-pandemie, inflație, criză energetică, ascensiunea extremismului, război lângă granițele 
noastre), România și-a jucat foarte bine cărțile. Iar despre asta se vorbește prea puțin.  

Tentația de a critica sau de a rămâne blazați într-o resemnare cronică ne împiedică, deseori, să recunoaștem acest merit 
al clasei politice și al cetățenilor. România nu a avut până acum nici un Orban ca al Ungariei, nici un Kaczyński ca al Poloniei 
și nici un Zeman ca al Cehiei. Am fost consecvenți pro-vest, pro-UE, pro-NATO și suntem cea mai stabilă țară din regiune din 
acest punct de vedere. Iar acesta este meritul decidenților politici și mai ales al cetățenilor, care au cerut acest lucru și au votat 
în consecință.  

Ce avem de făcut mai departe? 
Pe termen scurt, avem nevoie de un cadru legislativ prin care să ne lămurim ce facem cu capetele de pod pe care rușii le 

au în România. Mă refer la companiile rusești supuse sanctiunilor, companii care au conturile bancare blocate, care nu își pot 
plăti angajații, furnizorii etc. Avem nevoie de mecanisme prin care statul să asigure continuitatea operării lor.  

Pe termen mediu și lung, sunt trei direcții strategice importante. Prima este legată de investițiile străine. Teoria e clară: o 
țară crește economic dacă e stare să atragă investiții, mai ales în domenii cu înaltă valoare adăugată. Ca să facem asta, trebuie 
să avem o agenție specializată, în subordinea prim-ministrului, după modelul altor state. Nu există altă cale. România are azi 
un „departament” de 4 oameni care se ocupă cu atragerea de investiții străine. Este nevoie de o agenție funcțională și sper ca 
proiectul meu de lege în acest sens, pe care îl voi depune în curând, să aibă susținere de la toate partidele politice.  

Nu mă refer (doar) la investiții relocate din Ucraina. Mai ales că nu prea avem ce atrage: conform Observatorului 
Complexității Economice al MIT, Ucraina are o economie bazată pe exploatarea materiilor prime. În plus, greșeala majoră pe 
care China o face azi prin nepoziționarea împotriva invaziei Rusiei va obliga Vestul să se decupleze și să-și mute investițiile în 
Europa, un fenomen deja început în pandemie. Și unde să o facă dacă nu în Est, într-o țara pro-americană, pro-europeană, cu o 
economie de piață funcțională, cum este România? Iar noi trebuie să fim pregătiți să atragem aceste investiții.  

A doua direcție este legată de forța de muncă. V-ați întrebat vreodată de ce majoritatea refugiaților din Ucraina merg în 
Polonia, iar cei mulți dintre cei care ajung în România sunt, de fapt, în tranzit? Am aflat răspunsul de la o familie de ucraineni, 
pe care am avut ocazia să o cunosc recent: ei aproape că nu ne cunosc, nu știu multe despre noi, în timp ce cu polonezii au 
legături istorice, de familie.  

Cred că statul trebuie să gândească o acțiune de apropiere de Ucraina, nu doar ca să atragem forță de muncă (de 
exemplu din IT, unde au oameni foarte bine pregătiți), ci și pentru a participa pe viitor la reconstrucția Poloniei, despre care 
președintele Poloniei, Volodymyr Zelenskyy, vorbește deja. Poate fi doar o strategie de încurajare a populației, dar sigur 
momentul reconstrucției va veni. Pentru că, mai devreme sau mai târziu, războiul se va încheia.  

În fine, a treia direcție strategică este sprijinirea aderării la UE a Moldovei, Ucrainei și Georgiei. Acest proces va muta 
centrul gravitațional al economiei europene spre Est, ceea ce ar transforma România dintr-o țară periferică într-un hub 
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regional. Axa București-Chișinău-Kiev-Tbilisi trebuie să devină vector principal în procesul de extindere, la care România 
poate contribui cu toată expertiza ei din etapele de pre și post-aderare.  

„Nu resemnații scriu istoria, ci cutezătorii ei”, spunea marele om de stat Corneliu Coposu. România și românii trebuie să 
fie curajoși. E timpul. 

Deputat 
Sebastian Burduja 

*** 
Relansarea agriculturii trebuie să înceapă de la țară! 

 

Cu câțiva ani în urmă, Ministerul Agriculturii și Patriarhia Ortodoxă Română semnau un protocol de colaborare, prin 
care promovarea măsurilor de sprijinire a agriculturii în zona rurală se realiza de către preoţi. Cred că metoda respectivă de 
marketing, una ingenioasă și viabilă, mai ales că urmărea propovăduirea acţiunilor din domeniul agriculturii prin intermediul 
Bisericii, ar putea fi o soluție și în prezent pentru ţăranii din satele noastre.  

După cum se cunoaște, chiar locuitorii zonelor rurale sunt principalii beneficiari ai măsurilor pe care Guvernul Nicolae 
Ciucă, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, trebuie să le adopte pentru îmbunătăţirea activităţilor agro-
zootehnice.   

Consider că implicarea preoţilor de la sate în acest demers reprezintă un pas consistent spre îmbunătăţirea calităţii 
agriculturii româneşti. De veacuri, preotul şi învăţătorul reprezentau, şi încă reprezintă, simboluri ale comunităţilor rurale, 
adevăraţi îndrumători ai bunului mers al vieţii ţăranilor.  

Așadar, mai ales acum, în condiţiile unei perpetue înnoiri a fluxului informaţional din agricultură, accesul imediat la 
ultimele noutăţi reprezintă o adevărată mană cerească pentru ţăranul român, fapt pentru care susțin reluarea respectivei 
inițiative.  

Astfel, comunităţile din satele noastre vor afla în timp real, de la preoţi, măsurile de finanţare a agriculturii, atât din 
fondurile europene, cât şi de la bugetul de stat. De asemenea, slujitorii Bisericii le vor prezenta enoriaşilor avantajele avute în 
cazul în care se asociază, își înfiinţează ferme familiale, precum și despre celelalte beneficii ale măsurilor de instalare la sate a 
tinerilor fermieri.  

Este o realitate faptul că, îndeosebi în ceea ce priveşte accesarea fondurilor europene, locuitorii din zonele rurale sunt 
mai rezervaţi în momentul în care este vorba de a primi ceva gratis. Aici vor putea interveni preoţii, pentru a convinge 
enoriaşii că fondurile europene destinate agriculturii şi celor care lucrează în mici comunităţi agricole, nu sunt bani  primiți 
ilegal, ci trebuie folosiți ca atare, pentru a dezvolta culturi agricole sau a înființa unele noi.  

Să ne reamintim, de asemenea, că implicarea preoţilor în ceea ce priveşte bunul mers al agriculturii româneşti nu este 
nouă. La fiecare slujbă, slujitorii Bisericii includ rugăciuni pentru recolte mănoase, de fapt se roagă bunului Dumnezeu să 
plouă, când este secetă, sau să se termine ploaia, atunci când plouă prea mult.  

În aceste condiţii, cred că misiunea preoţilor de a-i informa şi îndruma pe locuitorii satelor pentru a fi în pas cu ultimele 
noutăţi din agricultură este vrednică de laudă şi binefăcătoare, chiar dacă ea se face mai mult sau mai puțin instituționalizat.   

 

Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
Ajutor în situații de criză 

Dragi colegi,  
Cu toate că rata de infectare cu SARS-CoV-2 se află pe o pantă descendentă, fapt ce a făcut posibilă instituirea 

măsurilor de relaxare mult așteptate, românii încă se confruntă cu consecințele perioadei tumultoase în care ne aflăm, o 
perioadă marcată de o criză umanitară, conflict militar și criză energetică. Însă, întodeauna, trebuie să ne amintim că nu 
suntem singuri în fața provocărilor, întrucât facem parte dintr-un bloc european rezilient și pregătit pentru astfel de situații 
neprevăzute, iar actuala coaliție de guvernare are în vedere bunăstarea românilor mai presus de orice aspect.  

Prețurile la energie electrică și gaze vor fi plafonate oficial pentru încă un an, conform Ordonanței de Urgență adoptată 
de către Guvernul României, beneficiarii fiind atât consumatorii casnici, cât și cei industriali. Noile măsuri urmează a intra în 
vigoare de la 1 aprilie și vizează toate gospodăriile recordate la gaze naturale, indiferent de consum și  la energie electrică, mai 
exact 8 milioane de gospodării, iar la gaze naturale, toate gospodăriile racordate. Ca și procedură, pentru consumatorii casnici, 
vor fi plafonate prețurile finale facturate la energie electrică pentru clienții casnici vulnerabili sau care se pot regăsi într-o 
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situație de sărăcie energetică, pe două tranșe de consum, pe baza consumului mediu lunar realizat în anul 2021 și a prețurilor 
finale la gaze naturale. Pentru consumatorii noncasnici, la energie electrică prețul va atinge un maxim 1 leu/kWh (TVA 
inclus), iar, la gaze, maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus. Timp de încă un an cel puțin, românii nu vor mai trebui să își facă 
griji legate de plata facturilor în contextul perioadei cu prețuri volatile pe care o traversăm.  

Un proiect important de dezvoltare va fi finanțat de către Executivul European și vizează județele Brașov și Sibiu. 
Investiția are o valoare de peste 70 milioane de euro, sume ce provin din fondul de coeziune destinată îmbunătățirii 
infrastructurii de apă și apă uzată. Fondurile europene vor fi utilizate pentru conectarea mai multor gospodării la infrastructura 
de apă și apă uzată, fiind redus astfel riscul de îmbolnăvire prin înlocuirea conductelor de azbociment și prin eliminarea 
riscului ca apa potabilă să provină din surse puternic contaminate. Prin intermediul proiectului, vor fi puși la dispoziție 10 
kilometri de conducte de colectare a apelor reziduale și 40 km de noi conducte de canalizare. În plus, douăzeci și șase de noi 
stații de pompare a apelor uzate menajere vor fi construite și renovate.  Gospodăriile locuitorilor urmează să fie conectate la 
rețeaua de canalizare, eliminându-se nevoia de fose septice. Colaborăm și lucrăm constant cu oficialii UE pentru a reuși să 
aducem România în rând cu celelalte state europene dezvoltate. 

În ceea ce privește criza refugiaților rezultată în urma conflictului armat ce se desfășoară la granițele țării noastre, 
românii s-au mobilizat mai mult decât admirabil pentru a-i ajuta pe cei ce fug din calea războiului, armelor și violenței, mii de 
familii cărora le-au fost bombardate locuințele sau care au fugit din calea soldaților ruși. Gestionarea unei astfel de crize a 
produs, însă, și efecte economice, întrucât țara noastră a cheltuit 30,5 milioane de euro în vederea gestionării fluxurilor de 
refugiați până la acest moment. Din cauza acestui fapt, salutăm decizia Comisiei Europene de a trimite la Bucureşti o echipă cu 
care să se discute despre mecanismele de decontare a cheltuielilor pe care România le-a angajat până la acest moment. 
Ajutorul financiar este necesar întrucât mulţi dintre ei aleg să iasă din ţara noastră fie prin Bulgaria, fie prin Ungaria. Aşadar, 
structurile acestor costuri nu sunt limitate doar la gestionarea celor aproape 80.000 de cetăţeni care astăzi au decis să rămână 
pe teritoriul României.  

Ultimii doi ani au fost marcați de o multitudine de crize succesive care au pus la încercare atât reziliența națională, cât și 
europeană și transatlantică. Putem afirma că provocările au fost întâmpinate și înlăturate cu succes până la momentul actual, cu 
toate că au existat momente de incertitudine și teamă. Avem încredere că lunile următoare va fi aplicat același scenariu!  

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 
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 Întrebări 
 
Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 

Medicina de familie 
Stimate domnule ministru, 
Pandemia Covid 19 a accentuat starea deficitară a sistemului medical din țara noastră și implicit a medicinei de familie, 

cu consecințe directe negative asupra stării de sănătate a populației.   
”Raportul special privind lipsa medicilor de familie din zona rurală și din zonele defavorizate sau greu accesibile”, 

întocmit de Avocatul Poporului și publicat în luna aprilie a anului trecut, arată că, de cele mai multe ori, în aceste zone, 
accesul pacienților la servicii medicale este limitat sau chiar inexistent, în lipsa unui medic de familie în comunitate. 

Conform acestui raport, la sfârșitul anului 2019, situația la nivelul județului Suceava era următoarea:  277 cabinete MF, 
114 unități administrativ-teritoriale, 4 unități administrativ-teritoriale fără medic de familie,  populația per cabinet MF – 2259. 

Având în vedere importanța medicului de familie în prevenirea, depistarea sau rezolvarea problemelor medicale ale 
populației, vă întreb, domnule ministru, care  este situația actualizată, la nivelul județului Suceava, în ceea ce privește 
cabinetele de medicină de familie, și care este strategia ministerului în ceea ce privește  motivarea absolvenților universităților 
de medicină pentru a opta pentru această specialitate și de a o practica mai ales în mediul rural?  

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

*** 
 

Adresată domnului   Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Transpunerea Directivei 1999/31/CE 
Stimate domnule ministru, 
În luna noiembrie a anului trecut, Comisia Europeană anunța că a hotărât să trimită din nou România în fața Curții de 

Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea pe deplin a hotărârii Curții din 18 octombrie 2018, care constata 
neîndeplinirea de către România a obligațiilor sale în temeiul Directivei privind depozitele de deșeuri (Directiva 1999/31/CE).  

România avea obligația ca, până la 16 iulie 2009, să închidă și să reabiliteze toate depozitele de deșeuri care nu au 
primit autorizație de funcționare, dar  Curtea a constatat că nu a fost respectată această obligație în ceea ce privește 68 de 
depozite de deșeuri.  

La trei ani de la pronunțarea hotărârii, 42 de depozite de deșeuri nu au fost încă închise, iar România trebuie să ia toate 
măsurile necesare pentru a se asigura că aceste depozite de deșeuri sunt închise, sigilate și reabilitate cât mai curând.  

Având în vedere că aceasta este a doua sesizare a Curții, vă rog să îmi comunicați, domnule ministru, care este stadiul 
transpunerii în legislația națională a acestei directive, care urmăreşte să prevină sau să reducă, pe cât posibil, efectele negative 
ale depozitării deşeurilor pe întreaga durată a ciclului de viaţă al depozitelor de deşeuri. 

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

*** 
 

Adresată  domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor Publice 
     domnului Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei 
     domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 

 
Controalele realizate de către instituțiile din subordine la dezvoltatorii imobiliari 

Stimați miniștri, 
Un act normativ care ar fi trebuit să vină în sprijinul cetățenilor a produs efecte negative asupra lor. Mai precis, 

reducerea TVA-ului la 5% pentru locuințele care nu depășesc suma de 140.000 euro, echivalent în lei. Din păcate, dezvoltatorii 
imobiliari au mărit prețurile în mod nejustificat și speculativ la 140.000 euro pentru apartamentele care înainte valorau sub 
100.000 de euro. Un exemplu concret, ar fi Marmura Residence din București unde apartamentele de 107.000 de euro au ajuns 
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140.000 de euro. Un alt caz, Aqua City din București. Astfel de evenimente sunt la nivel național și ar trebui luate măsuri cât 
mai rapide și concrete. Sunt cetățeni și ONG-uri care monitorizează fluxul creșterii nejustificate a prețurilor. În mod normal, în 
urma inflației și a creșterii materialelor prime, prețul ar fi trebuit crescut între 10-15% maxim. Însă, procentul s-a dublat sau 
chiar s-a triplat în unele cazuri.  

Scopul actului normativ a fost altul, însă din păcate, nu toată lumea a avut de câștigat, ci mai degrabă dezvoltatorii 
imobiliari. Aceștia nici măcar nu au investit în diverse facilități suplimentare pentru clienții finali, cum ar fi fost cazul.  

De asemenea, clienții nu au câștigat, pentru că prețurile nu fost mai mici, ci dimpotrivă au crescut cu 30-40%. Nu au 
acces către locuințe mai calitative și la mai multe facilități. Din păcate, este o înțelegere între dezvoltatorii imobiliari și băncile 
din România.  

Față de cele menționate mai sus, am rugămintea de a-mi răspunde la următoarele întrebări: 
1. Câte controale au fost realizate de către instituțiile din subordine? 
2. Câte campanii naționale de prevenire a creșterii prețurilor în mod nejustificat și speculativ au fost întreprinse în 

perioada 2021-2022? 
3. Ce amenzi / sancțiuni s-au aplicat până acum din cauza înțelegerilor între dezvoltatorii imobiliari și bănci? 
4. Ce măsuri veți aplica în viitorul apropiat pentru a preîntâmpina astfel de efecte? 

Am rugămintea de a-mi răspunde în scris la întrebarea înaintată. 
Cu respect, 

Deputat 
Cătălina Ciofu 

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

 

Implicarea României în criza agroalimentară 
Stimate domnule ministru, 
Conflictul ruso-ucrainean a condus, la nivel global, la o perioadă de dificultăți economice, inclusiv la o perturbare a 

activităților din agricultură, lucru care afectează atât consumatorii, prin creșterea prețurilor la unele alimente, dar în special 
fermierii, prin creșterea costurilor de producție.  

Din cauza faptului că Federația Rusă și Ucraina sunt printre cei mai mari furnizori globali de cereale, reprezentând 
aproximativ 30% din exporturile mondiale de grâu, peste 32% din cele de orz, 17% din cele de porumb și peste 50% din 
exporturile de floarea soarelui și ulei, țările importatoare au avut de suferit. Este vorba mai ales de state din Africa sau Orientul 
Mijlociu, care oricum în acest moment sunt cele mai vulnerabile și expuse la o reală problemă de securitate alimentară. 

Întrucât cea mai mare parte din importurile de îngrășăminte veneau din Federația Rusă și Belarus, iar cele două state au 
fost supuse unor sancțiuni dure din partea UE, blocul european se află într-o dificultate la momentul actual.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ar putea România să compenseze pierderea de importuri din Ucraina, având în vedere că țara noastră este unul dintre 

principalii exportatori de cereale la nivelul Uniunii?  
2. Prevedeți negocieri sau chiar o înțelegere în acest sens în perioada următoare între Executivul European și țara 

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

*** 
 

Adresată domnului Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei 
 

Practici comerciale neloiale în agrobusiness 
Stimate domnule ministru,  
Parlamentul European și Consiliul UE au adoptat în anul 2019 Directiva 633/2019 cu privire la practicile comerciale 

dintre întreprinderile ce operează în lanțul de aprovizionare agricol și alimentar. Proiectul legislativ impunea statelor 
membre ca până la data de 1 mai 2021 să adopte măsurile necesare în vederea transpunerii directivei în legislația 
națională. Legile adoptate ar fi trebuit să fie aplicabile începând cu data de 1 noiembrie 2021. Directiva vizează relațiile 
comerciale dintre furnizori și cumpărători în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse agricole și alimentare. România nu a 
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reușit să compună cadrul legislativ necesar aplicării Directivei și a intrat în luna iulie 2021 sub procedură de „infringemennt” 
(neîndeplinirea obligațiilor).  

Însă, săptămâna trecută, în cadrul Camerei Deputaților a fost adoptat proiectul de lege ce urmărește aplicarea Directivei 
(PL-x nr. 178/2021). 

Nivelul de armonizare din Directivă este cel minim, iar statele membre sunt libere să adopte norme mai stricte, dar 
doar cu condiția ca aceste reglementări naționale să fie compatibile cu normele privind funcționarea pieței interne. 

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Există posibilitatea de interpretabilitate a practicilor neloiale? Dacă da, ce soluție vedeți în acest sens? 
2. Proiectul ar acorda titlul de autoritate de implementare a legii cu competențe în monitorizarea practicilor comerciale 

neloiale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Considerați că această competență ar trebui divizată pentru a include și 
Ministerul Economiei și a asigura o eficacitate mai mare?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită,         Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor  
 

Patru noi programe pentru antreprenori 
Stimate domnule ministru,  
Ordonanța de Urgență ce reglementează finanțarea a patru programe noi pentru antreprenori a fost aprobată miercurea 

trecută. Este vorba despre IMM Prod, Rural Invest, Garant Construct și Innovation. Acestea urmează să fie implementate sub 
formă de ajutor de stat, astfel, vor fi acordate granturi și garanții prin Fondul Român de Contragarantare SA, Fondul Național 
de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN și Fondul de Garantare a Creditului Rural SA-IFN.  

