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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 

 
Şedinţa Camerei Deputaţilor luni, 22 aprilie 2013 

 
 

Luni, 22 aprilie, Camera Deputaţilor a adoptat pe articole următoarele acte normative: 
 

1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 9/2013); 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2012 privind echivalarea 
titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale 
Americii (PL-x 82/2013) - lege ordinară; 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2012 privind prorogarea 
termenului prevăzut la art.V din Ordonanţa Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (PL-x 376/2012) - 
lege ordinară; 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a 
clădirilor (PL-x 260/2012) - lege ordinară; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului (Pl-x 80/2013) - lege organică. 

 
În lipsa rapoartelor de specialitate, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 (PL-x 114/2013) - lege organică şi 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2012 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii (PL-x 89/2013), au fost amânate de la dezbateri. 

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, domnul Viorel Hrebenciuc, a anunţat că deputatul Mihaela Stoica, 
aleasă în Circumscripţia electorală 29 Neamţ, părăseşte Grupul parlamentar al PDL, urmând să activeze ca deputat 
independent. La fel, deputatul Mihai Tararache, ales în Circumscripţia electorală 14 Constanţa, îşi încetează 
colaborarea cu Grupul parlamentar al PP-DD, urmând să activeze ca deputat independent. 

 
*** 

 
Şedinţa Camerei Deputaţilor marţi, 23 aprilie 2013 

 
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat prin vot final, marţi, 23 aprilie, următoarele acte normative: 

1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 9/2013) – 273 
voturi pentru, 1 abţinere; 

2. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996, ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr.1.575 din 7 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 908 din 21 decembrie 2011 (PL-x 459/2010/2012)- lege ordinară – 257 voturi pentru, 5 
împotrivă, 15 abţineri; 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 (PL-x 114/2013) - lege organică – 221 voturi pentru, 61 
împotrivă, 8 abţineri; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului (Pl-x 80/2013) - lege organică – raport de respingere – 249 voturi 
pentru, 43 împotrivă, 3 abţineri; 
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5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.73 alin.(3) din Legea nr.7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.35 din 
16/01/2006 (PL-x 19/2013) - lege organică – raport de respingere – 294 voturi pentru, 4 abţineri; 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2012 privind echivalarea 
titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale 
Americii (PL-x 82/2013) - lege ordinară – 287 voturi pentru, 6 împotrivă, 3 abţineri; 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2012 privind prorogarea 
termenului prevăzut la art.V din Ordonanţa Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (PL-x 376/2012) - 
lege ordinară – 247 voturi pentru, 39 împotrivă, 15 abţineri; 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a 
clădirilor (PL-x 260/2012) - lege ordinară – 300 voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abţineri; 

9. Proiectul de Lege privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din 
porturile româneşti (PL-x 42/2013) - lege ordinară – 300 voturi pentru, 2 abţineri; 

10. Proiectul de Lege privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din 
România (PL-x 214/2012) - lege ordinară – 303 voturi pentru, 2 abţineri; 

11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (PL-x 108/2013) - lege ordinară – 304 voturi pentru, 2 
împotrivă, 1 abţinere; 

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2011 privind preluarea personalului 
calificat în domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de management de la 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale 
Certificare (PL-x 677/2011) - lege ordinară – 298 voturi pentru, 2 împotrivă, 1abţinere; 

13. Proiectul de Lege privind înfiinţarea „Muzeului Comunismului" (PL-x 250/2012) - lege ordinară – 
raport de respingere – 236 voturi pentru, 40 împotrivă, 7 abţineri; 

14. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2009 privind stabilirea 
cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în 
România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din 
Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană (PL-x 518/2010) - lege ordinară – raport de 
respingere – 222 voturi pentru, 60 împotrivă, 5 abţineri; 

15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei Române (PL-x 569/2008) -- lege ordinară – raport de respingere – 252 voturi pentru, 
37 împotrivă, 3 abţineri; 

16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii (PL-x 725/2011) - lege ordinară – raport de respingere – 264 voturi pentru, 27 împotrivă, 6 abţineri; 

17. Propunerea legislativă privind transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 2 din Municipiul 
Bucureşti a dreptului de administrare a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea 
Administraţiei Naţionale „Apele Române" (Pl-x 559/2010) - lege ordinară – raport de respingere  - 245 
voturi pentru, 41 împotrivă, 5 abţineri. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 

şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi 
combaterea marginalizării sociale (PL-x 79/2013) - lege organică a fost retrimis la Comisia pentru muncă în vederea 
redactării unui raport suplimentar. 