În ceea ce privește programul INNOVATION, sunt vizate sprijinirea realizării invențiilor și susținerea activităților la 
export ale IMM-urilor cu activitate în domenii de comerț și servicii, cu cifra de afaceri mai mică de 1 milion de euro, care 
activează în industria exportatoare, nepoluantă. Ca și activități, vor fi finanțate retehnologizarea companiilor locale, stimularea 
comerțului on-line și a digitalizării, susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate, obținerea 
brevetelor de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare și stimularea exporturilor româneşti.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Există posibilitatea de a include în lista activităților menționate pentru toate cele patru programe și achiziția unor 

programe de software de securitate cibernetică, având în vedere multitudinea de atacuri ce au avut loc în contextului 
conflictului dintre Federația Rusă și Ucraina?  

2. Ar putea fi majorat plafonul garanțiilor pentru unul din cele patru proiecte?  
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  
 

Spații verzi insuficiente 
Stimate domnule ministru,  
În urma unui control efectuat de către Garda de Mediu în 184 de localități, s-a constatat că aproape jumătate din 

primării nu asigură populației suprafața obligatorie de spațiu verde, iar 25% nu au registrul spațiilor verzi. Acest lucru este 
cu atât mai îngrijorător cu cât creșterea suprafețelor de spații verzi este una din principalele metode de contracarare a 
efectelor poluării.  

Atât București cât și alte 47% din cele 184 de oraşe şi municipii verificate de Garda Națională de Mediu (GNM) nu își 
duc la îndeplinire obligația legală de a asigura minimum 26 mp de spațiu verde din terenul intravilan, pentru fiecare locuitor. 
Este vorba de localități precum Pitești, Buzău, Constanța, Sf. Gheorghe, Giurgiu, Urziceni, Iași, Vaslui, Râmnicu Vâlcea și 
Focșani. 

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Vor fi efectuate controale cu mai multă regularitate decât până acum? 
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2. Aveți în vedere emiterea unor avertismente sau chiar sancțiuni în acest sens?  
3. Cum considerați că ar putea fi eliminată această problemă în perioada următoare? 
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,         Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii   
 

Modificarea legii achiziției publice 
Stimate domnule ministru, 
În cursul săptămânii trecute au fost anunțate modificări ale legii achiziției publice, întrucât până la momentul actual 

circa 80% din timpul alocat unui proiect era consumat de birocrație. Mai mult decât atât, în cazul rezilierii unui contract, 
perioada necesară pentru a relua proiectul era de 2 ani, iar anumite companii puteau șantaja prin nerespectarea termenelor 
contractuale. Măsurile adoptate își propun să înlăture aspectele care întârziau proiectele, conform informațiilor apărute în 
spațiul public.  

Modificările vizează atât perioada de licitație și se referă la eliminarea blocării contractelor în faza de licitație din cauza 
creșterii prețurilor, cât și în faza de implementare prin eliminarea șantajului anumitor companii care nu respectă termenele 
contractuale după semnarea contractelor. Mai precis, vor fi emise  certificate intermediare privind stadiul de execuție a fiecărui 
proiect din trei în trei luni, la 90 de zile, pentru a preveni întârzierile pe termen lung și indisciplina în execuție.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Pentru a crește gradul de eficacitate, ar putea fi emise certificate intermediare și la un interval mai restrâns de timp? 
2. În cadrul ultimei faze, cea de avizare, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii i se va institui o competență 

exclusivă, aprobarea reglementărilor tehnice specifice privind construcțiile inginerești pentru infrastructura de transport de 
interes național. Care sunt criteriile exacte după care o construcție va fi declarată de interes național? 

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Solicitare Primăria municipiului Turda privind corectarea limitelor ariei naturale  
protejate RONPA0360 

Stimate domnule ministru, 
Reprezentanții Primăriei municipiului Turda mi-au adus la cunoștință o problemă cu care se confruntă în ceea ce 

privește stabilirea unor limite clare și fundamentate științific pentru una dintre ariile protejate din zonă.  
Mai exact, Primăria municipiului Turda solicită realizarea demersurilor necesare în vedere corectării limitelor ariei 

naturale protejate RONPA0360 Sărăturile și Ocna Veche, alături de limitele celorlalte arii naturale protejate din România.  
Demersul nu este unul nou al Primăriei. Autoritatea locală a început demersurile încă din aprilie 2018, atunci când a 

depus la Ministerul Mediului exemplare din studiul științific, documentația topocadastrală care atestă limitele reale ale ariei 
naturale protejate, precum și avizul Academiei Române, Comisia pentru ocrotirea Monumentelor Naturii.  

Potrivit reprezentanților Primăriei municipiului Turda, lipsa unor limite clare și fundamentate științific pentru aria 
naturală protejată RONPA0360 Sărăturile și Ocna Veche situată în stațiunea Băile Tușnad, face imposibilă accesarea de 
fonduri nerambursabile, atât aferente perioadei de programare 2014 – 2021, cât și celei cuprinsă între 2021 – 2027.  

Domnule ministru, aș dori să îmi transmiteți în ce stadiu se află solicitarea venită din partea Primăriei Municipiului 
Turda, precum și termenul în care preconizați că aceasta va putea fi soluționată. 

Menționez că doresc răspunsul scris. 
Vă mulțumesc!         Deputat  

George-Cătălin Stângă 
*** 
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Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 
 

Elaborarea și calcularea coșului minim de consum 
Stimate domnule ministru,  
Recent am înaintat o întrebare către Institutul Național de Statistică cu privire la stabilirea, respectiv aprobarea valorii 

coșului minim de consum, după cum prevede art. 11 din Legea 174/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.217/2000.  

În răspunsul oferit, Institutul Național de Statistică mi-a atras atenția că obligația de a stabili coșul minim de consum a 
fost introdusă fără metodologie și de asemenea, nu e transpusă  în Legea nr. 226/2009 organizării și funcționării statisticii 
oficiale în România, ori în Hotărârea de Guvern nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de 
Statistică.  

Deopotrivă, instituția mi-a transmis că în anul 2021 a trimis o solicitare către Ministerul Muncii pentru modificarea 
OUG nr.217/2000, în care se propune elaborarea și monitorizarea coșului minim de consum de către Institutul de Cercetare a 
Calității Vieții, fiind în măsură să stabilească și categoriile de gospodării pentru care se aplică, iar Institutul Național de 
Statistică să intervină doar în calcularea finală a acestuia.  

Având în vedere cele de mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. În perioada următoare, prevedeți emiterea normelor metodologice pentru a defini modul de elaborare, respectiv 

calculare a coșului minim de consum? 
2. Aveți în vedere modificarea Hotărârii nr.957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de 

Statistică pentru ca obligația de a stabili coșul minim de consum să revină exclusiv Institutului Național de Statistică?  
Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 
Cu stimă,         Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Reducerea poluării fonice 
Stimate domnule ministru,  
În Franța au fost montate, recent, primele radare de zgomot. Aceste dispozitive sunt capabile să măsoare nivelul de 

zgomot produs de autovehiculele aflate în mişcare şi le identifică după plăcuţa de înmatriculare. În următoarele luni, radarele 
vor fi în teste pentru a verifica eficiența caracteristicilor acestora, precum și automatizarea amenzilor, însă începând cu anul 
următor, toți conducătorii de motociclete şi alte vehicule zgomotoase vor fi amendați.1 

În România, sunt unii conducători de autovehicule zgomotoase (modificate tehnic în acest scop), respectiv pe drumurile 
din țară circulă multe autovehicule cu probleme tehnice majore și care creează și poluare fonică. 

Luând la cunoștință aceste bune practici, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. În cazul în care considerați că măsura expusă mai sus este potrivită și pentru țara noastră, luați în calcul achiziționarea 

și instalarea unor radare de zgomot în România? 
2. Considerați util pentru țara noastră sistemul de automatizare a amenzilor? În caz afirmativ, aveți în vedere efectuarea 

pașilor necesari pentru implementarea unui astfel de sistem?  
Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 
Cu stimă,          Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 
 
 

                                      
1 https://www.rfi.ro/mediu-social-142504-franta-instaleaza-radare-de-zgomot-reducere-poluarea-fonica-Paris 
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Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Sprijin pentru producătorii români de medicamente 
Stimate domnule ministru,  
Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România, care reuneşte cele mai importante 19 situri de 

fabricaţie de medicamente din ţară, atrage atenția că prețul la electricitate și gaze naturale a crescut considerabil și pune o 
presiune uriașă pe costurile de fabricație ale producătorilor de medicamente din țară. 

Producția de medicamente înregistrează pierderi, iar producătorii nu pot crește prețul medicamentelor fabricate în 
România, pentru că ar afecta accesul la tratament a sute de mii de pacienți, mulți dintre aceștia având posibilități financiare 
reduse.2 

Având în vedere situația actuală, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care sunt măsurile prevăzute pentru fabricile de medicamente din țară astfel încât să fie continuată producția 

medicamentelor la același nivel ca până acum?  
2. Optați pentru asigurarea unui sprijin pentru producătorii de medicamente astfel încât medicii, farmaciștii și pacienții 

să nu fie afectați de creșterea costurilor de fabricație? 
3. Pe termen lung, aveți în vedere stabilirea unui plan care să ducă la creșterea rolului fabricilor de medicamente din 

România și limitarea dependenței de importuri de medicamente? 
Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 
Cu stimă,          Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

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

Sprijinul acordat copiilor refugiați din Ucraina 
Stimate domnule ministru, 
În România au ajuns până acum 80.000 de refugiați din Ucraina, un procent însemnat dintre aceștia fiind copii. Sunt 

convinsă că Guvernul a făcut toate demersurile pentru rezolvarea cazurilor sociale în care sunt implicați copii, apărute în urma 
crizei refugiaților.  

 Vă întreb cu respect: 
1. Câți dintre copiii refugiaților din Ucraina au avut nevoie de sprijin și asistență socială din partea statului român? 
2. Câţi dintre ei au fost preluați în structurile de protecție a copilului, atât la nivel național, cât și în județul Cluj? 
3. Care este sprijinul oferit în prezent copiilor refugiați din  Ucraina de către instituțiile subordonate MMSS? 
Solicit răspuns scris.     

Deputat 
Cristina Burciu 

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

 

Defrișările necontrolate ale pădurilor 
Stimate domnule ministru, 
România are nevoie de un nou Cod Silvic, care să prevadă pedepse mai aspre împotriva celor vinovaţi de defrişările 

necontrolate ale pădurilor. Este evident că partea de control trebuie întărită, mai ales în ceea ce priveşte diminuarea efectelor 
dezastruoase ale defrişărilor şi a altor activități ilicite, care prejudiciază inspectoratele silvice în general, şi pădurile României, 
în special. Sunt sigură că știți foarte bine situația fondului forestier al țării și acționați în consecință. 

Având în vedere că în 21 martie a fost marcată Ziua internațională a pădurilor, vă întreb cu respect: 
1. Care este prejudiciul adus pădurilor din județul Cluj în urma defrişărilor şi câţi dintre cei vinovaţi au ajuns în faţa 

instanţelor de judecată? 

                                      
2 http://stiri.tvr.ro/primer-productia-de-medicamente-este-pusa-in-pericol-de-cresterea-astronomica-a-preturilor-la-energie-electrica-si-
gaze_896997.html#view 
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2. Câte dintre exploataţiile forestiere din România, şi punctual din judeţul Cluj, beneficiază de sisteme de pază? 
Solicit răspuns scris.     

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe  
 

Dinamizarea activității Ambasadelor României în scopul protejării drepturilor românilor 
 

Stimate domnule ministru, 
Pe măsură ce partidele eurosceptice îşi bazează propaganda politică pe tematica românilor, răspunsul ambasadelor 

României a întârziat sau, de multe ori, a lipsit cu desăvârşire.  
Pe fondul războiului din Ucraina, este evident că românii din străinătate vor apela din ce în ce mai mult la misiunile 

noastre diplomatice din toată lumea.  
Domnule ministru, care sunt măsurile pe care le aveţi în vedere pentru a determina Ambasadele României să se implice 

într-un mod mai activ în promovarea intereselor cetăţenilor români şi în protejarea drepturilor acestora?  
Solicit răspuns scris.     

Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Solidarității Sociale  

 
Situaţia certificatelor fictive de handicap 

Stimate domnule ministru,  
În ultimii ani au existat din ce în ce mai multe cazuri îngrijorătoare în ceea ce privește acordarea certificatelor de 

handicap. Spre exemplu, un bărbat cu handicap de gradul doi din Galaţi, scos la pensie pe caz de boală, având handicap de 
gradul doi, a fost declarat apt de muncă după ce i-au fost amputate piciorul stâng şi degetele de la piciorul drept!  

Dincolo de ridicolul situaţiei, atrag atenţia asupra cazurilor de acordare de certificate de handicapat dovedite a fi 
neîntemeiate pe baze reale. Din informaţiile obţinute din teritoriu rezultă că fondurile destinate persoanelor cu handicap nu 
ajung întotdeauna la adevăraţii beneficiari bolnavi, din cauza emiterii unor certificate fictive de persoane cu handicap. În acest 
context, vă întreb, domnule ministru, dacă pe lângă sancţiunile prevăzute împotriva persoanei cu certificat de handicap fără a 
avea acest drept, aveţi în vedere emiterea unui act normativ prin care să fie sancţionaţi şi membrii comisiei care au emis astfel 
de documente, pentru a descuraja perpetuarea acestor fenomene nedorite?  

De asemenea, vă rog să îmi răspundeți care este situaţia actuală a acordării certificatelor de handicap fictive la nivelul 
ţării, precum şi în județul Mureș?  

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
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Grupul parlamentar al Alianţei  
pentru Unirea Românilor 

 Declarații 
 

Remaniere sau reglare de conturi? 
 
Se vede că guvernanții noștri nu mai au nimic important de făcut pentru români. Așa că președintele PNL, Florin Câțu, 

s-a gândit că e cel mai bun moment să bage bățul prin gardul PSD, vorbind de posibilitatea remanierii câtorva miniștri.   
Românii se întreabă însă, pe bună dreptate: de ce să nu remaniem întreg guvernul? De ce să nu plece acasă întreaga 

coaliție PNL-PSD-UDMR?  
Adevărul din spatele acestui teatru ieftin este că partidelor de la putere nu le pasă de români și de țară. În timp ce 

războiul e la granița României, în timp ce oamenii sărăcesc și economia e pusă pe butuci, ei nu se gândesc la altceva decât la o 
reglare de conturi în partidele lor și între partide. Vor mai multe funcții, bugete mai mari, putere mai multă. Altfel de ce mai 
stau împreună când se aleargă ca șoarecele și pisica, când se denigrează unii pe alții la televizor? 

Oare disperarea românilor nu se vede de la Palatul Cotroceni, Palatul Victoria sau de la sediile partidelor aflate la 
guvernare, din Modrogan sau de pe Kiseleff?  

Stimați colegi de la Putere, 
• Ați scăpat hățurile inflației din mână, iar românilor le-au explodat în buzunare prețurile la energie electrică, la gaze, la 

combustibil, la alimente, la credite.  
• În același timp, vă uitați cu ochii mari şi gura căscată la perspectiva unei crize alimentare fără să luați vreo măsură 

concretă. Nici măcar închiderea combinatelor de îngrășăminte din cauza prețurilor insuportabile la energie și gaze nu vă 
împiedică să dormiți liniștiți. 

• Ați pierdut din vedere ţinta de deficit bugetar asumat şi îndatorați următoarele generații de români la costuri uriaşe, 
făcând împrumuturi la dobânzi exorbitante, de peste 6%. 

• Nu ați reușit să cheltuiți niciun leu din cele 3,69 miliarde de euro care au ajuns în România din PNRR și nu ați fost 
capabili să vă organizați ca să știm cum accesăm fondurile europene din exerciţiul finaciar 2021 – 2027 al UE. 

• V-ați bătut joc de IMM-urile românești păcălindu-le cu fonduri europene prin măsura 4.1.1 pe care ați anulat-o cu 3 
zile înainte de depunerea dosarelor.  

Pentru toate aceste motive, și nu numai: 
AUR susține o remaniere guvernamentală, dar una totală. Mai precis, credem că, atâta timp cât situaţia socio-economică 

s-a înrăutăţit semnificativ de la momentul instalării în funcţie a Guvernului Ciucă susţinut de majoritatea PSD – PNL – 
UDMR, toți trebuie să plece acasă. Românii se simt trădați și batjocoriți de actuala guvernare. Avem nevoie de alt guvern! De 
un guvern responsabil, format din oameni competenți, care să-și iubească țara și poporul, care să  lucreze pentru România și 
pentru români! 

Glorie României!        Deputat 
Axinia Adrian 

*** 
 

Luna Pădurii – campanie de împădurire de primăvară 
Stimate colege, Stimaţi colegi,  
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 
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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, regenerând pădurile degradate 
și înființând noi păduri, acoperind astfel suprafețe de câteva mii de hectare. 

În cadrul acestor acțiuni ar trebui să participe și voluntari ce se pot implica activ și constant. Județul Ilfov are nevoie de 
noi zone verzi, zone noi unde cetățenii își pot petrece timpul liber. România riscă să fie penalizată de Comisia Europeană 
pentru toate aceste nereguli, ba mai mult, pentru că nu putem combate poluarea aerului, avem proceduri de infringement. 

România a avut cândva peste 75% din suprafață acoperită cu păduri, însă de-a lungul timpului, din cauza diferitelor 
conduceri și a managementului defectuos, a pierdut milioane de hectare de pădure, ajungând astăzi să aibă mai puțin de 25% 
din suprafață. 

România are un uriaș potențial atunci când vorbim de păduri, având peste 2 mii de milioane de metri cubi de masă 
lemnoasă pe picior, conform IFN. Avem o diversificare a speciilor de arbori, aproximativ 70% sunt specii de foioase și 30% 
rășinoase. Printre principalele specii forestiere de foioase putem enumera: fagul, gorunul, salcâmul și așa mai departe. La acest 
capitol suntem peste media europeană, în ciuda defrișărilor masive. 

Deși avem legislație ce este mereu actualizată, avem sancțiuni destul de dure, în continuare nu se pot stopa tăierile 
ilegale de păduri.  

Avem nevoie de zone verzi, curate, nepoluate care să combată schimbările climatice, să stopeze eroziunea solului și să 
avem un aer respirabil. 

Trebuie să refacem perdelele forestiere și să venim în sprijinul agriculturii pentru a ne asigura hrana necesară. 
Trebuie să ne implicăm astăzi și acum, cu pași mai mici sau mai mari, dar să asigurăm un viitor copiilor noștri. 
Partidul AUR susține toate acțiunile și inițiativele bune ce vin în sprijinul cetățenilor. 
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Gianina Șerban 

*** 
 

Deficitul de personal din poliție 
Stimate domnule președinte,  
Stimați colegi, declarația mea politică se numește „Deficitul de personal din poliție!” și vizează un subiect extrem de 

important. 
Dragi colegi deputați –  
Eficientizarea managementului resurselor umane pentru optimizarea capacității organizaționale de răspuns trebuie să 

reprezintă o prioritate pentru Ministerului Afacerilor Interne. 
Eforturile instituționale trebuie să se îndrepte cu prioritate către reducerea acestui deficit, inclusiv prin organizarea 

concursurilor pentru funcțiile de conducere vacante şi pe îmbunătățirea pregătirii profesionale. 
Este necesară identificarea unor soluții viabile pentru reducerea deficitului de personal din structurile de ordine şi 

siguranță publică ale M.A.I., astfel încât să se asigure calitatea actului de pregătire şi formare profesională a ofițerilor, 
subofițerilor și agenților. 