Liderul Grupului parlamentar al PD-L, deputatul Mircea Toader, a anunţat depunerea moţiunii simple 
„Companiile de stat sub guvernarea USL: management privat sau cumetrie de partid?”. 
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*** 
 

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de miercuri, 24 aprilie 2013 
 

 
 

Parlamentul României a nominalizat, prin vot secret cu buletine, miercuri, 24 aprilie, Consiliul Autorităţii 
de Supraveghere Financiară, în următoarea componenţă nominală: Dan Radu Ruşanu – membru executiv, preşedinte 
(323 voturi pentru, 1 împotrivă), Daniel Dăianu – membru executiv, prim-vicepreşedinte (323 voturi pentru, 1 
împotrivă), Mircea Ursache – membru executiv, vicepreşedinte sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare (322 
voturi pentru, 2 împotrivă), Daniel George Tudor – membru executiv, vicepreşedinte sectorul asigurărilor-
reasigurărilor (323 voturi pentru, 1 împotrivă) şi Ion Giurescu – membru executiv, vicepreşedinte sectorul sistemului 
de pensii private (323 voturi pentru, 1 împotrivă).  

Au fost, de asemenea, aleşi prin aceeaşi modalitate de vot, 12 membri neexecutivi, după cum urmează: 
Dorina Teodora Mihăilescu, Gheorghe Marcu, Gavrilă Alexe, Gheorghe Albu, Kralik Lorand-Istvan, Marian Mîrzac, 
Marian Sârbu, Corneliu Moldoveanu, Tudor Baltă, Doru Claudian Frunzulică, Nina Puiu şi Gheorghe Cornel Coca 
Constantinescu. Toţi au înregistrat 323 voturi pentru, 1 împotrivă. 

Mandatul acestora, de cinci ani, devine efectiv din data de 29 aprilie 2013. 
 
 
Cele două Camere ale Parlamentului au modificat componenţa Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe prin 
nominalizarea domnului deputat Florin Mihail Secară (Grupul parlamentar al PD-L) în funcţia de secretar al acesteia, 
în locul domnului deputat Mihai Stănişoară (322 voturi pentru, 2 împotrivă). 

 
 
 
 

*** 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 
Sesiunea februarie – iunie 2012 

(Situaţia cuprinde datele la 26 aprilie 2013) 
                                                                                                                                                                                                          
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 827  

din care: 
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 710

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 117
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 473
508

– votate  508
             din care: - înaintate la Senat          8
                            - în procedura de promulgare   48
                            - promulgate* 105 
                            - respinse definitiv 347
– la vot final 0
2) Se află în proces legislativ 329
a) pe ordinea de zi 16
b) la comisii  303
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 7

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

3

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 25
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 25
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0
4) Desesizări 1

 
 
 
               ▪ Cele 508 iniţiative legislative votate privesc: 
                         143 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                                din care: 
                             84  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                  27  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                        32  proiecte de legi  
                         365 propuneri legislative 
 
 
                * În anul 2013 au fost promulgate 120 legi, dintre care 105 din iniţiativele legislative dezbătute şi votate în 
sesiunea actuală.      
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 

 Camerei Deputaţilor  
Şedinţele de luni, 22 şi marţi, 23 aprilie 2013 

 
 

 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 20 
        din care: - în dezbatere 20
                       - la vot final 0
 
Dezbătute 

                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               14  
16  

   - votate 16
         din care: - înaintate la Senat   2
                        - la promulgare   8
                        - respinse definitiv   6
   - la vot final 0
 
Retrimise la comisii 1
 
Pe ordinea de zi la sfârşitul perioadei 16
        din care: - în dezbatere 16
                       - la vot final 0

 
 
 
     ▪ Cele  16 iniţiative legislative votate privesc: 
                  8 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                        din care: 
                        3  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
             1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                   4  proiecte de legi  
                  8 propuneri legislative 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 

săptămâna 22 - 26 aprilie 2013 
 
 
 

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

1.  PL-x 459/2010 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996  
(Reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.1575 /2011) 
 

2.  PL-x 82/2013 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2012 privind 
echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi 
Statele Unite ale Americii  
 

3.  PL-x 376/2012 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2012 privind 
prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică  
 

4.  PL-x 260/2012 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa 
energetică a clădirilor  
 

5.  PL-x 42/2013 – Lege privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la 
plecarea din porturile româneşti  
 

6.  PL-x 214/2012 – Lege privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial 
UNESCO din România  
 

7.  PL-x 108/2013 – Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
194/2002 privind regimul străinilor în România  
 

8.  PL-x 677/2011 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2011 privind preluarea 
personalului calificat în domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de 
management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la Oficiul 
Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare  

 
 

II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere  Senatului: 
 

1.  PL-x 114/2013 – Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 
 

2.  Pl-x 80/2013 – Propunerea legislativă  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului 
(Se comunică respingerea propunerii legislative) 

  

 
 

III. Proiecte de legi pentru care procedura legislativă a încetat: 
 

1.  PL-x 19/2013 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.73 alin.(3) din Legea 
nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată,  publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.35 din 16/01/2006 
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2.  PL-x 250/2012 – Proiectul de Lege privind înfiinţarea „Muzeului Comunismului” 
 

3.  PL-x 518/2010 – Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2009 privind 
stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont 
propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care 
nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană 
 

4.  PL-x 569/2008 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 752/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei Române 
 

5.  PL-x 725/2011 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 
 

6.  Pl-x 559/2010 – Propunerea legislativă privind transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 2 
din Municipiul Bucureşti a dreptului de administrare a unui bun aflat în domeniul public al statului 
şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”   
 

  

 
 

IV. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţă comună în conformitate 
cu prevederile art. 114 alin. (3) din Constituţie: 
 

1.  PL-x 109/2013 – Lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau 
prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România  
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   E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  
al  Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2013 

 
 (situaţie la data de 26 aprilie 2013) 

 
 

 
 
În şedinţa din data de 30 ianuarie 2013, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale 

Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului 2013, care  cuprinde 123 de proiecte de legi.  
Dintre acestea, 70 proiecte de legi au fost înregistrate şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ la 

Camera Deputaţilor. Stadiul actual al acestora se prezintă astfel: (Anexă) 
 
 
 

- proiecte de lege aflate pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor: 2
- proiecte de lege aflate în dezbatere la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor: 27 
- proiecte de lege înregistrate la BP pentru trimitere la comisii: 5
- proiecte de lege aflate în dezbatere la Senat: 8
- proiecte de lege adoptate de ambele Camere ale Parlamentului, aflate în termenul pt. exercitarea 
dreptului de contestare la Curtea Constituţională: 

4

- legi trimise la promulgare: 3
- legi promulgate: 21 

 
                                                    TOTAL                                                                          70 
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                                                                                                                                                                                                                                 ANEXĂ 

 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru prima  sesiune parlamentară ordinară a anului 2013 

 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  26 aprilie 22001133))  
  
  
  
  
  

                                II..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  PPEE  OORRDDIINNEEAA  DDEE  ZZII    AA  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    
          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Raport depus pe: 

1 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. (poz. I-a-16) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor: 
- simplificarea regimului de autorizare a furnizorilor de servicii de formare 
profesională; 
- aspecte referitoare la libertatea de a furniza astfel de servicii şi derogările 

aferente, precum şi aspecte referitoare la drepturile beneficiarilor de servicii; 

- introducerea în mod expres a unei formulări din care să reiasă faptul că 

formarea profesională a adulţilor care se finalizează prin acte de calificare 

recunoscute la nivel naţional, care este o activitate de interes general şi face 

parte din sistemul naţional de educaţie şi formare profesională. 

Senat 
Adoptat pe 23.02.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  75/ 12.03.2011 

 

22.04.2013 
(Raport de adoptare 

cu amendamente 
admise ;i respinse) 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Raport depus pe: 

2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2012 pentru 
modificarea ;i completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 
privind prevenirea, constatarea ;i sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea 
;i utilizarea fondurilor europene ;i/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora. (poz. I-b-8) 
    Obiectul de reglementare: Ordonanţa Guvernului nr. 22/2012 vizează 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora, în vederea extinderii autorităţilor cu competenţe 
în gestionarea fondurilor europene, a definirii unor noi termeni, a introducerii 
unor reglementări în ceea ce priveşte măsurile pe care autorităţile cu 
competenţe de gestionare a fondurilor europene trebuie să le ia în cazul în 
care se formulează suspiciuni de fraudă, precum şi reglementarea măsurilor 
referitoare la amânarea, întreruperea sau suspendarea certificării. 

Senat 
Adoptat pe 02.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  415/ 08.10.2012 

23.04.2013 
(Raport de adoptare 

cu amendamente 
admise ;i respinse) 

  
IIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  DDEEZZBBAATTEERREE  LLAA  CCOOMMIISSIIIILLEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE  AALLEE  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR  

  
  11))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ppoolliittiiccăă  eeccoonnoommiiccăă,,  rreeffoorrmmăă  ;;ii  pprriivvaattiizzaarree  

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea ;i 
gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar 
al Spaţiului Economic European ;i prin Mecanismul financiar norvegian pe 
perioada de programare 2009-2014. (poz. II-5) 
- Raport comun cu Comisia pentru afaceri europene 
    Obiectul de reglementare: România urmează să beneficieze de suma de 
305.95 mil. euro prin cele două mecanisme financiare 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  31/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

Comisia pt. afaceri 
europene a întocmit 
raport preliminar ;i a 
fost predat Comisiei 

pt. politică 
economică pe data 

de 07.03.2013; 
ministerul solicită 

amânare, sunt 
a;teptate 

amendamente 
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  22))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  bbuuggeett,,  ffiinnaannţţee  şşii  bbăănnccii          
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - 
teritoriale. (poz. I-b-24) 
- Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică ;i Comisia juridică 
Obiectul de reglementare: reglementarea procedurii privind criza financiară ;i 
insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, modul de implicare a instituţiilor 
abilitate în redresarea economico-financiară a unităţii administrativ-teritoriale 
în situaţia de criză financiară ;i insolvenţă, drepturile ;i obligaţiile creditorilor 
acestor unităţi, precum ;i drepturile ;i obligaţiile autorităţilor publice locale. 