Criza de personal tot mai profundă din Ministerul Afacerilor Interne are o explicație. În ultimii ani, din M.A.I. au fost 
șterse, efectiv, peste 20.000 de posturi.  

Deficitul real al Ministerului Afacerilor Interne ar fi de peste 40.000 de oameni, fapt semnalat în nenumărate rânduri de 
sindicaliștii din Poliție, care au arătat că, astfel, este pusă în pericol siguranța cetățenilor.  

Deficitul de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.) este de aproape 20%, în condițiile în care în 
acest moment ministerul are undeva la 130.000 de angajați şi ar trebui să aibă peste 150.000. 

În anul 2020 au plecat în pensie 9.000 de angajați și au venit din școală 2.000. Deci, minus 7.000 plus încă 3000 plecați 
înainte să intre în structură noile generații, în total 10.000 deficit numai în anul 2020. 

Această criză de resurse umane nu poate fi rezolvată în mod miraculos. Una dintre soluții este creșterea numărului de 
locuri în școlile de poliție, iar o alta recrutarea de personal din sursă externă, ca soluții, masterul profesional şi trecerea 
agenților în rândul ofițerilor. 
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Din cauza pandemiei, în 2020 nu s-au mai organizat concursuri de angajare în Ministerul Afacerilor Interne și până la 
finalul anului s-au pensionat peste 5000 de angajați.  

Chiar înainte de aceste plecări, Ministerul de Interne este în deficit de personal, ceea ce înseamnă slăbirea capacității 
acestei țări în domeniul ordinii și siguranței. 

În aceste condiții, misiunile specifice sunt greu de îndeplinit, în condiții de eficiență, sunt efectuate lunar zeci de ore 
suplimentare, de către fiecare polițist – pe fondul misiunilor de prevenire/combatere a efectelor pandemiei -, majoritatea 
neplătite și nerecuperate, iar multe dosare rămân nesoluționate, pentru că este imposibil ca trei polițiști să muncească pentru 
patru. 

Trebuie majorate cifrele de școlarizare în școlile de formare profesională inițială. 
Acordarea majorării salariale este foarte importantă, pentru a stimula polițiștii care îndeplinesc condițiile legale de 

pensionare, cu experiență profesională adecvată, să rămână în sistem, contribuind la tutelarea viitorilor polițiști și, implicit, la 
diminuarea deficitului de personal. 

Din septembrie 2019 până în septembrie 2020, pe fondul pandemiei, nu au avut loc concursuri de admitere în școli, iar 
numărul elevilor din sesiunea martie 2021 reprezintă abia 10% din deficitul actual de personal. 

Există mulți polițiști care îndeplinesc condițiile de vechime și vârstă și n-ar dori să plece. Ei pot rămâne până, practic, se 
duc în 57-58 de ani, unde îi duce legea. Dar, având în vedere lipsa de predictibilitate, oamenii pleacă. 

Lipsa de personal din sistem este un dezastru major privind siguranța publică. Sunt situații unde s-a ajuns la deficit de 
personal de 50%, în condițiile în care numărul celor care intră în sistem este nesemnificativ. 

Dialogul social, negocierea cu sindicatele polițiștilor reprezintă un capitol ignorat de mai toate guvernele care sau 
perindat în ultimii ani pe la conducerea țării.  

În afară de acele angajări care s-au făcut pentru Politia Animalelor, şi care au fost foarte puține, nu s-au mai făcut 
angajări.  

S-a mai realizat o trecere a agenților în corpul ofițerilor, dar asta nu înseamnă o creștere a numărului de personal, ci o 
creștere a numărului dintr-o anumită categorie profesională, adică au trecut de la agenți la ofițeri, dar am rămas cu mai puțini 
agenți decât aveam înainte, iar școlile nu fac față.  

Școlile scot un număr foarte mic de absolvenți, deficitul crește pe zi ce trece, nu există nicio garanție pentru cei care 
îndeplinesc condițiile de pensionare, să mai rămână, aceștia se pensionează imediat ce îndeplinesc condițiile legale.  

În aceste condiții își desfășoară activitatea personalul din Ministerul Afacerilor Interne. 
Vă mulțumesc ! 

Deputat 
Nagy Vasile 

*** 
 

Situația demografică a României 
Stimate domnule președinte,  
Stimați colegi, declarația mea politică se numește „Situația demografică a României" și vizează un subiect extrem de 

important. 
Dragi colegi deputați –  
În ceea ce privește scăderea natalității ca trend al ultimelor decenii pune o problemă fundamentală și care va avea un 

efect dezastruos asupra arhitecturii sociale. 
Tranziția demografică pe care o traversează România de 16 ani încoace apropie evoluțiile demografice din România de 

cele din țările occidentale ale Europei, însă cu un ecart de aproape un secol.  
Un prim aspect ce stă la baza acestui proces îl constituie întârzierea economică, politică și socială a țării noastre față de 

țările vest-europene. Dar chiar și în absența acestor factori, de la o societate constrânsă și forțată să îndeplinească niște 
„planuri”, nu s-ar fi putut aștepta o evoluție constantă după ce „lanțurile” au fost îndepărtate.  

Fenomene precum natalitatea, divorțialitatea, migrația, prin definiție componente ale stării socio-economice a unei 
entități naționale, ținute o perioadă îndelungată în frâu prin intermediul unei legislații restrictive până la absurd, era de așteptat 
să explodeze atunci când cauza care le limita a fost înlăturată.  

O proiecție realizată de Institutul Național de Statistică arată că dacă trendul actual se păstrează, populația României ar 
putea scădea la 16 milioane de locuitori în 2050. Anul 2021 a fost al 32-lea an în care numărul morților a fost mai mare decât 
al nou-născuților. În anul 2021 s-au născut cei mai puțini copii din ultimii 100 de ani. Declinul demografic afectează toate 
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sectoarele economiei: PIB, buget, sustenabilitatea fondurilor de pensii, fondurile europene care se alocă în funcție de numărul 
de locuitori. Geografic, suntem o țară europeană. Economic vorbind, tindem către acest statut.  

Efectele crizei sanitare asupra fenomenelor demografice sunt vizibile, în special în cazul deceselor, care din luna iunie 
2020, au înregistrat un trend crescător față de lunile corespunzătoare din anul precedent și în cazul căsătoriilor care, începând 
cu luna martie 2020, au înregistrat scăderi ale numărului de evenimente față de lunile corespunzătoare din anul precedent.  

În perioada ianuarie 2020 - februarie 2021, numărul nașterilor a fost în scădere în fiecare lună față de luna 
corespunzătoare din anul precedent, cu excepția lunii decembrie 2020 când numărul născuților-vii a depășit ușor numărul 
născuților-vii din luna decembrie 2019. 

Anul 2020 a fost anul cu cele mai puține nașteri din 1967 până în prezent, potrivit datelor publicate de Institutul 
Național de Statistică. S-au născut 163 de mii de copii, cu peste 40 de mii mai puțini ca în anul 2019.  

Cifrele arată că scăderea natalității nu a fost influențată de pandemie decât pentru nașterile înregistrate în luna 
decembrie 2020, acei copii fiind concepuți cu 40 de săptămâni înainte, cât este durata unei sarcini la termen, adică în luna 
martie 2020. 

Lipsa a peste 40 de mii de copii dintr-o generație are un impact direct asupra sistemului de educație. La grădiniță, de 
exemplu, în anul în care aceștia vor ajunge în învățământul preșcolar, vor fi cu cel puțin 1.600 de grupe de câte 25 de copii mai 
puține ca pentru cei din anul anterior. La fel și pentru momentul în care această generație va ajunge la școală. 

Potrivit datelor Academiei Române și INS, anual între 1970 și 1989 s-au născut câte 360 de mii de copii, în medie.  
În 1989 s-au născut 369.000 de copii, iar în 1990, numărul a fost de 314.746. De atunci natalitatea a scăzut aproape 

continuu, cu ușoare reveniri. Până acum, însă, 163.320 de nou-născuți într-un an nu am mai avut din anii ’60. 
Cifrele dramatice au legătură cu sărăcia de la periferie, cu spitale fără posibilități, dar și cu voința de a trăi mai bine a 

milioanelor de români plecați din țară, care se adaugă și ei la scăderea demografică a României.  
Atâta vreme cât nivelul de trai din țară va fi net sub cel din Vest, oamenii vor continua să plece, iar cei care vor rămâne 

nu e sigur că vor dori să contribuie la creșterea natalității.  
Instabilitatea, complicațiile familiale, detaliile modernității, grijile cele mai banale, absența creșelor și grădinițelor 

publice, permanentele crize politice, sociale, economice sunt motive care-i determină pe mulți să aibă câte un copil sau să 
renunțe la acest vis.   

Dacă vorbim de măsuri punctuale, numai alocația sau stimulentele financiare nu reprezintă soluția de redresare a 
natalității. 

Este un fenomen mult prea complex. În spatele fenomenului de a avea 1 sau 2 copii sunt factori de natură economică, 
socială și personală. Sunt sute de mii de cupluri care au luat decizia de a nu avea copii sau alte sute de mii care au decis să aibă 
un singur copil. 

Sunt necesare politici publice serioase, o serioasă rețea de creșe și grădinițe. 
Drama demografică a României se va accentua dacă autoritățile nu încurajează familiile să aibă mai mulți copii prin 

reducerea impozitelor pe venit proporțional cu creșterea numărului de copii din familie sau prin programe de lucru part-time 
pentru părinți. 

România are nevoie de un studiu amplu în urma căruia să se identifice motivele pentru care cuplurile tinere iau decizia 
de nu a avea copii sau de a avea doar un copil, pentru a veni în sprijinul creșterii natalității cu noi măsuri fiscale. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Nagy Vasile 
*** 

Redeșteptarea poporului român 
Politica externă a Ucrainei 

Stimate domnule președinte / Stimați colegi,  
Față de România, vecina noastră Ucraina nu manifestă o atitudine corectă, ci este profund duplicitară, neținând cont de 

mâna de ajutor întinsă de românii la fel de săraci ca și ei, dar mai puțin vitregiți de soartă. 
După ce la data de 20.01.2022 președintele Volodimir ZELENSKI a declarat rituos și răspicat că România a ocupat 

Bucovina de Nord în 1918, iată că foarte recent la data de 10.03.2022, ministrul ucrainean de externe Dmytro KULEBA a 
susținut că: „Ucraina este dispusă să rămână în afara NATO, dacă membri permanenți ai Consiliului de Securitate ONU, 
inclusiv Rusia, și toate țările vecine „îi oferă un sistem de garanții similar celui al NATO.”” 
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Prin această declarație conducerea ucraineană ar dori ca toate țările vecine, de la care prin rapt teritorial direct sau 
intermediat de fosta URSS sau de Rusia, au fost anexate în componența statală a Ucrainei, ar trebui să nu mai manifeste nici 
un fel de revendicări teritoriale. 

Înaltele oficialități ucrainene probabil că doresc ca pe fondul acestei tragedii a refugiaților, România să uite de Bucovina 
de Nord, Herța, Basarabia de Sud și Insula Șerpilor.  

Toate aceste ținuturi au fost furate României, în majoritatea lor, începând cu 23 august 1939, ca efect al Pactului 
Ribbentrop - Molotov. 

Profitând de prevederile Pactului NATO, diplomații ucraineni își afirmă cu mult și nejustificat curaj pretențiile, știind 
faptul că România precum și Polonia și Slovacia, nu pot acționa unilateral pentru a-și modifica frontierele.  

Domnule Președinte, domnule ministru al Afacerilor Externe, referitor la situația prezentată mai sus, care este poziția 
dumneavoastră - ca înalți oficiali români, răspunzători de politica externă comunicată și aplicată de statul nostru ? 

Dumneavoastră, ca înalți oficiali români, oare veți adopta iarăși o tăcere nepăsătoare? 
Domnule ministru de Externe, de ce nu finalizați demersurile referitoare la canalul Bâstroe și lăsați partea ucraineană să 

mute după bunul ei plac balizele cât mai aproape de malul românesc? 
Domnule președinte, de ce nu rostiți nimic despre soarta etnicilor români incluși în interiorul frontierelor ucrainene 

supuși unui intens proces de deznaționalizare, condamnat de întreaga comunitate internațională dar față de care Ucraina are o 
poziție intransigentă și de ignoranță? 

De ce nu sunt revendicate pentru acești cetățeni ucraineni de etnie română drepturi egale cu ale românilor etnici 
ucraineni din România? 

Pentru a susține cetățenii refugiați ucraineni, în marea lor majoritate săraci și speriați, românii au renunțat, uneori, la 
micile lor economii, primindu-i și îngrijindu-i. 

Sacrificiul cetățenilor români - generat de această ilogică și nemotivată pe deplin economic de creștere a prețurilor - ca 
să cheltuiască cu cetățenii statului vecin Ucraina ar fi de așteptat să primească un răspuns pe măsură și nu pretenții teritoriale 
nejustificate, lipsite de respectul față de adevărul istoric.   

Deputat 
Nicolae N. Roman 

*** 
Abuz, dezinformare și haos generate de Ministerul Anti-Educației Naționale prin interzicerea  

activităților didactice în format online sau hibrid în universități 
 
În ultimii 2 ani de zile, pe parcursul pandemiei, am asistat la multiple crize: o criză medicală, una economică, alta 

energetică, o criză a drepturilor și libertăților fundamentale, dar și una educațională. O mare parte a acestor crize a fost și este 
provocată prin acte de dictatură, de hoție și de incompetență ale Guvernului. 

Suntem tentați să vorbim în principal de crizele materiale și sanitare, însă nu trebuie să uităm criza educațională, criza în 
care a fost adus învățământul românesc. Faptul că această criză e una indusă artificial de către Guvern se vede și prin ultimele 
decizii abuzive și ilegale ale Ministerului Educației, pe care, în continuare, pentru a-l defini mai corect, îl vom denumi 
Ministrul Anti-Educației. 

Timp de 2 ani, Ministerul Anti-Educației a interzis învățământul fizic, față în față, fără niciun discernământ, fără nicio 
justificare medicală. Accesul elevilor și studenților la activitățile didactice a fost condiționat de certificatul verde digital, în 
esență de vaccinare. Astfel a fost condiționat de vaccinare accesul la orele din școli, la cursuri, seminare, laboratoare, stagii 
practice de la universitățile de medicină (dar nu numai), dar chiar și la cazarea în căminele studențești. În condițiile în care 
riscul îmbolnăvirilor grave ale elevilor și studenților a fost zero sau aproape zero. 

Chiar și după încetarea restricțiilor pandemice, în mare parte absurde, Guvernul continuă haosul indus în educație, dar 
acum prin interzicerea abuzivă la nivel universitar a tuturor activităților didactice în format online și amenințarea 
universităților de oprire a finanțării dacă nu acceptă acest abuz. 

Unul dintre învățămintele pe care le putem extrage din această criză este faptul că anumite activitățile academice 
curriculare se pot efectua cu succes pentru o parte dintre activitățile didactice din învățământul universitar. Sunt multe situații 
în care se justifică, cel puțin parțial, formatul hibrid – fizic și online - a unor activități academice: în cazul studenților care nu 
au primit cazare în cămine, studenții care sunt nevoiți să lucreze, care au o familie de întreținut, care sunt bolnavi, care se 
deplasează greu din motive medicale șamd. 
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Ministerului (Anti)Educației lovește în aceste categorii de studenți printr-o decizie abuzivă, imperative (adresa 
71/DGIU/08.03.2022), dar ambiguă, prin care interzice universităților, de pe o zi pe alta, să desfășoare activități didactice în 
format online sau mixt. 

La nivel preuniversitar ne-am poziționat pentru un învățământ în format exclusiv fizic, dar nivel universitar pentru un 
format hibrid - fizic și online -  în cazul anumitor activități academice curriculare. 

Ministrul Cîmpeanu minte afirmând că nu ar exista cadru legal. Art. 40 alin. (1) al legii 55/2020 spune: „pe tot parcursul 
anului universitar 2021-2022, instituțiile de învățământ superior pot utiliza metode didactice alternative de predare-învățare-
evaluare, în format online”. Această lege 55/2020, a căror prevederi au fost aplicate doar în cazurile de anti-constituționalitate, 
care au dat posibilitatea Guvernului de a îngrădi fără vot în Parlament a unor drepturi și libertăți, însă nu e aplicată în acele 
foarte puține situații în care oferă niște soluții bune. Încă o dovada clară că Ministrul Cîmpeanu e un mincinos, un ministru al 
anti-educației. 

Mai mult, universitățile sunt amenințate că își vor pierde finanțarea dacă nu se vor conforma. Este acceptată o perioadă 
de tranziție din online la fizic, însă doar dacă se vor recupera cursurile. Ce să se recupereze? E vorba de tranziție. Minciuna, 
ambiguitatea și abuzul sunt la ele acasă. 

Studenții, inițial trimiși acasă, sunt chemați să-și caute chirii pentru 2 - 3 luni. O misiune imposibilă pentru mulți. Pentru 
cei mai mulți un stres, care dăunează tocmai educației. 

Cerem universităților să se poziționeze împotriva acestui abuz al Ministerului Anti-Educației și să continue transmiterea 
online a activităților academice și acceptarea unor prezente online a studenților la aceste activități care nu presupun necesitatea 
prezenței fizice: stagii practice. 

Miza acestui haos nu este interzicerea predării în online sau hibride în învățământul universitar, ci o nouă lege a 
educație, o lege a unei Românii ne-Educate a președintelui Iohannis. Se creează haos în învățământ pentru a justifica o nouă 
lege a educației, care să fie impregnată de conceptele neo-marxiste, corecte politic, anti-naționale, ne-creștine, hedoniste 
promovate ale partidelor din Guvern. Enumerăm: ideologia de gen, așa-zisa educație sexuală, în fapt o educație a hiper-
sexualizării,  a vaccinarea obligatorie pentru accesul la educație, reducerea orelor pentru materiile tradiționale șamd, într-un 
cuvânt, distrugerea învățământului.  

Prin lovirea în educația copiilor noștri, lovim în viitorul țării și, implicit, se creează cadrul unor viitoare nesfârșite crize. 
Educația este soluția, către bine sau către rău, o știm cu toții, atât forțele patriotice și conservatoare, cât și forțele neo-marxiste 
și neo-liberale. Criza învățământului lovește în viitorul uman și este cauza unor viitoare inevitabile crize. 

Vom promova și susține proiecte legislative care să permită efectuarea unor activități academice în varianta online sau 
mixtă. Suntem alături de studenții care doresc să aibă acces, atunci când este posibil, și la activități academice online. 

 

Deputat 
Ilie-Alin Coleșa 

*** 
Cătălin Predoiu –  de la Justiție, deghizat în creștin 

Stimate domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Am trăit s-o văd și pe-asta: ministrul justiției face lobby așa-zisei Biserici Sataniste în România. Așa se traduce invitația 

la dialog pe care domnul Cătălin Predoiu i-ar fi adresat-o unui tânăr rătăcit, al cărui nume nici măcar nu merită pomenit, în 
vederea promovării valorilor pe care acesta le reprezintă prin intermediul bisericii sataniste. 

Mă gândeam că domnul Predoiu are treburi mai importante, cum ar fi promovarea Legilor Justiției și a legilor de 
modificare a Codului Penal, respectiv a Codului de Procedură Penală, astfel încât acestea să fie adoptate de Parlament până la 
data de 31.03.2022. Dar nu, reforma justiției nu este prioritatea ministrului de resort, așa cum bine au observat colegii 
de la USR, ci legalizarea satanismului în România. 

Stimate domnule sinistru, căci vi se potrivește mai bine această denumire, pentru religia creștină, indiferent de 
confesiune, satanismul este echivalentul unei amenințări de tip terorist. Legalizarea oricărei forme de organizare de 
tip satanist în România este similară cu legalizarea unor celule de tip ISIS sau Al-Qaeda, gata oricând să atace 
religia creștină și pe practicanții ei. 