Senat 
Respins pe 04.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx 540/ 13.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

Comisia pt. buget ;i 
comisia pt. adm. a 

întocmit raport 
preliminar; Comisia 
pt. buget ;i Comisia 

juridică continuă 
dezbaterile 
împreună. 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.  
(poz. I-b-30) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 are în vedere 
modificări ale  Legii nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG nr. 104/2002 privind 
regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free,Legea 
nr.86/2006 –Codul vamal al României,OG nr.92/2003,Codul de procedură 
fiscală etc.   

Senat 
Adoptat pe 14.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  592/ 25.10.2010 

Termen: 22.11.2010 

întocmit raport 
preliminar ;i 

transmis Comisiei 
juridice 

3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (poz. I-b-31) 
     Obiectul de reglementare: se au în vedere modificări de esenţă ale Codului 
fiscal în domeniul impozitului pe profit, impozitului pe venit, impozitului pe 
veniturile microîntreprinderilor, impozitarea veniturilor nerezidenţilor, 
transpunerea unor directive. Se introduce reglementarea impozitării 
veniturilor a căror sursă nu a fost precizată. 

Senat 
Adoptat pe 24.03.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  153/ 30.03.2011 

Retrimis pe 18.09.2012 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 09.10.2012 

Trimis din data de 
18 septembrie 2012 
pentru a 4-a oară la 

comisie pentru 
raport suplimentar 

4 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2012 pentru 
modificarea ;i completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de 
credit. (poz. I-b-12) 
    Obiectul de reglementare: modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 99/2006 privind instituţile de credit ;i adecvarea capitalului ;i Ordonanţei 
Guvernlui nr. 39/1996 privind înfiinţarea ;i funcţionarea Fondului de 
garantare a depozitelor în sistemul bancar. 

Senat 
Adoptat pe 21.05.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  159/ 29.05.2012 

Termen: 20.06.2012 

se a;teaptă 
amendamente de la 

Guvern ;i se va 
dezbate împreună cu 

PLx 326/2012  
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

5 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin.(1) din Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit ;i adecvarea capitalului.  
(poz. I-b-13) 
    Obiectul de reglementare: modificarea art. 24028 alin.(1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit ;i adecvarea 
capitalului, în scopul creării posibilităţii de punere în aplicare cu celeritate a 
măsurii de stabilizare care constă în implicarea Fondului de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar în calitate de acţionar la o instituţie de credit.   
 

Senat 
Adoptat pe 18.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 326/24.09.2012 
Termen: 01.10.2012 

se a;teaptă 
amendamente de la 

Guvern ;i se va 
dezbate împreună cu 

PLx 159/2012 

6 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare ;i 
societăţile de administrare a investiţiilor, precum ;i pentru modificarea ;i 
completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital. (poz. I-b-14) 
    Obiectul de reglementare: înfiinţarea ;i reglementarea activităţii 
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), prin 
transpunerea directivelor europene incidente în domeniul valorilor mobiliare ;i 
modificarea subsecventă a Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 
 

Senat 
Adoptat pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 458/12.11.2012 
Termen: 29.11.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

7 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2012 pentru modificarea ;i completarea unor acte normative ;i 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (poz. I-a-28) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea unor acte normative 
şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, concretizate în renunţarea la 
penalităţi de întârziere datorate de S.C. Electrica Furnizare S.A. către 
C.N.C.F.R. S.A., înregistrate în contabilitate până la data de 31.03.2012, 
prelungirea termenului de rambursare a împrumutului acordat C.F.R 
Infrastructură, luarea unor măsuri menite să reducă cheltuielile nejustificate 
ale autorităţilor şi instituţiilor publice, înfiinţarea unei societăţi comerciale în 
vederea continuităţii activităţii de extragere a huilei la nivel naţional, alocarea 
unui împrumut oraşului Sângeorz-Băi pentru dezvoltarea suprastructurii în 
turism, precum şi măsuri de protecţie a persoanelor cu handicap. 

Senat 
Adoptat pe 18.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  58/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

8 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 
2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri 
fiscal-bugetare. (poz. I-a-30) 
- Raport comun cu Comisia pentru muncă 
    Obiectul de reglementare: stabilirea şi promovarea unor măsuri legislative 
prin care să se prevadă menţinerea drepturilor salariale ale personalului 
bugetar la nivelul lunii decembrie 2012, începând cu data de 1 ianuarie 2013, 
precum şi a celorlalte măsuri aprobate prin Legea nr.283/2011 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2010 pentru 
completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. 

Senat 
Adoptat pe 11.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  85/ 18.03.2013 
Termen: 02.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

9 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
75/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute 
în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora. (poz. I-a-23) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în sensul îmbunătăţirii 
cadrului legislativ pentru accelerarea gradului de absorbţie a fondurilor 
externe nerambursabile destinate României ;i utilizarea eficientă a acestora. 

Senat 
Adoptat pe 18.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  92/ 25.03.2013 
Termen: 09.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

10 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-a-22) 
- Raport comun cu Comisia pentru muncă ;i Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor 
sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege, care, 
potrivit prevederilor art. 8 din proiect se va realiza începând cu data de 1 
ianuarie 2014, în baza unei proceduri de evaluare ;i selecţie care respectă 
principiile concurenţei, eficienţei ;i transparenţei în alocarea fondurilor 
publice. 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  105/ 02.04.2013 

Termen: 18.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

11 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice. (poz. I-a-24) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, prin introducerea unor concepte noi ;i reguli în 
procesul bugetar ;i integrarea procesului bugetar în cadrul politicii bugetare 
europene. 

Senat 
Adoptat pe 08.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  112/ 15.04.2013 

Termen: 30.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
33))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  iinndduussttrriiii  şşii  sseerrvviicciiii        

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-27) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: îmbunătăţirea cadrului de gestionare a 
evenimentelor rutiere în România, prin aplicarea conceptului de „constatare 
amiabilă de accident”, prin care societăţile din domeniul asigurărilor sunt 
implicate în activităţile de constatare şi soluţionare a accidentelor uşoare, 
degrevând într-o anumită măsură serviciul public realizat de Poliţia Rutieră, 
separându-se modul de soluţionare a evenimentelor rutiere prin raportare la 
urmările produse şi, totodată, se prevede o mai bună reglementare a 
obligaţiilor conducătorilor de vehicule în caz de accident. 

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  718/ 29.10.2007 

Termen: 27.11.2007 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei  

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele 
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.  
(poz. I-b-22) 
    Obiectul de reglementare: reglementarea accesului la activitatea 
economică, procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a 
funcţionării şi regimul juridic al persoanelor fizice autorizate să desfăşoare 
activităţi economice, precum şi al întreprinderilor individuale şi familiale. 

Senat 
Adoptat pe 04.06.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  377/ 17.06.2008 

Termen: 05.09.2008 

se aşteaptă punctul 
de vedere al 
Guvernului 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă. (poz. I-b-3) 
- Raport comun cu Comisia pentru muncă 
    Obiectul de reglementare: introducerea tichetelor de vacanţă care se pot 
acorda în limitele bugetare aprobate pentru fiecare angajator; acordarea 
acestora reprezintă o facilitate, iar nu o obligaţie în sarcina angajatorilor, 
aceşia din urmă putând să le includă sau nu în pachetul salarial acordat 
angajaţilor. 
 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  214/ 30.03.2009 

Termen: 28.04.2009 

se aşteaptă punctul 
de vedere al 

Ministerului pt. 
întreprinderi mici ;i 
mijlocii, mediu de 
afaceri ;i turism 

4 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2012 pentru modificarea ;i completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice ;i a contractelor de concesiune de 
servicii. (poz. I-a-3) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 77/2012 care corelează domeniul atribuirii contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice ;i a contractelor de 
concesiune de servicii cu noile prevederi ale Legii contenciosului administrativ 
nr. 554/2004 şi ale noului Cod civil. Se modifică natura juridică a contractului 
de achiziţie publică, în sensul în care acesta este un contract administrativ şi 
nu unul comercial, se instituie obligaţia notificării în SEAP, de către 
autorităţile contractante, a achiziţiilor directe care depăşesc echivalentul în lei 
a 5.000 euro, fără TVA, iar termenul de verificare a documentaţiilor de 
atribuire se reduce de la 14 la 10 zile. 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  35/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

raport în curs de 
finalizare; Comisia 

juridică a întocmit ;i 
transmis raportul 

preliminar 

5 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2012 pentru modificarea ;i completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009 privind cre;terea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe. (poz. I-a-27)  
- Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică 
    Obiectul de reglementare:  modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe, în scopul cre;terii numărului de clădiri de locuit la a 
căror anvelopă se execută lucrări de intervenţie pentru cre;terea performanţei 
energetice, precum ;i cre;terea gradului de eficientizare a măsurilor aplicate. 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  63/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

raport în curs de 
finalizare 
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        44))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaggrriiccuullttuurrăă,,  ssiillvviiccuullttuurrăă,,  iinndduussttrriiee  aalliimmeennttaarrăă  şşii  sseerrvviicciiii  ssppeecciiffiiccee  
              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.100/2011 privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii ;i 
Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit ;i Acvacultură a unor 
terenuri aflate în proprietatea publică a statului ;i în administrarea Ministerului 
Mediului ;i Pădurilor -Administraţia Naţională "Apele Române". (poz. I-b-16) 
- Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică 
    Obiectul de reglementare: se are în vedere darea în administrarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale– Agenţia Naţională pentru 
Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri, puncte pescăreşti – puncte de 
debarcare şi adăposturi situate în zonele de plaje din zona Cap-Midia – Vama 
Veche, aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea 
Administraţia Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apa 
Dobrogea – Litoral. 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  40/ 10.04.2012 

Retrimis pe 15.04.2013 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 29.04.2013 

a fost solicitată 
amânarea cu două 

săptămâni 

2 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. (poz. I-b-7) 
- Raport comun cu Comisia pentru sănătate 
    Obiect de reglementare:  se are în vedere stabilirea cadrului legal privind 
comercializarea suplimentelor alimentare şi transpune Directiva 2002/46/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la apropierea legislaţiilor 
statelor membre privind suplimentele alimentare. 