Este inadmisibil cum vă găsiți timp pentru a dialoga cu toți dezaxații, dar cu cetățenii nedreptățiți de justiția 
pe care o conduceți, nu. Este inadmisibilă diligența cu care ministerul pe care îl conduceți a eliberat rezervarea 
denumirii pentru Platforma Pagan Acceptance, în timp ce reforma justiției așteaptă.  
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Domnule sinistru Predoiu, în anul 2014, îi atrăgeați atenția lui Victor Ponta, de la ortodox la ortodox, că nu 
este creștinește să implice Biserica în campania electorală.  

Vă întreb, dacă Ponta nu era un bun creștin, atunci cum este acel ministru al justiției care facilitează apariția 
bisericii sataniste pe teritoriul țării noastre? Cum se numește acel ministru care, în plin Post al Paștelui,  lovește în 
Biserica Ortodoxă Română, dar și în celelalte confesiuni creștine? 

Oricum, numai creștin nu.  
Ce speranțe să mai avem de la o justiție condusă de un individ care face culoar satanismului? 
Niciuna. 
Ar trebui să vă fie rușine de părinții care v-au botezat, de preotul duhovnic, de enoriașii pe care îi întâlniți în 

Biserică, dar mai ales de Cel care a salvat omenirea de sub stăpânirea lui satan prin Patimile Sale, Moartea Sa de pe 
Cruce și Învierea Lui în cea de a treia zi.  

 Aș încheia declarația de astăzi cu Iartă-l Doamne, că nu știe ce face, dar sunt sigur că știți ce faceți.  
Deputat 

Dumitru Viorel Focşa 
 

Avem nevoie de măsuri concrete. 
Stimate domnule președinte / Stimați colegi,  
Trăim vremuri tulburi, vremuri cu multă incertitudine privind ziua de mâine, este perioada crizelor de toate felurile: 
- energetică, prețurile cresc, iar autonomia scade; 
- refugiați din Ucraina, sunt tot mai mulți, iar soluții concrete lipsesc; 
- criza informațională, mass-media plină de propagandă și știri false; 
- criza securității naționale, ne bazăm pe aliați și e vai de armata noastră; 
Aceste vremuri tulburi ne obligă să lăsăm retorica patetică, populismul ipocrit și să luam măsuri concrete pentru a 

securiza și asigura viitorul nostru comun românesc. Din păcate unii colegi de-ai noștri încearcă continuu să-și construiască 
capital politic populist, chiar și pe seama situației de criză în care ne aflăm. Cum vine asta, dragi colegi, pentru unii ciumă, iar 
pentru alții mumă? 

Incertitudinea zilei de mâine, lipsa de încredere în organele statului, mass-media împânzită de „fake-news”, război în 
țara vecină, în acest context poate ar fi timpul să facem ceva concret pentru viitorul nostru care devine din ce în ce mai incert.   

Dragi colegi, România în aceste vremuri are nevoie de acțiuni concrete orientate să crească siguranța fizică și 
informațională a cetățenilor, de aceea propun să dezbatem și să implementăm mecanisme legislative pentru următoarele 
domenii: 

- Măsuri de combatere a știrilor false cu sancțiuni până și penale pentru dezinformare. 
- Creșterea autonomiei noastre energetice, punerea în funcțiune a tuturor capacităților de producție de curent electric. 
- Creșterea autonomiei alimentare prin stimularea producătorilor locali și scăderea importului de alimente. 
Cred cu fermitate că vom reuși să găsim limbă comună și resurse comune, indiferent de coloristica politică, pentru a lua 

măsuri concrete, iar amânarea sau tărăgănarea acestor decizii ar putea să ne coste prea scump. 
Vă mulţumesc.      

Deputat 
Sebastian- Ilie Suciu 

*** 
Păstrarea valorilor țării noastre, a identității și demnității naționale 

Stimate domnule președinte,  
Stimați colegi,  
Voi începe prin a vă reaminti că România este un stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Sprijinind 

Ucraina, nu trebuie uitată identitatea noastră națională, care este un sentiment, de naționalitate, sentimentul nostru de 
naționalitate. 

Arborarea drapelului ucrainean la intrarea în Primăria Constanța, pe străzile din Cluj sau în sectorul 6 al capitalei 
reprezintă o încălcare a Constituției României. Instituțiile statului trebuie să se angajeze pe un răspuns corect și european la 
această abatere. Încotro ne îndreptăm cu aceste strategii de a pune steaguri maghiare, ucrainene și americane în primării și pe 
străzi, în timp ce uităm de cetățenii noștri și ne excludem propria identitate națională. Suntem o națiune cu simboluri naționale, 
la fel ca orice altă națiune, și avem legi care trebuie respectate de toată lumea. Cine încalcă legislația românească trebuie să 
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plătească, așa arătăm loialitate față de țara noastră şi să dăm dovadă de responsabilitate şi solidaritate pentru a clădi o Românie 
puternică. 

Ne amintim și de situația de la Carei, umilința pentru români a fost prea mare, o administrație a orașului formată în 
întregime din reprezentanți ai UDMR îi contrazice pe români și le refuză mai multe privilegii de care minoritatea maghiară s-a 
bucurat mult timp. Menționăm doar lipsa oricărui simbol românesc în Sala de Festivități a Primăriei Carei, lipsa însemnelor de 
stat de pe plăcuțele cu inscripții ale Primăriei Carei, lipsa inscripțiilor bilingve la porțile unor cimitire, lipsa orelor predate în 
limba română la fiecare dintre specializările pentru care există și varianta în limba maghiară, ascunderea monumentelor 
simbolice și interzicerea ridicării unui catarg cu steagul românesc. 

În 1948, regimul comunist a înlocuit stema țării, în încercarea de a elimina cât mai mult din tradiția națională, și a 
plantat o nouă stemă pe tricolorul național, rezultat din combinarea elementelor heraldice tradiționale cu unul nou, de origine 
sovietică. În decembrie 1989, poporul a smuls însemnele comuniste de pe drapel și le-a înlocuit cu ceea ce fusese steagul 
României din 1872 până în 1947. 

Articolul 4 (1) Constituția României „Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetățenilor 
săi”.   

România, o țară creștin-ortodoxă, cu origini creștine milenare și cu o cultură în care tradițiile religioase se transmit din 
generație în generație, susține idealurile creștine care guvernează relațiile dintre membrii societății, chiar dacă acestea se 
manifestă sub forma unor concepte adaptate zilelor noastre.  

Întotdeauna am susținut și vom susține respectul reciproc, interzicerea discriminării de orice fel, drepturi egale pentru 
fiecare cetățean, dar respectul reciproc nu înseamnă că trebuie să ne uităm propriile valori, să ne umilim și să nu luăm măsurile 
necesare împotriva abaterilor de la legile noastre. Și noi ne iubim țara și considerăm că avem dreptul libertății de exprimare.  

În încheiere, aș vrea să fac apel către liderii partidelor politice, mai ales către președintele României, să nu ne pierdem 
acest sentiment patriotic, care desemnează identificarea cu comunitatea cetățenilor noștri și loialitate față de țara noastră. Cel 
mai bun scut de imagine pentru România, sunt chiar românii. 

Deputat 
Enachi Raisa 

*** 
 

România și cetățenii ei sunt pregătiți să vină în întâmpinarea cererii de reunificare  
din partea Chișinăului 

Stimați colegi! Fraților! 
Duminică, 27 martie, vom marca 104 ani de la Unirea Basarabiei cu Patria mamă România. Amintindu-ne de trecut, 

suntem cu gândul la viitor. Ca basarabean, consider Reunirea drept singura soluție salvatoare pentru Basarabia noastră în 
aceste context geopolitic și de securitate tot mai complicat de la o zi la alta. 

Vreau să lăsăm orice festivism deoparte. Presiunea evenimentelor din Ucraina ne trezește pe toți la realitate, așa cum s-a 
întâmplat și în 1918.  

Reunirea este singura soluție rezonabilă, realistă, pragmatică, salvatoare pentru populația noastră de la răsărit de Prut. 
Revenirea la matricea națională, la ”spațiul istoric și etnic al devenirii noastre naționale” este cea mai bună și mai simplă o 
soluție pentru oamenii din Basarabia.  

Mă adresez parlamentarilor de la Chișinău, majoritatea și cetățeni ai României. Ce faceți, fraților? Vă hotărâți să aduceți 
Republica Moldova, prin patria noastră istorică și etnică, în spațiul european sau expuneți în continuare populația noastră din 
Basarabia riscurilor și amenințărilor reale de genul celor puse în aplicare de Moscova în Ucraina? Astăzi sunteți în fața 
dilemei: sau cu România în Europa sau de unii singuri în fața acestor riscuri și amenințări grave. Pericolul unei invazii rusești 
în Basarabia este unul real și grav. Vă chem să fiți la înălțimea gestului patriotic al membrilor Sfatului Țării de la 1918. Vă 
îndemn la realism și responsabilitate lucidă. Gândiți-vă la oameni, la protejarea lor într-un cadru stabil și de mai mare 
bunăstare, cum este cel al României mame. Republica Moldova trebuie să ia o hotărâre istorică responsabilă, prin aleșii în 
Parlament.  

Aderarea la Uniunea Europeană este o iluzie frumoasă, dar iluzie. Dacă Ucraina sau Georgia, care au ieșit de mult din 
CSI, ar fi avut la granița lor, în Uniunea Europeană și NATO, câte o Patrie mamă ucraineană sau georgiană, din care să fi fost 
smulse istoric, vă asigur că ar fi preferat unirea cu Patriile lor. Frații ucraineni și cei georgieni nu au însă norocul pe care îl 
avem noi, basarabenii, de a avea Patria istorică și etnică deja în cuprinsul Uniunii Europene și al NATO. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 8 - 2022  
Săptămâna 21– 25 martie 2022  

 

 

98 
 

Fac apel către președintele și Guvernul de la București să se implice concret și direct în procesul de reunificare a celor 
două state. Republica Moldova nu este doar vecină cu România, ci parte istorică a ei. Bucureștiul are o răspundere istorică față 
de frații de dincolo de Prut. Conducerea României trebuie să inițieze de urgență consultații cu partenerii strategici de la 
Washington, Bruxelles și din alte cancelarii ale lumii pentru ca și acestea să accepte soluția reunificării noastre. 

Ne aflăm la o cotitură istorică. Trebuie să avem înțelepciunea și puterea de a transforma dezavantajele interne și 
dezavantajele geopolitice ale acestui moment istoric în avantaje pe termen lung pentru oameni. România și cetățenii ei sunt și 
vor fi întotdeauna pregătiți să vină în întâmpinarea oricărei manifestări organice de reunificare din partea cetățenilor Republicii 
Moldova, ca o expresie a voinței suverane a acestora.  

Unirea este soluția. Unirea nu are alternativă reală. Trăiască Unirea! 
Mulțumesc! 

Deputat 
Boris Volosatîi 

*** 
 

 
 

 Întrebări 
 
 
 
Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 

   
Refugiații din Ucraina 

Stimate domnule ministru 
Invadarea Ucrainei de către armata Federației Ruse a generat un adevărat exod al populației ucrainene în țările vecine, 

inclusiv în România. Pentru a ne putea face o imagine cât mai elocventă cu privire la amplitudinea acestei drame umanitare, vă 
solicit să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Din data de 24 februarie a.c. și până în prezent, câți cetățeni ucraineni au intrat în România, prin fiecare punct de 
intrare în țară? 

2. Din data de 24 februarie a.c. și până în prezent, câte persoane de altă cetățenie decât cea ucraineană au intrat din 
Ucraina în România, prin fiecare punct de intrare în țară? Ce fel de cetățenie dețin aceste persoane? 

3. Din data de 24 februarie a.c. și până în prezent, câți cetățeni ucraineni au solicitat azil în România? 
4. Câți cetățeni ucraineni sau de altă cetățenie decât cea ucraineană, intrați din Ucraina în România din data de 24 

februarie a.c. și până în prezent, se află astăzi pe teritoriul țării noastre, în ce județe și în ce număr pe fiecare județ? 
5. Din data de 24 februarie a.c. și până în prezent, câți cetățeni ucraineni bărbați au intrat în România, prin fiecare punct 

de intrare în țară? 
6. Câți cetățeni ucraineni bărbați se află astăzi în România, în ce județe și în ce număr pe fiecare județ? 
7. Câți refugiați din Ucraina, femei și copii, se află astăzi în România, în ce județe și în ce număr pe fiecare județ? 
8. Din data de 24 februarie a.c. și până în prezent, câți refugiați din Ucraina au intrat în România, prin fiecare punct de 

intrare în țară, fără niciun fel de document de identificare? Câți dintre aceștia se mai află astăzi în țara noastră și unde? 
9. Din data de 1 decembrie 2021 și până în prezent, câți cetățeni ruși au intrat în România, prin fiecare punct de intrare 

în țară? 
10. Din data de 1 decembrie 2021 și până în prezent câți cetățeni ruși au părăsit România, prin fiecare punct de ieșire din 

țară? 
Solicit răspuns scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Dumitru-Viorel Focșa 
*** 
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Adresată domnului Marius Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 
 

Integrarea refugiaților din Ucraina pe piața muncii din România 
Stimate domnule ministru, 
Din data de 24 februarie și până în prezent, zeci de mii de cetățeni ucraineni s-au refugiat și în țara noastră din cauza 

războiului declanșat de armata putinistă. Chiar dacă toți își doresc să revină pe meleagurile natale cât mai repede, se pare că 
așteptarea lor se prelungește. În acest context, mulți vor fi nevoiți să caute și să își găsească un loc de muncă pe teritoriul țării 
noastre.  

Pe cale de consecință, vă rog să îmi comunicați cum susține statul român procesul de angajare a refugiaților ucraineni și 
dacă până astăzi există solicitări de angajare din partea acestora, în ce județe și pe ce domenii. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,      Deputat  

Dumitru-Viorel Focșa 
*** 

 

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

Reiterarea întrebării parlamentare nr.3395A-30-12-2021 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere faptul că termenul legal pentru primirea răspunsului (27-01-2022) la întrebarea parlamentară nr.3395A-

30-12-2021, având ca obiect Procesul de regionalizare a României, fără ca să ni se solicite un termen suplimentar pentru 
examinare și fără a ni se prezenta un răspuns, reiterez întrebarea parlamentară și vă cer respectuos să-mi răspundeți prompt și 
explicit, în scris, indicând totodată motivele încălcării termenului legal pentru prezentarea răspunsului. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu mulțumiri,          Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

 

Adresată doamnei Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 
 

Reiterarea întrebării parlamentare nr.3394A-30-12-2021 
Natalitatea în România și în județul Arad 

Stimată doamnă ministru, 
Având în vedere faptul că termenul legal pentru primirea răspunsului (27-01-2022) la întrebarea parlamentară nr.3394A-

30-12-2021, având ca obiect Natalitatea în România și în județul Arad, fără ca să ni se solicite un termen suplimentar pentru 
examinare și fără a ni se prezenta un răspuns, reiterez întrebarea parlamentară și vă cer respectuos să-mi răspundeți prompt și 
explicit, în scris, indicând totodată motivele încălcării termenului legal pentru prezentarea răspunsului. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu mulțumiri,         Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

 

Adresată domnului Bogdan Marius Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței 
 

Reiterarea întrebării parlamentare nr.2229A/07-09-2021 
Clarificări privind explozia prețurilor la electricitate și gaz 

Stimate domnule președinte, 
Având în vedere faptul că termenul legal pentru primirea răspunsului (29-09-2021) la întrebarea parlamentară 

nr.2229A/07-09-2021, având ca obiect Clarificări privind explozia prețurilor la electricitate și gaz, fără ca să ni se solicite un 
termen suplimentar pentru examinare și fără a ni se prezenta un răspuns, reiterez întrebarea parlamentară și vă cer respectuos 
să-mi răspundeți prompt și explicit, în scris, indicând totodată motivele încălcării termenului legal pentru prezentarea 
răspunsului. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
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Cu mulțumiri,          Deputat 
Vasile Nagy 

*** 
 

Adresată doamnei Dorina Duma,  director executiv al Direcției de Sănătate Publică Cluj, Ministerul Sănătății 
 

Situația vaccinărilor anti-COVID-19 la nivelul județului Cluj 
 Stimată doamnă  director, 
Având în vedere Art. 200 din Regulamentul Camerei Deputaților cu privire la drepturile parlamentarilor de a dresa 

întrebări conducătorilor de instituții ale administrației publice locale sau centrale, precum și în virtutea  Legii 544/2001 cu 
privire la liberul acces la informații de interes public, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări și solicitări: 

• Numărul de doze administrate în fiecare centru de vaccinare din județul Cluj în ultimele două luni de zile. 
Menționez că în temeiul Regulamentului Camerei Deputaților, Capitolul IV, Art. 195, alin (3) și Art. 199, alin (2), aveți 

obligația de a răspunde la întrebările deputaților în termen de maximum 15 zile calendaristice. Aș aprecia suplimentar 
disponibilitatea și efortul dumneavoastră și v-aș rămâne îndatorat dacă mi-ați răspunde la întrebările de mai sus într-un timp 
mai scurt. 

În speranța unei bune colaborări în folosul cetățenilor aștept răspunsul     dumneavoastră în  scris pe adresa de email 
alin.colesa@cdep.ro 

Deputat 
Ilie-Alin Coleșa 

*** 
Adresată domnului Nicolae Ciucă, domnului prim-ministru în Guvernul României 
 

Retragerea Ordinului Național „Steaua României” lui Kelemen Hunor 
 

Stimate domnule prim-ministru, 
Având în vedere faptul că în data de 15 noiembrie 2017 Consiliul de Onoare al Ordinului Naţional ''Steaua României'' a 

decis retragerea distincţiei acordate preşedintelui UDMR, Kelemen Hunor, ca urmare a faptului că într-un interviu acesta a 
apreciat că reprezentanţii Uniunii şi maghiarii nu au ce sărbători cu ocazia Centenarului, vă aducem în atenție faptul că 
amânarea retragerii acestei distincții constituie o tergiversare nejustificată și o insultă la adresa României subminând 
importanța Ordinului Național. 

 Deoarece, într-un interviu acordat în luna august 2017 cotidianului clujean de limba maghiară Szabadsag, în care a 
vorbit despre pregătirile pentru Centenarul Marii Uniri din 2018, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că 
reprezentanții Uniunii și maghiarii nu au ce sarbatori cu ocazia Centenarului și se teme că în lipsa realizărilor din ultimii 100 
de ani, politicienii români vor recurge la „discursuri naționaliste”, Consiliul de Onoare s-a sesizat, pe bună dreptate, în vederea 
evaluării situației și adoptării unei decizii. 

 În acest context, Consiliul de Onoare al Ordinului "Steaua Romaniei" a decis pe 15 noiembrie 2017 să îi retragă 
această distincție liderului UDMR Kelemen Hunor, pentru „nerespectarea zilei de 1 Decembrie", Ziua Națională a României. 
Hotărârea a fost luată cu cinci voturi pentru şi o abţinere, în condiţiile în care unul dintre membri a absentat. 

 Din aceste motive vă rog, domnule Președinte, să răspundeți la următoarele întrebări: 
1) Care sunt argumentele pentru tergiversarea retragerii Ordinului Național „Steaua României” lui Kelemen Hunor, în 

condițiile în care decizia Consiliului de Onoare a fost transmisă acum mai bine de patru ani? 
2) Considerați potrivită atitudinea lui Kelemen Hunor, în calitate de lider al unei comunități și totodată parlamentar, 

actual viceprim-ministru, deținător al Ordinului Național „Steaua României”, având în vedere afirmațiile sale de la acea vreme: 
„Românii trebuie să accepte că noi nu vom putea și nici nu vrem să sărbătorim 2018.” Aceasta fiind o viziune menținută în 
mod permanent de către liderul UDMR și de către colegii săi de partid. 

3) Când se va lua o decizie în sensul retragerii Ordinului Național „Steaua României” lui Kelemen Hunor, în 
conformitate cu decizia Consiliului de Onoare? 