Senat 
Respins  pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  468/ 12.11.2012 

Termen: 29.11.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
        55))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ddrreeppttuurriillee  oommuulluuii,,  ccuullttee  ;;ii  pprroobblleemmeellee  mmiinnoorriittăăţţiilloorr  nnaaţţiioonnaallee  

              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România.  
(poz. I-b-19) 
    Obiectul de reglementare: reglementarea statutului minorităţilor naţionale 
din România, precum şi stabilirea unui cadru juridic corespunzător privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului instituţional al minorităţilor naţionale. 
 

Senat 
Respins pe 24.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  502/ 26.10.2005 

Retrimis pe 18.09.2012 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 25.09.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 
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      66))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaddmmiinniissttrraaţţiiee  ppuubblliiccăă,,  aammeennaajjaarreeaa  tteerriittoorriiuulluuii  şşii  eecchhiilliibbrruu  eeccoollooggiicc          
              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - 
teritoriale. (poz. I-b-24) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget ;i Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: reglementarea procedurii privind criza 
financiară ;i insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, modul de implicare 
al instituţiilor abilitate în redresarea economico-financiară a unităţii 
administrativ-teritoriale în situaţia de criză financiară ;i insolvenţă, drepturile 
;i obligaţiile creditorilor acestor unităţi, precum ;i drepturile ;i obligaţiile 
autorităţilor publice locale. 

Senat 
Respins pe 04.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx 540/ 13.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

Comisia pt. buget ;i 
comisia pt. adm. a 

întocmit raport 
preliminar; Comisia 
pt. buget ;i Comisia 

juridică continuă 
dezbaterile 
împreună. 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.100/2011 privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii ;i 
Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit ;i Acvacultură a unor 
terenuri aflate în proprietatea publică a statului ;i în administrarea Ministerului 
Mediului ;i Pădurilor -Administraţia Naţională "Apele Române". (poz. I-b-16) 
- Raport comun cu Comisia pentru agricultură 
    Obiectul de reglementare: se are în vedere darea în administrarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale– Agenţia Naţională pentru 
Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri, puncte pescăreşti – puncte de 
debarcare şi adăposturi situate în zonele de plaje din zona Cap-Midia – Vama 
Veche, aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea 
Administraţia Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apa 
Dobrogea – Litoral. 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  40/ 10.04.2012 

Retrimis pe 15.04.2013 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 29.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2012 pentru modificarea ;i completarea unor acte normative privind 
evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenoilor români, precum ;i 
actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene ;i 
Spaţiul Economic European rezidenţi în România. (poz. I-a-25) 
    Obiectul de reglementare: stabilirea regimului juridic al cărţii electronice 
de identitate (CEI) ;i măsurile organizatorice ;i tehnice care fac posibilă 
implementarea celor două documente. De asemenea,  proiectul de act normativ 
stabile;te dreptul la opţiune al persoanelor care, din motive religioase sau de 
con;tiinţă, refuză  eliberarea cărţii electronice de identitate, acestora urmând a 
li se elibera cartea de identitate fără cip încorporat. 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  62/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 02-
04.04.2013; a fost 
solicitată amânarea  
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

4 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2012 pentru modificarea ;i completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009 privind cre;terea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe. (poz. I-a-27)  
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare:  modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe, în scopul cre;terii numărului de clădiri de locuit la a 
căror anvelopă se execută lucrări de intervenţie pentru cre;terea performanţei 
energetice, precum ;i cre;terea gradului de eficientizare a măsurilor aplicate. 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  63/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

întocmit raport 
preliminar de 
adoptare cu 

amendamente 
admise; Comisia pt. 
industrii-raport în 
curs de finalizare 

  
        77))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  mmuunnccăă  şşii  pprrootteeccţţiiee  ssoocciiaallăă  

              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă. (poz. I-b-3) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: introducerea tichetelor de vacanţă care se pot 
acorda în limitele bugetare aprobate pentru fiecare angajator; acordarea 
acestora reprezintă o facilitate, iar nu o obligaţie în sarcina angajatorilor, 
aceştia din urmă putând să le includă sau nu în pachetul salarial acordat 
angajaţilor. 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  214/ 30.03.2009 

Termen: 28.04.2009 

întocmit raport 
preliminar ;i depus 

la Comisia pt. 
industrii pe data de 

12.05.2009 

 

Proiect de Lege pentru modificarea ;i completarea Legii nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru ;omaj ;i stimularea ocupării forţei de muncă ;i 
pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea marginalizării 
sociale. (poz. I-a-14)  
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării foitei de 
muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru 
modificarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale, în sensul simplificării şi flexibilizării modului de implementare a 
măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă. 