Solicit răspuns in scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Dan Tanasă 
*** 
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Adresată doamnei Simona Pârvu, director general dr., Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor 
Transmisibile, Ministerul Sănătății 

Situația vaccinărilor anti-COVID-19 în Centrele de Vaccinare Drive-Through  
și în Centrele Mobile de Vaccinare 

Stimată doamnă  director, 
Având în vedere Art. 200 din Regulamentul Camerei Deputaților cu privire la drepturile parlamentarilor de a dresa 

întrebări conducătorilor de instituții ale administrației publice locale sau centrale, precum și în virtutea  Legii 544/2001 cu 
privire la liberul acces la informații de interes public, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări și solicitări: 

• Numărul de doze administrate în fiecare Centru de Vaccinare de tip Drive-Through și în fiecare Centru Mobil de 
Vaccinare de la nivelul întregii țări ultimele două luni de zile. 

Menționez că în temeiul Regulamentului Camerei Deputaților, Capitolul IV, Art. 195, alin (3) și Art. 199, alin (2), aveți 
obligația de a răspunde la întrebările deputaților în termen de maximum 15 zile calendaristice. Aș aprecia suplimentar 
disponibilitatea și efortul dumneavoastră și v-aș rămâne îndatorat dacă mi-ați răspunde la întrebările de mai sus într-un timp 
mai scurt. 

 În speranța unei bune colaborări în folosul cetățenilor aștept răspunsul     dumneavoastră în  scris pe adresa de email 
alin.colesa@cdep.ro 

Deputat 
Ilie-Alin Coleșa 

*** 
Adresată domnului Vasile Dâncu, ministru al Apărării Naționale 
 

Laboratoarele de cercetare biologică din Ucraina, poziția și măsurile MApN referitor  
la siguranța NBC (Nucleară Biologică și Chimică) a populației din România 

Stimate domnule ministru, 
Ca urmare a invaziei rusești din Ucraina  și a ultimelor evenimente din zona de conflict învecinată României și anume: 

lovituri de artilerie, lupte grele și incendiul de la centrala nucleară din Zaporojie (una dintre cele mai mari centrale nucleare din 
Europa) din 9 martie 2022; precum și a existenței laboratoarelor de cercetare biologică în Ucraina, confirmate de Victoria 
Nuland, subsecretar de stat SUA, aceste laboratoare reprezentând o îngrijorare majoră pentru oficialii SUA, putem presupune 
că există riscul ca războiul din Ucraina să capete o dimensiune Nucleară și Biologică.  

Prin urmare, stimate domnule ministru, vă rog să îmi precizați:  
1. Care este poziția Ministerului Apărării Naționale pe tema subiectelor mai sus menționate? 
2. Ce măsuri de prevenție și/sau protecție au fost întreprinse de către Ministerul pe care îl conduceți, in vederea apărării 

populației de posibilele efecte negative ale unor incidente de natură NBC (Nucleară Biologică și Chimică), care pot avea loc în 
statul vecin, în contextul în care riscul producerii unor astfel de incidente în Ucraina, este din ce în ce mai mare? 

Această informație o consider utilă și benefică pentru creșterea încrederii românilor în organele statului, în contextul în 
care observăm efectul negativ asupra populației a știrilor false și sensibilizarea acesteia la zvonuri, iar lipsa de informație 
catalizează procesul de răspândire a acestora.  

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă mulțumesc,         Deputat 

Sebastian-Ilie Suciu 
*** 

 

Adresată domnului Carol-Eduard Novák, ministrul Sportului 
 

Reprezentarea României la Jocurile Olimpice din 2024  prin intermediul Federației Române de Gimnastică 
Stimate domnule ministru, 
Cunoscând faptul că următoarea ediție a Jocurilor Olimpice va avea loc la Paris în anul 2024, acest lucru presupune că 

reprezentanții României din lotul Federației Române de Gimnastică se pregătesc intens și constant în vederea obținerii celor 
mai bune rezultate. Participarea la Jocurile Olimpice reprezintă un proces lung și intens de etape prin care cei mai buni 
gimnaști ai României vor trebui să treacă mai întâi: Campionatele Europene (11-21.08.2022), Campionatele Mondiale (29.10 - 
6.11.2022, Liverpool), întreceri care reprezintă etape de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, dar nu trebuie 
ratată nici ocazia de a participa la Jocurile Mondiale din Statele Unite la (7.07 - 17.07.2022, Birmingham). 
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În acest context, declarația de presă a Federației Române de Gimnastică, condusă de către distinsa doamnă Carmencita 
Constantin, este cel puțin îngrijorătoare: 

„ ... Situația este gravă. Revenirea în elita gimnasticii mondiale nu se poate realiza fără participarea la competițiile 
organizate de FIG (Federația Internațională de Gimnastică). Iar în acest moment suntem în situația ca loturile României să 
nu-și poată urma programul competițional din cauza lipsei fondurilor.” 

Având în vedere cele menționate mai sus, vă rog respectuos să binevoiți să-mi comunicați în scris răspunsul la 
următoarele întrebări: 

1. Cunoașteți impasul în care se află Federația Română de Gimnastică ? 
2. Care este punctul dumneavoastră de vedere referitoare la această situație ? 
3. Ce soluții propuneți pentru a elimina această situație neplăcută ? 
4. Care sunt prioritățile Ministerului pe care îl conduceți în vederea asigurării participării României la Jocurile Olimpice 

din 2024 ? 
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

 

Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministru al Muncii și Solidarității Sociale 
 

Clarificări privind renegocierea și ajustarea PNRR-ului. 
Stimate domnule ministru, 
De curând ați făcut următoarea afirmație: „Este o prevedere din PNRR asumată nu de noi, PSD, de alţii. Ordonanţa este 

scrisă, prevederea este ca de la 1 ianuarie 2024 să se întâmple. Eu am spus de foarte multe ori că acest PNRR trebuie 
renegociat. Spun încă o dată că, mai ales din cauza a ceea ce se întâmplă acum, acest PNRR trebuie, cum vrem noi să spunem, 
renegociat, ajustat, îmbunătăţit. Eu refuz să îi ţin pe cetăţenii români 50 de ani săraci, cu procent de 9,4% până în 2070, că aşa 
s-au gândit unii la un moment dat”.  

Domnule ministru, vă rog respectuos să îmi comunicați unde există în PNRR prevederea conform căreia aceste date au 
fost negociate pentru perioada 2020-2070 și cum au explicat foștii guvernanți, alături de care lucrați în prezent, că s-au luat 
decizii care privesc piața muncii și sistemul de pensii pentru viitorii 50 de ani? 

De ce a fost ținut la secret PNRR-ul până la aprobarea acestuia? 
De ce nu poate fi renegociat la Bruxelles pentru binele acestor români care lucrează sau care au ieșit la pensie, cu pensii 

la valoarea cea mai mică din Uniunea Europeană? 
Solicit răspuns în formă scrisă.       Deputat 
Cu deosebită considerație,              Enachi Raisa 

*** 
Adresată domnului Marian Cătălin Predoiu, ministrul Justiției  
 

Prevenirea traficului de persoane în rândul refugiaților din Ucraina de pe teritoriul României 
 

Domnule ministru,    
Având în vedere că în urma declanșării conflictului armat pe teritoriul Ucrainei, un număr foarte mare de persoane s-au 

refugiat pe teritoriul României, precum și obligațiile României de a acorda protecție acestor persoane, în baza tratatelor 
internaționale la care este parte, a directivelor europene emise și a prevederilor legislației naționale în vigoare, care impun 
acordarea a cel puțin unei forme de protecție acestor persoane și 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, vă solicit răspuns la următoarea întrebare:  

- Ce măsuri concrete au fost adoptate, sau urmează a fi adoptate, pentru prevenirea traficului de  
persoane în rândul refugiaților din Ucraina de pe teritoriul României? 

Solicit răspuns scris.  
Deputat 

Daniel Gheorghe Rusu 
*** 
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Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Copiii ucraineni refugiați în România, trebuie ajutați să învețe 
Stimate domnule ministru, 

Acest conflict armat ne-a pus pe toți în situații dificile, mai ales preșcolarii, elevii și studenții plecați din calea războiului 
din Ucraina.  

În România există 45 de școli gimnaziale și 10 licee în care se predă limba ucraineană - județele: Suceava, Satu Mare, 
Botoșani, Tulcea, Arad, Timiș, Caraș-Severin. 

Momentan, elevii ucraineni sunt înscriși ca audienți - pot asista la cursuri, fără a fi înscriși la școala respectivă și fără a 
da examene. Cu toate acestea, consider că școala ar trebuie să faciliteze procesul educațional al elevilor, ci nu să aibă doar un 
rol de supraveghere.  

Drept urmare, Domnule ministru, vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care este capacitatea școlilor noastre pentru a putea primi elevii refugiați din Ucraina? 
2. Cum este adaptat procesul educațional nevoilor audienților? 
3. Aveți un curriculum adaptat acestor nevoi? 
4. Veți opta pentru clase cu predare în limba ucraineană? 
5. Câți elevi refugiați din Ucraina au solicitat de a participa la orele de studii? 
6. Câți studenți refugiați din Ucraina avem astăzi integrați la universități pentru ciclul I și ciclul II? 

Solicit răspuns în formă scrisă.  
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Raisa Enachi 
*** 

 

Adresată doamna Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 
 

Copiii refugiați din zona conflictului armat din Ucraina, neînsoțiți de părinți  
sau de un alt reprezentant legal 

Stimată doamnă ministru, 
Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român 

cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. 
Practic, s-a stabilit că cetățenii ucraineni care intră în România, dar care nu cer azil, beneficiază de cazare în tabere 

temporare sau în alte locuri de cazare stabilite de comitetele județene pentru Situații de Urgență ori cazare oferită de societatea 
civilă, de hrană, îmbrăcăminte, produse de igienă personală, asistență medicală primară și tratament, asistență medicală de 
urgență, precum și de dreptul de a fi incluși în programele naționale de sănătate publică. 

Cu toate acestea, vreau să subliniez existența unei probleme, anume aceea a copiilor care ajung în România din zona 
conflictului armat din Ucraina, neînsoțiți de părinți sau de un alt reprezentant legal. Astfel, la începutul lunii martie, statistic 
vorbind, rămași în România erau peste 22.000 de copii refugiați din Ucraina. 

În acest context, doamnă ministru vă rog să îmi specificați ce măsuri întreprindeți pentru a-i proteja pe copiii neînsoțiți 
de părinți sau de alți reprezentanți legali? Care este forma de protecție de care beneficiază aceștia? 

De asemenea, vă rog să îmi precizați câți copii ucraineni avem astăzi, care au ajuns în România, neinsoțiți de părinți sau 
de un alt reprezentant legal? 

Solicit răspuns în formă scrisă.      Deputat 
Cu deosebită considerație,             Raisa Enachi 

*** 
Adresată domnului Lucian Bode, ministru al Afacerilor Internelor  
 

Războiul, schimbă destine 
Stimate domnule ministru, 
Intrarea în vigoare a Acordului de asociere pentru Ucraina reprezintă un moment de referință pentru atingerea 

obiectivului pe care România îl promovează activ și constant în cadrul Uniunii Europene vizând promovarea valorilor și 
standardelor europene.  

De la debutul acestei crize, din 24 februarie,  având un acord de asociere cu UE cetățenii ucraineni au dreptul de a 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 8 - 2022  
Săptămâna 21– 25 martie 2022  

 

 

104 
 

călători și de ședere timp de 90 de zile într-un interval limitat de jumătate de an oriunde pe teritoriul României sau al unui alt 
stat membru al Uniunii Europene. 

Domnule ministru, în acest context, vă rog să îmi comunicați răspuns la următoarele întrebări: 
- Câte solicitări de azil avem din partea cetățenilor refugiați din Ucraina până în acest moment? 
- Câți dintre cetățenii ucraineni au primit răspunsul favorabil și cât timp durează procedura de a fi acceptată solicitarea 

de azil din partea autorităților române? 
Solicit răspuns în formă scrisă.         Deputat 
Cu deosebită considerație,                Raisa Enachi 

*** 
 

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

Memorandum: Acordul de cooperare între Guvernul României  
și Guvernul Republicii Cuba în domeniul sănătății 

Stimate domnule ministru, 
Din data de 5 iulie 2018 a fost aprobat Memorandumul cu tema: Aprobarea inițierii negocierii Acordului de cooperare 

între Ministerul Sănătății din România și Ministerul Sănătății Publice din Republica Cuba în domeniul sănătății.  
Acordul de cooperare în domeniul sănătății conține prevederi referitoare la cooperarea în următoarele domenii: 
- medicamente generice și esențiale, inclusiv vaccinuri și asistență pentru aprovizionarea cu medicamente; 
- accesul populației la asistenţa medicală, inclusiv acoperirea universală cu servicii de sănătate; 
- serviciile de sănătate publică; 
- politicile farmaceutice; 
- prevenirea, supravegherea și controlul bolilor netransmisibile, inclusiv diabetul zaharat, bolile cardiovasculare, 

cancerul, precum și reducerea factorilor de risc a acestora; 
- rezistența antimicrobiană; 
- autorizarea medicamentelor și dispozitivelor medicale, precum și asigurarea calității acestora. 
Memorandumul de semnare a acestui Acord a fost inițiat în iulie 2019 și reluat în perioada următoare datorită 

schimbărilor survenite în componența Guvernului. 
În acestă ordine de idei domnule ministru, vă rog să îmi precizați: 

1. Cum va fi implementat Acordul de cooperare între Ministerul Sănătății din România și Ministerul Sănătății Publice 
din Republica Cuba în domeniul sănătății? 

2. Care sunt vaccinurile studiate sau aprobate prin Acordul de cooperare între Ministerul Sănătății din România și 
Ministerul Sănătății Publice din Republica Cuba? 

3. Se discută de Cimavax care este atât tratament, cât şi vaccin pentru cancerul de plămâni folosit în Cuba? Cercetătorii 
spun că ar putea deveni o măsură standard de prevenire, un vaccin care se face în copilărie la fel ca cel împotriva poliomelitei 
sau difteriei.  

Solicit răspuns în formă scrisă. 
Cu deosebită considerație,                Deputat 

Raisa Enachi 
*** 

Adresată domnului  Sorin Mihai Grindeanu, ministru al Transporturilor și Infrastructurii   
        

Clarificări asupra alocărilor din sumele corespondente tragerilor din fondurile PNRR pe componenta transporturi 
 

Stimate domnule ministru, 
Doresc să vă aduc în atenție aspecte care prezintă interes general și, anume, obiectivele anunțate a fi incluse pe 

Componenta 4 – Transport, din cadrul PNRR. 
Conform informațiilor care sunt disponibile, pe această Componentă, la subcapitolul – Dezvoltarea infrastructurii rutiere 

durabile este prins, pe alocările din PNRR, doar un segement al Autostrăzii Transilvania, anume secțiunea Nădășelu- Poarta 
Sălajului 

Pe domeniul Transporturilor s-au anunțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența 2 reforme majore și 4 tipuri 
principale de investiții, pe rutier tința comunicată fiind de 434 km noi de autostrada, finanțati exclusiv din PNRR  
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Tinând cont de cele mai sus expuse, vă solicit să îmi răspundenți la următoarele întrebări: 
1. Care este cuantumul sumei totale, alocată pe subcapitolul Dezvolatarea infrastructurii rutiere durabile și ce valoare din 

această sumă este alocată pentru rutier? 
2. Dacă ținta asumată pe rutier este de 434 km noi de autostrada, de ce nu sunt anunțate planificări pe finanțarea din 

PNRR si pentru autostrăzile A7 și A8? 
3. Care sunt, concret și detaliat, măsurile ce vor fi luate pentru a fi finalizate si obicetivele de investiții ce tin de 

autostrăzile A7 și A8? 
Solicit răspuns scris.        Deputat 
Cu respect,          Mitrea Dumitrina 

*** 
 

Adresată domnului  Dan Vîlceanu, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene   
                 

Clarificări asupra alocărilor din sumele corespondente  tragerilor din fondurile PNRR 
 

Stimate domnule ministru, 
Doresc să vă aduc în atenție aspecte care prezintă interes general și, anume, obiectivele anunțate a fi incluse  pe 

Componenta 4 – Transport, din cadrul PNRR. 
Conform informațiilor care sunt disponibile, pe această Componentă, la subcapitolul – Dezvoltarea infrastructurii rutiere 

durabile este prins, pe alocările din PNRR, doar un segement al Autostrăzii Transilvania, anume secțiunea Nădășelu - Poarta 
Sălajului 

Pe domeniul Transporturilor s-au anunțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența 2 reforme majore și 4 tipuri 
principale de investiții, pe rutier tința comunicată fiind de 434 km noi de autostrada, finanțati exclusiv din PNRR  

Ținând cont de cele mai sus expuse, vă solicit să îmi răspundenți la următoarele întrebări: 
1. Care este cuantumul sumei totale alocată pe subcapitolul Dezvolatarea infrastructurii rutiere durabile și ce valoare din 

această sumă este alocată pentru rutier? 
2. Dacă ținta asumată pe rutier este de 434 km noi de autostrada, de ce nu sunt anunțate planificări pe finanțarea din 

PNRR si pentru autostrăzile A7 și A8? 
3. Care sunt, concret și detaliat, reformele și/sau investițiile prin intermediul cărora se vor atinge obiectivele asumate pe 

componenta transporturi? 
Solicit răspuns scris.       Deputat 
Cu respect,           Mitrea Dumitrina  

*** 
Adresată domnului Vasile Dâncu, ministrul Apărării Naționale 
 

Cum evaluați capacitatea armatei române de apărare a țării după ultimele trei incidente  
din care ultimul vineri 18 martie. Domnule Vasile Dâncu demisionați din funcția de Ministru al Apărării Naționale 

pentru care nu aveți nici un fel de pregătire 
Domnule ministru, 
Un individ mascat a intrat într-o unitate militară din Mamaia Sat unde a atacat un soldat şi a furat pistolul mitralieră şi 

un încărcător. Militarul ar fi opus rezistenţă, dar individul, care avea şi o armă albă s-a dovedit prea puternic. A sărit apoi 
gardul unităţii şi s-a făcut nevăzut, cu tot cu armă. Străzile din Mamaia şi Constanţa s-au umplut de poliţişti, iar paza la 
consulatul Rusiei din Constanţa a fost întărită, preventiv. Ministerul Apărării a dispus sporirea pazei la toate unităţile militare 
din ţară. Întâmplarea s-a petrecut în jurul orei 20.15.  

Costi Spînu, purtător de cuvânt MApN: ”O persoană neidentificată, cu cagulă și înarmată cu o armă albă, a intrat prin 
efracție în perimetrul unității militare și l-a atacat pe militarul din pază. Militarul a opus rezistenţă”, spune reprezentantul 
MApN. Chiar s-a luptat cu agresorul corp-la-corp, însă, cu toate eforturile, a fost deposedat de arma din dotare și de un 
încărcător cu 30 de cartuse. După ce a intrat în posesia armei și a muniției, agresorul a părăsit perimetrul unității, a sărit gardul, 
iar militarul agresat, evident, a anunțat de urgență comanda unității. Parchetul Militar Constanța și organele de poliție au 
deschis o anchetă pentru cercetarea evenimentului.  

Este al treilea incident în mai puţin de o lună care pune Armata Română într-o lumină proastă. Vineri, un militar de 35 
de ani a murit în poligonul Smârdan din Galaţi, strivit de un tanc în timpul unui exerciţiu militar. Iar pe 2 martie, în judeţul 
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Constanţa, s-au prăbuşit unul după altul un MiG-21 și elicopterul militar trimis la operaţiunea de salvare. Opt oameni au murit 
atunci. Față de această situație vă adresăm următoarea intrebare: 

Cum evaluați capacitatea armatei române de apărare a țării după ultimele 3 incidente, ultimul vineri 18 martie cînd un 
militar a fost deposedat de arma din dotare? Puteți asigura apărarea flancului estic al NATO, măcar prin coparticiparea la 
misiuni comune sau veți solicita celorlați membri ai NATO să suplinească deficitul de pregătire al armatei române față de 
provocările momentului?  

 Solicităm răspuns în scris și oral. 
Deputat       Deputat 

Acatrinei Dorel Gheorghe       Puscasu Lucian Florin 
*** 

Adresată domnului Barna Tánczos, ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Clarificări asupra măsurilor împotriva marilor poluatori din municipiul Ploiești 
Domnule ministru,  
România este a 5-a țară ca număr de ani de viață sănătoasă pierduți din cauza poluării aerului din cele 28 de state UE. 
Poluarea aerului omoară de 10 ori mai mulţi români decât accidentele rutiere. 
Particulele în suspensie (PM) sunt particule solide și lichide suspendate în aerul înconjurător, fiind responsabile pentru 

decesele premature prin atac cerebral, cancer pulmonar și boli cardiovasculare. Există două tipuri de PM: cele grosiere PM10 
și cele fine PM2,5. Acestea din urmă sunt nocive pentru sănătate chiar și la concentrații mici în aer deoarece pătrund în 
plămâni. Media anuală a României în privința concentrațiilor de PM este peste media UE. 

Ploieștiul este unul dintre cele mai poluate locuri din România. În jurul orașului sunt trei mari rafinării, bataluri cu petrol 
neecologizate, cel mai mare incinerator de deșeuri periculoase din România, iar între blocuri, o fabrică de detergenți și multe 
alte făbricuțe, surse de poluare. 

Un raport al Institutului Național de Sănătate atrage atenția că incidența bolilor grave e mai mare în acest loc decât în 
restul țării. Rata de incidență prin leucemie a crescut de 3 ori față de anii precedenți. Poluarea e la cote alarmante dar, de 30 de 
ani, nu se face nimic. 

Având în vedere problemele grave cu care municipiul Ploiești se confruntă în ceea ce privește poluarea, fiind unul dintre 
cele mai poluate orașe din țară, vă rog să îmi precizați care sunt măsurile pe care le aveți în vedere față de marii poluatori 
industriali din municipiul Ploiești? 

Vă rugăm să ne transmiteți un răspuns în scris.          Deputat 
Cu deosebită considerație,      Adrian George Axinia 

*** 
Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, viceprim-ministru, ministrul Transporturilor și Infrastructurii  

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR Marfă S.A. – o companie strategică 
 
Stimate domnule viceprim-ministru, 
O scrisoare trimisă de Comisia Europeană, în data de 11 mai 2021, către Reprezentanța permanentă a României la UE, 

arată că Guvernul și-a asumat, desființarea S.N.T.F.M. CFR Marfă S.A. Se confirmă angajamentul autorităților române de a 
desființa, prin transferarea a 23% din materialul rulant către societatea Rofersped S.A. (la care statul român deține 98% din 
acțiuni), la final, aceasta urmând să fie privatizată. CFR Marfă va transfera către Rofersped SA o parte din patrimoniu sub 
formă de majorare de capital, dar şi o parte dintre contracte, respectiv va prelua 41% din volumul transportat de CFR Marfă, 
iar restul contractelor vor fi cedate deliberat către competitorii privați, potrivit informațiilor apărute în mass-media la vremea 
respectivă. Autoritățile române s-au angajat să privatizeze Rofersped după ce acesta primește activele necesare de la CFR 
Marfă, printr-un plan de recuperare care ar avea loc în mai multe etape. Într-o primă fază, autoritățile române ar recupera în 
natură o parte din ajutorul ilegal în contextul procedurilor în curs de pre-insolvabilitate a companiei CFR Marfă. Într-o a doua 
fază, după finalizarea recuperării parțiale în natură, autoritățile române ar lichida CFR Marfă, care și-ar înceta activitățile și ar 
ieși de pe piață”, după cum este menționat în documentul respectiv. De asemenea, se estimează că dimensiunea forței de 
muncă a Rofersped s-ar situa la jumătate din numărul angajaților S.N.T.F.M. CFR Marfă S.A. 

Conform datelor publice, bugetul S.N.T.F.M. CFR Marfă S.A. pentru anul 2022, prevede pierderi echivalente cu peste 
83 de milioane de euro, în creștere cu 30% față de cele consemnate în 2021. După ce anul trecut au avut loc concedieri masive, 
pentru acest an sunt prognozate angajări (un plus de 49 de salariați!). Totodată, cresc cu 4,29% și cheltuielile aferente 
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contractului de mandat (indemnizația directorului general) și ale altor organe de conducere și control, comisii, comitete, de la 
583 mii lei la nivelul anului 2021 la 608 mii lei în cursul acestui an și crește valoarea bonusurilor, de la 15.061 mii lei anul 
trecut la 18.742 mii lei în anul curent. 

Domnule Viceprim-Ministru, vă solicit să îmi comunicați dacă luați în calcul în actualul context al războiului din 
Ucraina, ca autoritate a statului român, să lichidați compania strategică  S.N.T.F.M. CFR Marfă S.A.?  

Ucraina a solicitat României și Moldovei să preia exportul de cereale, pe calea ferată, întrucât porturile ucrainene de la 
Marea Neagră sunt blocate de către Rusia, sunteți de acord cu această cerere?  

Câți angajați are la acest moment S.N.T.F.M. CFR Marfă S.A. ?  
Ce impact social și economic ar avea faptul că S.N.T.F.M. CFR Marfă S.A. și-ar înceta activitățile și ar ieși de pe piață? 
Ce cotă de piață mai are la acest moment S.N.T.F.M. CFR Marfă S.A.? 
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită considerație,           Deputat           

Dan Tanasă 
*** 

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

Chestiunea Laserului de la Măgurele 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere faptul că Laserul de la Măgurele a fost considerat ani de zile drept cel mai important și reușit proiect de 

cercetare din România. Proiectul de la Măgurele este văzut ca un succes extraordinar pentru domeniul cercetării din România 
și pentru viitorul acestui sector.  

România nu a fost acceptată ca membru gazdă, rămânând cu statutul de observator. Astfel, aura laserului de la Măgurele 
s-a deteriorat grav, marele succes al acestui proiect pare că se transformă într-un eșec. Practic, România nu este primită, cel 
puțin pentru o perioadă de timp, în consorțiul european al infrastructurii de cercetare în domeniul laserilor. Drept urmare, 
efectele care se pot anticipa în acest moment sunt, pe de o parte, că laserul de la Măgurele nu va mai primi finanțări europene 
la nivelul de până acum, iar, pe de altă parte, nu va mai face parte din strategia de cercetare de la nivel european. 

Comisia Europeană a luat decizia (5 mai 2021) de a înfiinţa Extreme Light Infrastructure (ELI) ca un consorţiu 
european pentru infrastructura de cercetare (ERIC) doar cu Republica Cehă şi Ungaria, fără România. Decizia de a aproba 
cererea vine după ani de negocieri intense. 

În acest context, domnule Ministru, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1) Din ce motiv România nu a fost inclusă în calitate de membru în cadrul Consorțiului European pentru Infrastructura de 

Cercetare (ERIC)? 
2) Ce va face România cu laserul de la Măgurele, acum când practic a fost exclusă din rețeaua europeană? 
3) Care este politica Guvernului României cu privire la dezvoltarea Institutului Național de Fizică și Inginerie Nucleară-

„Horia Hulubei” (IFIN-HH)? 
4) În ce stadiu se află participarea României în cadrul ELI-ERIC și când vom obține statutul de membru deplin? 
5) Care sunt cauzele neinstalării unei componente a ELI-NP, adică sura de raze gamma prin Consorţiul EuroGammaS 

(EGS) care a câştigat în 2014 licitaţia pentru această sursă și care sunt soluțiile găsite pentru rezolvarea acestor dificultăți? 
Solicit răspuns in scris. 
Cu deosebită considerație,        Deputat  

Dan Tanasă 
*** 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru al României 
 

Chestiunea Laserului de la Măgurele 
Stimate domnule prim-ministru, 
Având în vedere faptul că Laserul de la Măgurele a fost considerat ani de zile drept cel mai important și reușit proiect de 

cercetare din România. Proiectul de la Măgurele este văzut ca un succes extraordinar pentru domeniul cercetării din România 
și pentru viitorul acestui sector.  

România nu a fost acceptată ca membru gazdă, rămânând cu statutul de observator. Astfel, aura laserului de la Măgurele 
s-a deteriorat grav, marele succes al acestui proiect pare că se transformă într-un eșec. Practic, România nu este primită, cel 
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puțin pentru o perioadă de timp, în consorțiul european al infrastructurii de cercetare în domeniul laserilor. Drept urmare, 
efectele care se pot anticipa în acest moment sunt, pe de o parte, că laserul de la Măgurele nu va mai primi finanțări europene 
la nivelul de până acum, iar, pe de altă parte, nu va mai face parte din strategia de cercetare de la nivel european. 

Comisia Europeană a luat decizia (5 mai 2021) de a înfiinţa Extreme Light Infrastructure (ELI) ca un consorţiu 
european pentru infrastructura de cercetare (ERIC) doar cu Republica Cehă şi Ungaria, fără România. Decizia de a aproba 
cererea vine după ani de negocieri intense. 

În acest context, domnule prim-ministru, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1) Din ce motiv România nu a fost inclusă în calitate de membru în cadrul Consorțiului European pentru Infrastructura de 

Cercetare (ERIC)? 
2) Ce va face România cu laserul de la Măgurele, acum când practic a fost exclusă din rețeaua europeană? 
3) Care este politica Guvernului României cu privire la dezvoltarea Institutului Național de Fizică și Inginerie Nucleară-

„Horia Hulubei” (IFIN-HH)? 
4) În ce stadiu se află participarea României în cadrul ELI-ERIC și când vom obține statutul de membru deplin? 
5) Care sunt cauzele neinstalării unei componente a ELI-NP, adică sura de raze gamma prin Consorţiul EuroGammaS 

(EGS) care a câştigat în 2014 licitaţia pentru această sursă și care sunt soluțiile găsite pentru rezolvarea acestor dificultăți? 
Solicit răspuns in scris. 
Cu deosebită considerație,        Deputat  

Dan Tanasă 
*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – o companie strategică 
Stimate domnule ministru, 
Conform datelor publicate pe site-ul S.N.G.N. ROMGAZ S.A., producătorul de gaze naturale controlat de statul român 

(prin Ministerul Energiei care deține peste 70% din acțiuni), va plăti în total cel mult 1,07 miliarde dolari pentru a prelua 
subsidiara locală a gigantului petrolier american ExxonMobil (care deține 50% din drepturile concesiunii offshore de gaze 
Neptun Deep, cea mai mare din sectorul românesc al Mării Negre). Compania românească de stat va achita vânzătorului un 
avans de 106 milioane dolari la semnarea contractului.  

 „Prețul de achiziție care va fi achitat de către Romgaz pentru contravaloarea tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 
100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited va fi de 1.060.000.000 USD (un 
miliard șaizeci de milioane USD), care poate fi ajustat pozitiv cu o valoare maximă de cel mult 10.000.000 USD (zece 
milioane USD), în timp ce ajustarea negativă nu este limitată. La semnarea Contractului de Vânzare - Cumpărare, S.N.G.N. 
ROMGAZ S.A. va avea obligația de a achita Vânzătorilor o suma egală cu 106.000.000 USD (o sută șase milioane USD), 
reprezentând avans/depozit. După îndeplinirea condițiilor suspensive necesare finalizării Tranzacției, astfel cum acestea vor fi 
reglementate în Contractul de Vânzare - Cumpărare, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va achita suma reprezentând diferența dintre 
prețul de achiziție și avansul/depozitul achitat la semnarea Contractului de Vânzare – Cumpărare”, conform mesajului publicat 
de Romgaz. 

Istoric vorbind, în luna noiembrie 2000, executivul condus atunci de premierul Mugur Isărescu aproba Hotărârea de 
Guvern nr. 1.233 prin care perimetrul denumit atunci XIX Neptun (mai este denumit și Neptun II sau Neptun Deep) era 
acordat și apoi era prelungită concesiunea gratuită a platformei până în anul 2045 către două companii: Petrom și Elf 
Aquitaine. „Se aprobă acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, 
încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, pe de o parte, în calitate de concedent, și Societatea Națională a 
Petrolului Petrom SA și Compania ELF Aquitaine, cu sediul în Franța, pe de altă parte, în calitate de concesionar”, se preciza 
în HG 1.233/2000. Exxon Mobile și OMV Petrom, proprietarii concesiunii din anul 2008, au investit peste 1,5 miliarde de 
dolari în operațiuni de explorare. Dar, statul român, prin Romgaz, a ajuns să plătească un miliard de dolari către Exxon Mobile 
în urma modificărilor legislației exploatărilor de gaze din Marea Neagră din anul 2018 care a făcut ca investițiile marilor 
companii în exploatarea gazelor să fie sistate. Primele gaze din acest perimetru trebuiau valorificate pe piața liberă încă din 
2021, conform acordurilor din ultimul deceniu, dar gazul ar urma să fie extras abia începând cu 2025.   

Dacă modificările legislative privind exploatările de gaze din Marea Neagră din anul 2018 nu erau corespunzătoare cu 
cerințele României, domnule Ministru, vă solicit să îmi comunicați ce măsuri au luat guvernele din care ați făcut parte și Dvs. 
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începând cu anul 2019? Au trecut mai mult de doi ani de când sunteți la guvernare! România a cheltuit peste 200 de milioane 
de euro și riscă să achite încă 300 de milioane de euro până la sfârșitul iernii pentru a depăși criza gazelor din acest sezon rece, 
până când gazul din Marea Neagră va fi folosit în economia țării noastre.  

Având în vedere contextul războiului din Ucraina, după preluarea Insulei Șerpilor și eventual a Odessei, Rusia va avea 
controlul asupra platoului continental al Mării Negre, în consecință și asupra gazelor de acolo. Compania Exxon ar fi vrut să 
exploateze gazele din perimetrul Neptun Deep, dar a părăsit subit afacerea în care era implicat, culminând cu faptul că a 
vândut către Romgaz, cu un miliard de euro, o simplă hârtie (o simplă aprobare de la ANRM și Guvern), nu o investiție care ar 
fi trebuit verificată de statul român prin instituțiile abilitate. În mod normal, hârtia ar fi trebuit anulată și remisă gratis în 
favoarea Romgaz fiindcă o licență de exploatare este condiționată de investiții și lucrări în termen, iar în caz de culpă, se 
anulează de drept. Ați primit un raport al investițiilor realizate de Exxon în România? Sau nu sunt date publice? Totuși, un 
miliard șaizeci de milioane USD, plata care trebuie făcută către Exxon este din bani publici, care vor însemna prețuri mai mari 
la gazele românești și nu în ultimul rând lipsa fondurilor Romgaz pentru investiții. 

Între 42 și 84 de miliarde de metri cubi ar fi resursele de hidrocarburi din acest perimetru, conform raportărilor 
Ministerului Energiei. Alte estimări, neasumate oficial, dar atribuite Agenției Naționale de Resurse Minerale, susțin că ar fi 
vorba de 200 de miliarde de cubi de gaze doar în platforma Neptun Deep. Consumul anual al României este estimat la 12 
miliarde de metri cubi de gaze, consum ce crește de la an la an. Ce măsuri concrete veți lua pentru a folosi aceste miliarde de 
metri cubi de gaze naturale astfel încât să reduceți sărăcia energetică rușinoasă în care se află românii având în vedere faptul că 
suntem o țară bogată în zăcăminte și pe care nu putem să le exploatăm? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,                 Deputat     

Dan Tanasă 
*** 

Adresată domnului Marian Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 
 

Pătrunderea ilegală în clădirea Parlamentului a unui cetățean irlandez 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere faptul că în noaptea de 26 spre 27 decembrie, cetățeanul irlandez Coomins Richard Thomas, în vârstă 

de 27 ani, a intrat în curtea Parlamentului României în jurul orei 04:00, a escaladat un zid de aproximativ 2 metri, a străbătut o 
curte de peste 100 de metri, a spart un geam al clădirii și a reușit să pătrundă în clădirea Parlamentului evitând toate inelele de 
pază și securitate ale instituției. Mai mult decât atât, acest individ a urcat scările până la etajul trei, a străbătut pe întuneric 
holurile Casei Poporului și a reușit să ajungă lângă sala de arme a Serviciului de Protecție și Pază, unde a fost prins de ofițeri ai 
SPP care au alertat Poliția. Cu mult mai îngrijorător și de-a dreptul sfidător la adresa siguranței publice este faptul că acest fir 
al evenimentelor a fost realizat de către un cetățean aflat în stare de ebrietate. 

Deși a fost cercetat pentru distrugere și violarea sediului profesional, cetățeanul irlandez a fost pus în libertate după doar 
24 de ore petrecute în arestul Secției 17 Poliție din București, judecătorii considerând că acesta nu prezintă un pericol social. 
Ulterior, autoritățile nu au mai oferit opiniei publice niciun detaliu privind stadiul cercetărilor. 

Având în vedere cele menționate mai sus, vă rog respectuos să binevoiți să-mi comunicați în scris la următoarele 
întrebări:  

1. Care este stadiul dosarului deschis pentru acest eveniment?  
2. De ce nu actualizați opinia publică și presa din România cu stadiul și noile informații adăugate la acest dosar?  
3. Când și unde veți face cunoscute publicului larg imaginile surprinse de camerele de supraveghere, cadre în care sunt 

surprinse momente ale acțiunii de pătrundere dincolo de gardul exterior al clădirii Parlamentului?  
4. Dacă în clădirea Parlamentului României, a doua cea mai mare clădire administrativă din lume și una dintre cele mai 

păzite instituții din Statul Român, un individ străin aflat în stare de ebrietate poate pătrunde fără prea mare rezistență, la care se 
adaugă tot felul de evenimente nefericite în care a fost implicat Ministerul de Interne, cum eliminați din mentalul colectiv 
ideea că „siguranța și încrederea” nu pot fi asigurate cu adevărat?  

5. Dacă principiul secretului de stat nu vă permite să-mi răspundeți în scris, apreciați ca fiind un bun prilej pentru o 
întâlnire în cadrul căreia să-mi comunicați răspunsurile la întrebările de mai sus ? 

Cu deosebită considerație,                  Deputat 
Dan Tanasă 

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

Pătrunderea ilegală în clădirea Parlamentului a unui cetățean irlandez 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere faptul că în noaptea de 26 spre 27 decembrie, cetățeanul irlandez Coomins Richard Thomas, în vârstă 

de 27 ani, a intrat în curtea Parlamentului României în jurul orei 04:00, a escaladat un zid de aproximativ 2 metri, a străbătut o 
curte de peste 100 de metri, a spart un geam al clădirii și a reușit să pătrundă în clădirea Parlamentului evitând toate inelele de 
pază și securitate ale instituției. Mai mult decât atât, acest individ a urcat scările până la etajul trei, a străbătut pe întuneric 
holurile Casei Poporului și a reușit să ajungă lângă sala de arme a Serviciului de Protecție și Pază, unde a fost prins de ofițeri ai 
SPP care au alertat Poliția. Cu mult mai îngrijorător și de-a dreptul sfidător la adresa siguranței publice este faptul că acest fir 
al evenimentelor a fost realizat de către un cetățean aflat în stare de ebrietate. 

Deși a fost cercetat pentru distrugere și violarea sediului profesional, cetățeanul irlandez a fost pus în libertate după doar 
24 de ore petrecute în arestul Secției 17 Poliție din București, judecătorii considerând că acesta nu prezintă un pericol social. 
Ulterior, autoritățile nu au mai oferit opiniei publice niciun detaliu privind stadiul cercetărilor 

Având în vedere cele menționate mai sus, vă rog respectuos să binevoiți să-mi comunicați în scris la următoarele 
întrebări:  

1. Care este stadiul dosarului deschis pentru acest eveniment?  
2. De ce nu actualizați opinia publică și presa din România cu stadiul și noile informații adăugate  

la acest dosar?  
3. Când și unde veți face cunoscute publicului larg imaginile surprinse de camerele de supraveghere, cadre în care sunt 

surprinse momente ale acțiunii de pătrundere dincolo de gardul exterior al clădirii Parlamentului?  
4. Dacă în clădirea Parlamentului României, a doua cea mai mare clădire administrativă din lume și una dintre cele mai 

păzite instituții din Statul Român, un individ străin aflat în stare de ebrietate poate pătrunde fără prea mare rezistență, la care se 
adaugă tot felul de evenimente nefericite în care a fost implicat Ministerul de Interne, cum eliminați din mentalul colectiv 
ideea că „siguranța și încrederea” nu pot fi asigurate cu adevărat?  