Senat 
Adoptat pe 04.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  79/ 11.03.2013 

Retrimis pe 23.04.2013 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 07.05.2013 

este înscris pe 
ordinea de zi în 

săptămâna  
07-09.05.2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

2 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 
2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri 
fiscal-bugetare. (poz. I-a-30) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: stabilirea şi promovarea unor măsuri legislative 
prin care să se prevadă menţinerea drepturilor salariale ale personalului 
bugetar la nivelul lunii decembrie 2012, începând cu data de 1 ianuarie 2013, 
precum şi a celorlalte măsuri aprobate prin Legea nr.283/2011 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2010 pentru 
completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. 

Senat 
Adoptat pe 11.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  85/ 18.03.2013 
Termen: 02.04.2013 

întocmit raport 
preliminar ;i predat 
Comisiei pt. buget 

3 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.279/2005 privind 
ucenicia la locul de muncă. (poz. I-a-15) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.279/2005 
privind ucenicia la locul de muncă, republicată, în sensul îmbunătăţirii 
cadrului legislativ prin stimularea participării la ucenicie ca soluţie a 
promovării, ocupării ;i reducerii ;omajului în rândul tinerilor. 

Senat 
Adoptat pe 19.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  94/ 25.03.2013 
Termen: 11.04.2013 

raport în curs de 
finalizare 

4 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-a-22) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget ;i Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor 
sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege, care, 
potrivit prevederilor art. 8 din proiect se va realiza începând cu data de 1 
ianuarie 2014, în baza unei proceduri de evaluare ;i selecţie care respectă 
principiile concurenţei, eficienţei ;i transparenţei în alocarea fondurilor 
publice. 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  105/ 02.04.2013 

Termen: 18.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
88))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ssăănnăăttaattee  şşii  ffaammiilliiee  

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. (poz. I-b-7) 
- Raport comun cu Comisia pentru agricultură 
    Obiectul de reglementare: se are în vedere stabilirea cadrului legal privind 
comercializarea suplimentelor alimentare şi transpune Directiva 2002/46/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la apropierea legislaţiilor 
statelor membre privind suplimentele alimentare. 

Senat 
Respins  pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  468/ 12.11.2012 

Termen: 29.11.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei  
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99))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  îînnvvăăţţăămmâânntt,,  ;;ttiiiinnţţăă,,  ttiinneerreett  ;;ii  ssppoorrtt  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2009 privind 
dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu 
frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă 
autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate. (poz. I-a-8) 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 10/2009, care are ca obiect de reglementare dreptul studenţilor 
înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a 
continua studiile la programele de studii de licenţă sau autorizate să 
funcţioneze provizoriu sau acreditate, măsurile preconizate fiind luate ca 
urmare a abaterilor deosebit de grave constatate în derularea procesului de 
învăţământ la specializările/programele de studii organizate la aceste forme de 
învăţământ la Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, înfiinţată prin Legea 
nr. 443/2002. 

Senat 
Adoptat pe 25.11.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  620/ 14.12.2009 

Retrimis pe 23.02.2010 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 02.03.2010 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr.84/1995. (poz. I-a-16) 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, respectiv 
stabilirea modalităţii de evaluare şi certificare a rezultatelor învăţării, la 
finalizarea învăţământului liceal, care se va realiza prin examenul de 
bacalaureat. 

Camera Deputaţilor 
PLx  588/ 25.10.2010 
Retrimis pe 19.02.2013 
pt. raport suplimentar 
Termen: 05.03.2013 

Senat 
Adoptat pe 18.09.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
1100))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ccuullttuurrăă,,  aarrttee,,  mmiijjllooaaccee  ddee  iinnffoorrmmaarree  îînn  mmaassăă  

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru modificarea ;i completarea Legii monumentelor de for 
public nr.120/2006. (poz. I-b-29) 
    Obiectul de reglementare:  se au în vedere: înlocuirea sintagmei 
„monumente de for public” cu „lucrări de artă vizuală de for public” pentru 
evitarea confuziilor cu „monumentele istorice”; includerea în categoria 
lucrărilor de artă vizuală a plăcilor comemorative, a fântânilor decorative, a 
mobilierului urban de dimensiuni monumentale cu caracter decorativ, etc.; 
reglementarea competenţelor structurilor abilitate în domeniu; majorarea 
nivelului amenzilor. 

Senat 
Adoptat pe 06.12.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  775/ 19.12.2011 

Termen: 09.02.2012 

Ministerul solicită 
amânarea 

dezbaterilor 
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      1111))  llaa  CCoommiissiiaa  jjuurriiddiiccăă,,  ddee  ddiisscciipplliinnăă  şşii  iimmuunniittăăţţii        
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-27) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: îmbunătăţirea cadrului de gestionare a 
evenimentelor rutiere în România, prin aplicarea conceptului de „constatare 
amiabilă de accident”, prin care societăţile din domeniul asigurărilor sunt 
implicate în activităţile de constatare şi soluţionare a accidentelor uşoare, 
degrevând într-o anumită măsură serviciul public realizat de Poliţia Rutieră, 
separându-se  modul de soluţionare a evenimentelor rutiere prin raportare la 
urmările produse şi, totodată, se prevede o mai bună reglementare a 
obligaţiilor conducătorilor de vehicule în caz de accident. 
 