5. Dacă principiul secretului de stat nu vă permite să-mi răspundeți în scris, apreciați ca fiind un bun prilej pentru o 
întâlnire în cadrul căreia să-mi comunicați răspunsurile la întrebările de mai sus ? 

Cu deosebită considerație,                  Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, viceprim-ministru, ministrul Transporturilor și Infrastructurii  

 

Clarificări asupra stadiului proiectului de reabilitarea căii ferate Brașov - Sighișoara 
Domnule ministru,  
Modernizarea infrastructurii și suprastructurii feroviare pe cele două subsecţiuni Braşov – Apaţa (Lot 1) şi Caţa – 

Sighişoara (Lot 3), în lungime totală de aproximativ 86 de km, va contribui la atingerea obiectivului principal de promovare a 
mobilității sustenabile pe secțiunea Frontiera Ungară – Curtici – Arad – Simeria – Sighișoara – Brașov, prin: 

- creșterea vitezei de circulație  a trenurilor de călători la 160 km/h ; 
- creșterea vitezei de circulație  a trenurilor de marfă la 120 km/h ; 
- reducerea duratei de călătorie; 
- creșterea gradului de siguranță feroviară; 
- facilităţi pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă; 
- introducerea sistemelor moderne de semnalizare şi de management al traficului; 
- îmbunătăţirea gradului de confort oferit călătorilor în staţiile de cale ferată. 

Calea ferată Brașov-Sighișoara este componentă a coridorului Rin-Dunăre. 
Proiectul, finanțat prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei și cofinanțat de la bugetul de stat, este unul dintre 

cele mai importante proiecte de modernizare pentru infrastructura de transport feroviar din România. 
Având în vedere importanța acestui proiect, vă solicit să-mi transmiteți, în scris, care este stadiul lucrărilor de cale ferată 

Brașov-Sighișoara și când este estimată finalizarea lucrărilor de modernizare a căii ferate între Curtici și Brașov ? 
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Adrian George Axinia 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 8 - 2022  
Săptămâna 21– 25 martie 2022  

 

 

111 
 

Adresată domnului Carol Eduard Novak, ministrul Sportului  
 

Clarificări asupra măsurilor de îmbunătățirea infrastructurii pentru patinajul viteză in România 
 

Domnule ministru,  
Jocurile Olimpice au scos în evidență o problemă gravă cu care sportivii din România se confrunță de mulți ani. Este 

vorba despre subfinanțare, iar în acest an Ministerul Tineretului și Sportului a înregistrat cel mai mic buget dintre toate 
ministerele. 

În anul olimpic 2021, Ministerul Tineretului și Sportului a primit un buget de 541 de milioane de lei, acesta fiind cu 5% 
mai mic decât cel din 2020 și cu 18% mai mic decât cel din 2019. 

Sportul românesc se confruntă cu o probleme grave, care se adâncesc cu fiecare an. Performanța nu este susținută și nici 
promovată. 

Municipiul Ploiesti si judetul Prahova au dat Romaniei de-a lungul anilor sportivi de talie internațională însă, în ultimii 
treizeci de ani, nu s-a mai investit în bazele sportive din județul Prahova, cele existente ajungând sa se închidă, sportivii fiind 
obligați să se antreneze fie în alte localități din țară, fie în alte țări, pe banii părinților. Este și cazul patinatorului viteză de 17 
ani, Eduard Nițu, care din cauza lipsei unui patinoar în Ploiești este nevoit să se antreneze în Germania și Polonia pe banii 
părinților. La ora actuală in România nu există nicio pistă de gheață. Infrastructura din România pentru sporturile de iarnă este 
foarte redusă, așa că, rezultate precum cele înregistrate de ploieșteanul Eduard Nițu sunt remarcabile. 

Ȋnainte de 1990, în municipiul Ploiești exista patinoar și de asemenea, România avea pista de gheață, la Miercurea Ciuc. 
Având în vedere cele menționate mai sus, vă rog să îmi precizați ce măsuri aveți în vedere pentru refacerea 

infrastructurii pentru patinajul viteză în România, respectiv refacerea patinoarului din Ploiești și a pistei de gheață de la 
Miercurea Ciuc? Care sunt acțiunile imediate pe care le veți întreprinde, pentru susținerea materială a sportivilor de 
performanță de top, precum Eduard Nițu? 

Vă rugăm să ne transmiteți un răspuns în scris.  
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Adrian George Axinia 
*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Consumul excesiv de antibiotice în România 
Stimate domnule ministru, 
Există în prezent numeroase confuzii în rândul populației și se distinge relativ greu între răceala banală și gripă. Pe de 

altă parte, se practică încă o conduită terapeutică eronată, cu apelarea total nejustificată la antibiotic în aceste patologii virale, 
când antibioticul nu are nici un efect. De altfel, mai grav este faptul că nu există efecte pozitive, întrucât apar efecte și ele sunt 
dintre cele mai nocive. 

Consumul de antibiotice la 1.000 de locuitori scăzuse în 2016-2017 cu 11-12%, după ce s-a vorbit mult și cu oarecare 
folos despre utilizarea judicioasă și „nu la întâmplare” a antibioticelor. Din păcate, în 2018 s-a înregistrat din nou o creștere a 
consumului, iar 2019 a adus accelerarea acestei tendinţe. 

Pe când media ponderată, raportată la numărul de locuitori din UE, arăta o utilizare 37% (2019) și 38,6% (2020), 
România a înregistrat un procent de utilizare de 55,4% în 2019 și 55,1% în 2020, ceea ce ne-a situat pe locul 2 în UE la acest 
capitol, cu aproape 20% peste media europeană. Consumul de antibiotice este principalul determinant al apariției de noi 
mecanisme de rezistență microbiană, inclusiv al multirezistenței, dar și un factor declanșator al unor infecții asociate asistenței 
medicale (IAAM) cum sunt cele determinate de Clostridioides difficile. 

În acest context, al creșterii consumului de antibiotice în rândul populației din România, accentuat și de fenomenul 
răspândirii știrilor false în rândul cetățenilor, vă rog domnule Ministru să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1) Care sunt rezultatele așteptate cu privire la consumul de antibiotice în România pentru anul 2021? 
2) Ce măsuri întreprinde Ministerul Sănătății pentru prevenirea consumului excesiv de antibiotice în România? 
3) Ce campanii publice de informare a populației în legătură cu efectele consumului excesiv de antibiotice au fost 

derulate în ultimii ani în România, care a fost publicul țintă și ce rezultate au fost obținute? 
4) Prin ce mijloace se promovează soluțiile alternative și conduita medicală preventivă în locul administrării de 

antibiotice în rândul pacienților și a doctorilor din România? 
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Solicit răspuns in scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat  

Dan Tanasă 
*** 

 

Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe  
 

Intervenții diplomatice în favoarea românilor din Ucraina 
 

La 10.martie 2022, la Versailles, reprezentanți ai Uniunii Europene au emis o declarație în care se specifică necesitatea 
aprofundării parteneriatul cu Ucraina pentru ca, după încheierea războiului, a agresiunii ruse, aceasta țară să fie reconstruită ca 
"o Ucraina democratică". 

O țară democratică, este și un stat în care toate etniile de pe teritoriul său au drepturile fundamentale asigurate și 
garantate.  

La vizita din ianuarie 2022, lui Antony Blinken - secretar de stat al SUA, i s-a prezentat o hartă a Ucrainei cu frontierele 
istorico-geografice, nu acea țară cuprinsă în actualele granițe politice. Harta prezentată de către ministrul de externe ucrainian 
Dmytro Kubela include și Sudul Bucovinei cu o importantă comunitate ucrainiană. Sudul Bucovinei este, totuși, regiune 
românească, iar aceasta a făcut subiectul unei scenete în care actualul președinte ucrainian ironiza dreptul istoric al romanilor 
asupra întregii Bucovine și a Cernăuțiului.  

La fel ca și etnicii maghiari, care își clamează drepturile, etnicii români trăiesc "în privare de drepturi și, în unele cazuri, 
ajung să sufere hărțuire fizică''. Ca pretext și ca scuză ale atitudinilor și ale acțiunilor sale, guvernul de la Kiev folosește 
acțiunile militare din Estul Ucrainei.  

Atitudinea statului ungar este lăudabilă și este un model de grijă, dar și de susținere a drepturilor față de conaționalii din 
afara granițelor politice ale Ungariei:"Ungaria nu va sprijini Ucraina în actualul conflict cu Rusia atâta timp cât Kievul 
continuă să priveze minoritatea maghiară de drepturile ei". Poziția statului ungar față de politica ucraineană privind 
minoritățile este afirmată  cu fermitate de către ministrul de externe maghiar Peter Szijjarto, care afirma: "Dacă ucrainenii nu 
renunță la aceste politici, posibilitățile guvernului ungar de a sprijini Ucraina, inclusiv în actualul conflict, sunt puternic 
limitate... Dialogul nu are alternativă.".  

Ținând cont de această situație, domnule ministru, vă rog să îmi răspundeți la următoarea întrebare: 
- Având în vedere poziția exprimată de ministrul de externe ungar, ce măsuri politico- 

diplomatice intenționați să întreprindeți pentru ameliorarea situației celor peste 500.000 etnici români din Ucraina? 
Aștept răspuns scris, în termen legal.         

Deputat 
Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 

*** 
 
Adresată domnul Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii si Dezvoltării Rurale 
 

Revenire la întrebarea nr. 3514A privind Situația cultivatorilor de sfeclă de zahăr 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere răspunsul oferit la întrebarea nr. 3514A/31.01.2022 cu privire la viitorul cultivatorilor de sfeclă de 

zahăr în condițiile retragerii de pe piață și închiderii fabricii din Luduș, județul Mureș, revenim cu prezenta întrebare pentru 
clarificări. 

Este foarte important să înțelegem faptul că închiderea acestei fabrici nu reprezintă o simplă decizie de reorganizare a 
unei societăți comerciale, ci constituie un pericol real, demonstrat, la adresa fermierilor români și viitorului culturii de sfeclă 
de zahăr în România. Din păcate, în ultimii 30 de ani, liderii vremelnici ai statului român nu au reușit să înțeleagă faptul că 
astfel de întreprinderi sunt esențiale pentru stabilitatea noastră economică și pentru dezvoltarea agriculturii, ele constituind 
puncte de interes strategic. Este evident, însă, că strategia a lipsit cu desăvârșire din viziunea guvernelor post-decembriste, 
astfel am ajuns în situația din prezent, cu o industrie la pământ și cu un domeniu agricol care stă la mâna unor companii 
străine, acestea, desigur, neavând nici cel mai mic interes pentru binele fermierului român, ci doar scopul prioritar de 
înregistrare a unor profituri considerabile. 
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Iată cum, domnule ministru, după 30 de ani, România a ajuns ca din cele 33 de fabrici de prelucrare a zaharului din 
sfeclă de dinainte de '89, astăzi, după distrugerea fabricii de la Luduș, să rămânem cu o singură fabrică, și aceasta cu capital 
străin. 

În tot acest timp, oferim cifre seci și scheme de ajutor care, în mod evident, nu pot substitui o strategie pe termen lung și 
investițiile structurale în agricultură. Realitatea cruntă este reprezentată de faptul că la Luduș va avea loc o nouă tragedie, iar 
fără intervenții concrete această fabrică va deveni încă un nume pe lista sutelor de întreprinderi și uzine demontate și vândute 
la fier vechi. 

Menționez din nou că avem în față un viitor incert pentru cei aproape 400 de fermieri din 9 județe care vor fi puși în fața 
faptului împlinit, iar dependența României pentru importuri va crește considerabil. O chestiune extrem de nefericită, mai ales 
în aceste vremuri tulburi, când toate statele civilizate caută să își acopere necesarul de alimente din resursele proprii. 

În acest context, domnule ministru, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1) Cum veți preveni, în mod concret, distrugerea fabricii de zahăr de la Luduș și vânzarea acesteia la fier vechi? 
2) Ce soluții oferiți fermierilor care se pregătesc pentru o nouă cultură anul acesta și care nu au garanții cu privire la 

cultivarea sfeclei de zahăr pe viitor? 
3) Ce alternative de preluare a fabricii există și cum se va asigura statul român că se vor recupera eventualele datorii ale 

companiei Tereos, odată cu distrugerea fabricii de zahăr?  
Solicit răspuns in scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat  

Dan Tanasă 
*** 

 
 Interpelări 

 
 
Adresată: domnului Virgil Daniel Popescu,  ministrul Energiei  
De către: domnul Rusu Daniel Gheorghe, deputat  
Obiectul interpelării: Creșterea prețurilor la carburanți  
  

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 țări au reușit să intre într-o criză generată de creșterea prețurilor la carburanți, 
gaze naturale și cereale.  

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.  

În Europa, 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.  

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.  

Având în vedere cele menționate mai sus, vă rog să precizați următoarele:  
- În ce măsură considerați dumneavoastră că activitatea grupurilor petroliere active la nivel național  

și rețeaua de distribuție și comercializare a carburanților constituie o vulnerabilitate națională ca sursă de riscuri severe ?  
- 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?  
- 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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Adresată: domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României  
De către: domnul Dumitru-Viorel Focșa, deputat 
Obiectul interpelării: Măsurile adoptate de statul român pentru susținerea refugiaților din Ucraina 

 
Stimate domnule prim-ministru, 
Războiul din Ucraina face ca România să se confrunte cu cel mai mare val de refugiați de la Revoluția din decembrie 

1989. Sute de mii de ucraineni, bărbați, femei, copii, au ajuns și în țara noastră. Cei mai mulți au fost în tranzit către alte 
destinații, însă numărul celor rămași nu este deloc de neglijat.  

În condițiile în care situația din orașele atacate de armata putinistă se înrăutățește pe zi ce trece, iar o extindere a invaziei 
pe orizontală trebuie luată în considerare, este de așteptat ca numărul refugiaților să crească iar perioada de ședere a acestora în 
țara noastră să se prelungească. 

La un moment dat, atât femeile, cât și bărbații, vor fi nevoiți să își caute un loc de muncă, iar copiii lor să beneficeze de 
asistență de specialitate și de educație. 

Pe această cale, vă solicit, stimate domnule prim-ministru, să îmi comunicați totalitatea măsurilor adoptate și care vor fi 
adoptate de statul român în vederea atât a susținerii refugiaților ucraineni pe teritoriul țării noastre, cât și a românilor, persoane 
fizice sau juridice, care vin în ajutorul acestora. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,     *** 

 
Adresată: domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
De către: domnul Dumitru-Viorel Focșa, deputat 
Obiectul interpelării: Norme metodologice de aplicare a Legii privind reglementarea statutului personalului contractual care, 
în perioada stării de alertă, a fost încadrat pe perioadă determinată 

 
Stimate domnule ministru, 
Pe data de 8 martie a.c., în calitate de for decizional, Camera Deputaților a adoptat Legea care reglementează 

posibilitatea ocupării, prin examen, a posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care, în perioada stării de alertă 
sau a situaților de risc epidemiologic și biologic, a ocupat fără concurs posturi de execuție pe perioadă determinată. 

Din păcate, ceea ce ar fi trebuit să fie o veste bună atât pentru angajatori, cât mai ales pentru angajați, aplicabilă la scurt 
timp după publicarea în Monitorul Oficial, se transformă într-o așteptare apăsătoare, cu perspective deloc optimiste. 

Domnule ministru, 
Potrivit Legii privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc 

epidemiologic și biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, examenul de încadarare pe post pe perioadă nedeterminată se organizează 
anterior încetării contractului individual de muncă/raportului de serviciu încheiat pe perioadă determinată. Cum Starea de 
Alertă a fost ridicată pe 8-9 martie a.c., rezultă că acest concurs ar trebui organizat până pe data de 8-9 aprilie. 

 Până astăzi, niciuna dintre instituțiile vizate de această Lege nu a declanșat vreun demers în acest sens, întrucât 
modalitatea de organizare și desfășurare a examenului se elaborează și se aprobă prin ordin al ministrului sau, după caz, prin 
act administrativ al persoanei care are competența legală de numire, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi.  

Cu alte cuvinte, acest examen nu poate fi organizat întrucât nu există o metodologie în acest sens, iar timpul trece. 
Pe cale de consecință, vă solicit, stimate domnule ministru, să îmi comunicați când veți elabora normele metodologice 

de aplicare a Legii mai sus menționate astfel încât personalul, care în perioada stării de alertă a ocupat posturi de execuție pe 
perioadă determinată, să poată susține examenul pentru ocuparea aceluiași post pe perioadă nedeterminată în termenul 
prevăzut de Lege. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație, 

*** 
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Adresată: domnului Carol-Eduard Novak, ministrul Sportului 
De către: domnul Gianina Șerban, deputat 
Obiectul interpelării: Sportul românesc, ultima grijă a guvernului 
    

Stimate domnule ministru, 
De mic copil am fost crescută în spiritul mișcării insuflându-mi-se mereu că mișcarea, alergarea, sportul îmi crește 

imunitatea, mă ajută să mă dezvolt, iar proverbul „minte sănătoasă în corp sănătos” mi-a fost unul de real ajutor, iar astăzi 
încurajez orice fel de activitate fizică a copiilor mei. 

Tot de mic copil am auzit de marile performanțe în lumea sportului, de prima notă de 10 din lume primită la un concurs 
olimpic de gimnastică a Nadiei Comăneci. Peste ani am înțeles că aceste performanțe nu vin singure, fără eforturi poate 
supranaturale din partea gimnastelor. Daniela Silivaș, Lavinia Miloșovici, Cătălina Ponor, Marian Drăgulescu, câteva nume 
care au rămas în istoria gimnasticii ca fiind eroine, iar pentru copiii ce astăzi practică această disciplină sunt exemple de urmat, 
sunt poate idolii lor. 

Cu stupoare am aflat din presă că visul acestor copii poate fi distrus de statul român, care în loc să asigure condițiile 
necesare dezvoltării acestei discipline și să dea șansa din nou la performanță, azi nu își poate permite să trimită acești copii 
minunați la Campionatele europene și mondiale de gimnastică. 

În țara atâtor nume sonore care au dus România pe cele mai inalte culmi sportive, pe podiumuri la care multe alte țări 
doar visează, consider că lipsa României de la asemenea competiții poate reprezenta o rușine enormă pentru fiecare cetățean 
mândru că e român. 

Având în vedere cele expuse și faptul că dumneavoastră ați fost unul din competitori la olimpiadă, chiar câștigător al 
unor competiții importante, domnule ministru, aș dori să îmi răspundeți în scris la următoarele întrebări:  

1. Care sunt sumele necesare pentru participarea României la campionatele europene și mondiale de gimnastică? 
2. Care au fost investițiile statului român în ultimii 5 ani în această disciplină sportivă? 
3. Ați alocat în bugetul de stat sume pentru anul 2022 acestei discipline? Care sunt acestea? 

Solicit răspunsul în formă scrisă. 
*** 

 
Adresată: domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale 
De către:  Gl.mr. prof.univ.dr. Nicolae N. Roman 
Obiectul interpelării: Situația politico-militară și diplomatică în condițiile geo-politice actuale    

 
Domnule ministru, 
Situația de la începutul acestei luni, soldată cu moartea a 8 persoane, după prăbușirea unui avion militar MIG 21 LancerR 

și a unui elicopter IAR 330 Puma, încă generează confuzii din cauza unei comunicări lente, incorecte și incomplete între 
Ministerul Apărării Naționale și presă. 

Inițial, Ministerul Apărării Naționale a afirmat că ar fi fost vorba despre accidente generate de condițiile de slabă 
vizibilitate cauzate de vreme. 

Ulterior, au apărut informații trunchiate din surse românești, ucrainiene și chiar ruse, care susțin că atât avionul, cât și 
elicopterul au fost distruse cu rachete tip S 300PS, aparținând armatei ucrainiene, arme ale căror resturi au fost descoperite la 
locurile accidentelor. 

Prin urmare, întreb: 
1. Care este cauza reală a acestor două incidente petrecute la circa 40 km de frontieră, în interiorul teritoriului național al 

României? 
2. În situația dovedirii unor lovituri cu rachete sol-aer aparținând armatei ucrainiene, ce măsuri militaro-diplomatice veți 

întreprinde, având în vedere că aparatele doborâte zburau în spațiul aerian românesc? 
3. Ce măsuri diplomatice veți propune a fi întreprinse având în vedere că a fost încălcat spațiul aerian de deasupra 

teritoriului național românesc, au fost omorâți cetățeni români, iar astfel de incidente nu ar trebui sa se mai repete, indiferent de 
situația din țara vecină?      

Aștept răspuns scris, în termen legal.      
*** 
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Adresată: domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor  
De către: domnul Rusu Daniel Gheorghe, deputat  
Obiectul interpelării: Reabilitarea Drumului Județean DJ 705 Zlatna – Almașu Mare 

 
Domnule ministru,  
Drumul Județean DJ 705, care leagă Zlatna de Almașu Mare, drum care se află într-o stare avansată de degradare, pe 

șosea fiind un adevărat „mozaic” din crăpături și gropi. 
Acestea nu numai că pun în pericol siguranța conducătorilor auto, dar și produc daune majore autovehiculelor. 
Au fost făcute numeroase sesizări și promisiuni de reabilitare a acestui drum, însă, până acum, nu s-a întâmplat nimic 

concret.  
Având în vedere  cele menționate mai sus, vă rog să îmi răspundeți următoarelor întrebări:  

- Când vor începe lucrările de reabilitare a Drumului Județean DJ 705 Zlatna – Almașu Mare?  
- Care este bugetul alocat pentru reabilitarea Drumului Județean DJ 705 Zlatna – Almașu Mare? 
- Având în vedere multiplele gropi și denivelări, va fi făcută o reabilitare corectă a acestui drum sau doar o asfaltare 

sumară?  
Solicit răspuns scris.  

*** 
 
Adresată: domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României  
De către: domnul Rusu Daniel Gheorghe, deputat  
Obiectul interpelării: Informații cu privire la modul în care Guvernul pregătește gestionarea crizei refugiaților ucraineni în 
România. 

Domnule prim-ministru,   
În contextul agresiunii ruse aflată în plină desfășurare împotriva vecinilor noștri ucraineni, război care se desfășoară în 

proximitatea frontierelor țării noastre și care produce o adevărată dramă umanitară, mulți cetățeni ai Ucrainei, atât ucraineni, 
cât și de alte naționalități, se refugiază în România pentru a fugi din calea acestui conflict militar nedrept și pentru a-și salva 
viața. 

România este țara NATO cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina, 649,4 kilometri, astfel de la începutul invaziei armatei 
ruse în Ucraina sute de mii de persoane s-au refugiat în țara noastră, la punctele de trecere a frontierei de stat din Ucraina către 
România, formându-se cozi kilometrice de refugiați.  

La Vama Siret, fluxul foarte mare de persoane care vor să părăsească teritoriul Ucrainei a generat întârzieri 
semnificative și chiar blocaje, astfel societatea civilă a reclamat că sute de ucrainieni, majoritatea femei și copii, sunt ținuți ore 
întregi pentru formalități și a solicitat Guvernului să înființeze de urgență centre mobile de înregistrare pentru refugiații din 
Ucraina. 

În acest sens, Guvernul pe care îl conduceți trebuie să se mobilizeze pentru a facilita accesul refugiaților ucraineni pe 
teritoriul României și pentru a le oferi suportul necesar.  

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări: 
- Care sunt măsurile concrete pe care Guvernul României le va întreprinde pentru ca refugiații să  

primească, cu promptitudine, suportul necesar și pentru facilitarea accesului acestora pe teritoriul României? 
- Câte centre pentru refugiați există în momentul actual pe teritoriul României? 

Solicit răspuns scris.  
*** 
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Adresată: domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României   
De către: domnul Rusu Daniel Gheorghe, deputat  
Obiectul interpelării: Măsuri concrete pentru a securiza consumul intern de cereale   

 
Domnule prim-ministru,  
Anul trecut, România a avut o producție record de cereale (producția totală a depășit 34 de milioane de tone), dar 

românii plătesc tot mai mult pentru pâine, pentru că România importă tot mai multe produse sub formă de aluat congelat.  
Țările din zona bazinului Mării Negre, inclusiv Ungaria și Republica Moldova, au găsit modalități pentru a-și securiza 

consumul intern de cereale.  
După ce prețul grâului și porumbului a ajuns la un nivel record, atât pentru industriile prelucrătoare, cât și pentru 

consumatorii finali, Ungaria a decis să stopeze exportul de cereale; Bulgaria a blocat neoficial exportul de cereale; Republica 
Moldova a declarat stare de urgență de la 1 martie, iar în primul set de măsuri luate a fost stoparea exporturilor de grâu și de 
zahăr, ulterior și de porumb; Ucraina și Rusia nu mai exportă din cauza războiului, iar România a rămas singura țară din zona 
Mării Negre care încă mi exportă grâu și porumb.  

Având în vedere informațiile prezentate mai sus, vă solicit respectuos să îmi comunicați: 
- Ce măsuri concrete veți lua pentru a securiza consumul intern de cereale, pentru a proteja populația  

țării noastre de efectele războiului din zonă?  
Solicit răspuns scris.      *** 
 

 
Adresată: domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru al României 
De către: domnul Dan Tanasă, deputat 
Obiectul interpelării: Măsuri concrete pentru reducerea sărăciei energetice a românilor 

 
Stimate domnule prim-ministru, 
Joi, 17 martie 2022, la ora 17.00 a fost pus în dezbatere publică proiectul de OUG privind măsurile aplicabile clienților 

finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, pentru a fi aprobat în ședința 
de Guvern de a doua zi! Atât a durat transparența publică, mai puțin de 24 de ore! Conform notei de fundamentare a 
ordonanței: „În privința consumatorilor casnici, care oricum se confruntă cu un nivel de sărăcie energetică dintre cele mai 
crescute din Europa, în contextul creat de situația geopolitică și de explozia prețului la utilități, materii prime și alimente, s-a 
constatat că se impune prelungirea perioadei în care este necesar să li se acorde sprijin pentru plata facturilor la energie 
electrică și gaze naturale.  

Conform datelor publicate în vara anului trecut într-un studiu Infoclima referitor la Sărăcia energetică în România: 13% 
din familiile din România trec sub pragul de sărăcie după ce își achită facturile pentru energie (electrică și termică), 11.7% din 
familii practică sub-consumul (consumă mai puțină energie decât minimul necesar unui trai confortabil), iar pentru 45,3% din 
familiile din România facturile pentru energie constituie o povară prea grea pentru bugetul familiei. Mai mult, aproape 14% 
dintre gospodăriile din România au datorii la plata facturilor și 10% dintre ele nu îți pot încălzi locuințele în mod adecvat. Între 
timp, din cauza situaţiei determinate de creşterea preţului pe pieţele de energie electrică şi gaze naturale la nivel internaţional, 
a războiului din Ucraina, a devenit tot mai greu pentru familiile din România să suporte aceste creșteri ale prețurilor, iar 
industria este într-o situație și mai grea. 

Această ordonanță se dovedește profund inechitabilă deoarece că nu ţine cont de veniturile consumatorilor casnici şi 
poate aduce falimentul multor companii care nu se pot încadra în procesul de producţie în consumul anual de gaze naturale 
prevăzut în actul normativ. Câți consumatori sunt în situația de a avea un consum mai mic sau egal cu 100 KWh? Deși la 
nivelul statelor membre ale Uniunii Europene se iau măsuri referitoare la plafonarea/reglementarea prețurilor la energie și 
gaze, în România aceste noțiuni nu se regăsesc absolut deloc în această ordonanță de urgență. 

Domnule prim-ministru, vă solicit să îmi comunicați ce măsuri concrete veți lua pentru reducerea sărăciei energetice a 
românilor și cum veți proceda pentru a reduce numărul firmelor care vor intra în faliment în țara noastră?  

Solicit răspuns scris.   
Cu deosebită considerație,         *** 
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Adresată: domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru al României 
De către: domnul Rusu Daniel Gheorghe, deputat  
Obiectul interpelării: Situația împrumutuilor primite de către statul român în ultimii doi ani  

 

Domnule prim-ministru, 
România se împrumută la dobânzi aproape duble, comparativ cu aceeași perioadă din urmă cu un an. Statul a continuat 

să se împrumute și în acest an, față de începutul anului 2020 necesarul de finanțare era cuantificat la 87 de miliarde de lei 
(acest necesar vine din două surse mari: deficitul bugetar plus rata datoriilor contractate în urmă), iar împrumutul a fost de 163 
de miliarde de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 33 de miliarde de euro, iar în anul 2021 de 135 miliarde de lei.  

În februarie 2021, România accesa împrumuturi cu o dobândă de 2,65%, iar la finalul anului 2021 dobânda crescuse la 
5,37%.  

Situația împrumuturilor din România în anul 2022 – acestea au totalizat 145 de miliarde de lei (aproximativ 29 de 
miliarde de euro), adică aproape o treime din cheltuielile bugetului. Ultimul împrumut făcut de Ministerul Finanțelor a fost de 
710 milioane de lei cu data scadentă în anul 2029, iar trendul este unul în creștere spun specialiștii.  

Dobânzile au crescut rapid, avem cea mai mare dobândă la care ne împrumutăm din Europa, dar și cel mai mare deficit 
bugetar din Europa.  

O rată a dobânzii mai mare înseamnă costuri mai mari pentru stat în momentul în care banii trebuie restituiți.  
Dacă ne uităm la prognozele făcute de Ministerul Finanțelor, vedem că împrumuturile de pe piața externă vor continua 

și în acest an.  
 Având în vedere cele prezentate mai sus, vă solicit să îmi comunicați următoarele:  

- Ce sume de bani au fost împrumutate în ultimii doi ani de câtre statul român ? 
- De unde au fost împrumutate aceste sume ?  
- Care a fost destinația folosirii acestor sume de bani?  

Solicit răspuns scris.      *** 
 

Adresată: domnului Attila- Zoltan Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
De către: domnul Acatrinei Dorel Gheorghe, deputat 

     domnul Puscasu Lucian Florin, deputat 
Obiectul interpelării: Se anunță un tun financiar de 20 de milioane de euro pentru reabilitarea Palatului Administrativ 
Suceava! 

Domnule ministru, 
În ziua de 6 martie 2021 a avut loc un incendiu la Palatul Administrativ Suceava în urma căruia  a ars mansarda și întreg 

acoperișul,  fapt ce a produs indignarea locuitorilor județului Suceava, incendiu care a afectat si  patrimoniul cultural al acestui 
județ, întrucît, clădirea în care își desfășoară activitatea Consiliul Județean Suceava și Prefectura Suceava a fost afectată de 
operațiunile de stingere a incendiului.  

Important de precizat este faptul că acoperișul acestei clădiri a fost inclus într-un proiect de renovare destul de recent, 
respectiv în anul 2015, situație în care dotările contra incendiului ar fi trebuit să fie funcționale și de ultimă generație. 

Mass-media locală arată că senzorii de fum din Palatului Administrativ nu au funcționat, cu consecința faptului că toată 
mansarda de 2000 m.p. și arhivele birourilor ce funcționau la nivelul mansardelor, au ars în totalitate producînd pagube 
importante. 

Reporterii prezenti la fața locului au relatat că nu toate mașinile de intervenție erau echipate corespunzător, fiind și 
mașini cu ani buni de funcționare, ceea ce ne arată că efortul de modernizare al flotei de intervenție in caz de incendiu trebuie 
să continue.  

Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, 16 martie, un proiect de hotărâre vizând investiția în consolidarea, 
restaurarea, reabilitarea și dotarea Palatul Administrativ al Sucevei. Lucrarea se va derula pe o perioadă de 22 de luni din care 
patru luni sunt pentru proiectare și 18 luni pentru execuție.  

Valoarea estimată prin indicatorii tehnico-economici aprobați în ședința de miercuri a Guvernului este în sumă de 96 de 
milioane de lei din care 1,3 milioane vor fi din bugetul Consiliului Județean Suceava, iar diferența va fi asigurată de Ministerul 
Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții. De altfel, aceasta va avea rol de autoritate contractantă în cadrul licitației 
deschise ce va fi organizată în acest an pentru a fi desemnați proiectantul și executantul lucrărilor.  
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Între lucrările prevăzute sunt refacerea Sălii „Ștefan cel Mare”, consolidarea peretelui de pe fațada principală și turnul. 
Totodată, se va reconstrui acoperișului acoperit cu țiglă, iar învelitoarea va fi din tablă de cupru. Pentru fațadele din nord, sud 
și est se va reveni la fațadele clădirii conform imaginilor extrase din arhivă. 

Avînd în vedere că pentru renovarea Palatului Culturii din Iași a fost necesară alocarea sumei de 26 milioane de euro 
pentru reabilitarea unei clădiri de 36.000 m.p. și 298 de încăperi față de Palatul Administrativ Suceava pentru care au fost 
alocați cca. 20 milioane de euro pentru 7235 m.p și 72 de încăperi, solicităm să trimiteți corpul de control al Ministerului 
Dezvoltării la Suceava sau să reanalizati corectitudinea cu care au fost stabilite sumele necesare pentru reabilitare, dar, mai 
ales,  să monitorizati prin mijloace specifice derularea acestei investiții, întrucît risipa banului public și tunurile finaanciare nu 
sunt fenomene neobișnuite în judetul Suceava.   

Față de această situație solicităm să răspundeți la următoarea interpelare: 
1. La ce dată veți trimite Corpul de Control al Ministerului Dezvoltării sau prin ce altă modalitate veti stopa risipa 

banului public și cum veti opri tunul financiar ce se pregătește pentru lucrarea de reabilitare a Palatul Administrativ Suceava? 
Solicităm răspuns în scris și oral. 

*** 
 

Adresată: domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru al României 
De către: domnul Dan Tanasă, deputat  
Obiectul interpelării: S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – o companie strategică 

Stimate domnule prim-ministru, 
Conform datelor publicate pe site-ul S.N.G.N. ROMGAZ S.A., producătorul de gaze naturale controlat de statul român 

(prin Ministerul Energiei care deține peste 70% din acțiuni), va plăti în total cel mult 1,07 miliarde dolari pentru a prelua 
subsidiara locală a gigantului petrolier american ExxonMobil (care deține 50% din drepturile concesiunii offshore de gaze 
Neptun Deep, cea mai mare din sectorul românesc al Mării Negre). Compania românească de stat va achita vânzătorului un 
avans de 106 milioane dolari la semnarea contractului.  

„Prețul de achiziție care va fi achitat de către Romgaz pentru contravaloarea tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 
100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited va fi de 1.060.000.000 USD (un 
miliard șaizeci de milioane USD), care poate fi ajustat pozitiv cu o valoare maximă de cel mult 10.000.000 USD (zece 
milioane USD), în timp ce ajustarea negativă nu este limitată. La semnarea Contractului de Vânzare - Cumpărare, S.N.G.N. 
ROMGAZ S.A. va avea obligația de a achita Vânzătorilor o suma egală cu 106.000.000 USD (o sută șase milioane USD), 
reprezentând avans/depozit. După îndeplinirea condițiilor suspensive necesare finalizării Tranzacției, astfel cum acestea vor fi 
reglementate în Contractul de Vânzare - Cumpărare, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va achita suma reprezentând diferența dintre 
prețul de achiziție și avansul/depozitul achitat la semnarea Contractului de Vânzare – Cumpărare”, conform mesajului publicat 
de Romgaz. 

Istoric vorbind, în luna noiembrie 2000, executivul condus atunci de premierul Mugur Isărescu aproba Hotărârea de 
Guvern nr. 1.233 prin care perimetrul denumit atunci XIX Neptun (mai este denumit și Neptun II sau Neptun Deep) era 
acordat și apoi era prelungită concesiunea gratuită a platformei până în anul 2045 către două companii: Petrom și Elf 
Aquitaine. „Se aprobă acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, 
încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, pe de o parte, în calitate de concedent, și Societatea Națională a 
Petrolului Petrom SA și Compania ELF Aquitaine, cu sediul în Franța, pe de altă parte, în calitate de concesionar”, se preciza 
în HG 1.233/2000. Exxon Mobile și OMV Petrom, proprietarii concesiunii din anul 2008, au investit peste 1,5 miliarde de 
dolari în operațiuni de explorare. Dar, statul român, prin Romgaz, a ajuns să plătească un miliard de dolari către Exxon Mobile 
în urma modificărilor legislației exploatărilor de gaze din Marea Neagră din anul 2018 care a făcut ca investițiile marilor 
companii în exploatarea gazelor să fie sistate. Primele gaze din acest perimetru trebuiau valorificate pe piața liberă încă din 
2021, conform acordurilor din ultimul deceniu, dar în varianta cea mai bună, gazul ar urma să fie extras de-abia începând cu 
2025.  Dacă modificările legislative privind exploatările de gaze din Marea Neagră din anul 2018 nu erau corespunzătoare cu 
cerințele României, domnule Prim Ministru, vă solicit să îmi comunicați ce măsuri au luat guvernele din care ați făcut parte și 
Dvs. începând cu anul 2019? Au trecut mai mult de doi ani de când sunteți la guvernare! România a cheltuit peste 200 de 
milioane de euro și riscă să achite încă 300 de milioane de euro până la sfârșitul iernii pentru a depăși criza gazelor din acest 
sezon rece, până când gazul din Marea Neagră va fi folosit în economia țării noastre.  

Având în vedere contextul războiului din Ucraina, după preluarea Insulei Șerpilor și eventual a Odessei, Rusia va avea 
controlul asupra platoului continental al Mării Negre, în consecință și asupra gazelor de acolo. Compania Exxon ar fi vrut să 
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exploateze gazele din perimetrul Neptun Deep, dar a părăsit subit afacerea în care era implicat, culminând cu faptul că a 
vândut către Romgaz, cu un miliard de euro, o simplă hârtie (o simplă aprobare de la ANRM și Guvern), nu o investiție care ar 
fi trebuit verificată de statul român prin instituțiile abilitate. În mod normal, hârtia ar fi trebuit anulată și remisă gratis în 
favoarea Romgaz fiindcă o licență de exploatare este condiționată de investiții și lucrări în termen, iar în caz de culpă, se 
anulează de drept. Ați primit un raport al investițiilor realizate de Exxon în România? Sau nu sunt date publice? Totuși, un 
miliard șaizeci de milioane USD, plata care trebuie făcută către Exxon este din bani publici, care vor însemna prețuri mai mari 
la gazele românești și nu în ultimul rând lipsa fondurilor Romgaz pentru investiții. 

Între 42 și 84 de miliarde de metri cubi ar fi resursele de hidrocarburi din acest perimetru, conform raportărilor 
Ministerului Energiei. Alte estimări, neasumate oficial, dar atribuite Agenției Naționale de Resurse Minerale, susțin că ar fi 
vorba de 200 de miliarde de cubi de gaze doar în platforma Neptun Deep. Consumul anual al României este estimat la 12 
miliarde de metri cubi de gaze, consum ce crește de la an la an. Ce măsuri concrete veți lua pentru a folosi aceste miliarde de 
metri cubi de gaze naturale, astfel încât să reduceți sărăcia energetică rușinoasă în care se află românii, având în vedere faptul 
că suntem o țară bogată în zăcăminte și pe care nu putem să le exploatăm?  

Solicit răspuns scris.   
Cu deosebită considerație,                  *** 

 
 
 
 
 