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  718/ 29.10.2007 

Termen: 27.11.2007 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

2 

Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - 
teritoriale. (poz. I-b-24) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget ;i Comisia pentru administraţie 
publică  
    Obiectul de reglementare: reglementarea procedurii privind criza 
financiară ;i insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, modul de implicare 
al instituţiilor abilitate în redresarea economico-financiară a unităţii 
administrativ-teritoriale în situaţia de criză financiară ;i insolvenţă, drepturile 
;i obligaţiile creditorilor acestor unităţi, precum ;i drepturile ;i obligaţiile 
autorităţilor publice locale. 

Senat 
Respins pe 04.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx 540/ 13.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

Comisia pt. buget ;i 
comisia pt. adm. a 

întocmit raport 
preliminar; Comisia 
pt. buget ;i Comisia 

juridică continuă 
dezbaterile 
împreună. 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.  
(poz. I-b-30) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
   Obiectul de reglementare: Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 are în vedere 
modificări ale  Legii nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG nr. 104/2002 privind 
regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free,Legea 
nr.86/2006 –Codul vamal al României,OG nr.92/2003,Codul de procedură 
fiscală etc.   

Senat 
Adoptat pe 14.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  592/ 25.10.2010 

Termen: 22.11.2010 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

4 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2012 pentru modificarea ;i completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice ;i a contractelor de concesiune de 
servicii. (poz. I-a-3) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 77/2012 care corelează domeniul atribuirii contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii cu noile prevederi ale Legii contenciosului administrativ 
nr. 554/2004 şi ale noului Cod civil. Se modifică natura juridică a contractului 
de achiziţie publică, în sensul în care acesta este un contract administrativ şi 
nu unul comercial, se instituie obligaţia notificării în SEAP, de către 
autorităţile contractante, a achiziţiilor directe care depăşesc echivalentul în lei 
a 5.000 euro, fără TVA iar termenul de verificare a documentaţiilor de 
atribuire se reduce de la 14 la 10 zile. 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  35/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

este înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 07-

09.05.2013 

5 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
75/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute 
în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora. (poz. I-a-23) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în sensul îmbunătăţirii 
cadrului legislativ pentru accelerarea gradului de absorbţie a fondurilor 
externe nerambursabile destinate României ;i utilizarea eficientă a acestora. 

Senat 
Adoptat pe 18.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  92/ 25.03.2013 
Termen: 09.04.2013 

este solicitată 
amânarea; este 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 07-

09.05.2013 

6 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-a-22) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget ;i Comisia pentru muncă 
    Obiectul de reglementare: subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor 
sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege, care, 
potrivit prevederilor art. 8 din proiect se va realiza începând cu data de 1 
ianuarie 2014, în baza unei proceduri de evaluare ;i selecţie care respectă 
principiile concurenţei, eficienţei ;i transparenţei în alocarea fondurilor 
publice. 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  105/ 02.04.2013 

Termen: 18.04.2013 

este înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 07-

09.05.2013 
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1122))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaffaacceerrii  eeuurrooppeennee  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea ;i 
gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar 
al Spaţiului Economic European ;i prin Mecanismul financiar norvegian pe 
perioada de programare 2009-2014. (poz. II-5) 
- Raport comun cu Comisia pentru politică economică 
    Obiectul de reglementare: România urmează să beneficieze de suma de 
305.95 mil.euro prin cele două mecanisme financiare. 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  31/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

Comisia a întocmit 
raport preliminar ;i a 
fost predat Comisiei 

pt. politică 
economică pe data 

de 07.03.2013 

  
1133))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  tteehhnnoollooggiiaa  iinnffoorrmmaaţţiieeii  ;;ii  ccoommuunniiccaaţţiiiilloorr  

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.13/2013 privind serviciile poştale.  (poz. II-1) 
    Obiectul de reglementare: reglementarea prestării serviciilor po;tale, 
urmărindu-se, prin transpunerea noilor dispoziţii din dreptul Uniunii Europene, 
crearea unui cadru normativ coerent, clar ;i transparent, menit să asigure 
liberalizarea completă a domeniului serviciilor po;tale în România ;i, totodată, 
garantarea furnizării anumitor servicii, incluse în sfera serviciului universal, la tarife 
accesibile tuturor utilizatorilor, pe întreg teritoriul naţional, cu respectarea anumitor 
standarde minime de calitate. Drept consecinţă, cea mai mare parte din actuala 
reglementare în domeniu va fi abrogată. 

Senat 
Adoptat pe 15.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  116/ 22.04.2013 

Termen: 07.05.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
  
  
  

IIIIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  ÎÎNNRREEGGIISSTTRRAATTEE  LLAA  BBPP  PPEENNTTRRUU  TTRRIIMMIITTEERREE  LLAA  CCOOMMIISSIIII  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin. (poz. II-2) 
    Obiectul de reglementare: modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 61/2011, în vederea efectuării unor 
modificări în cuprinsul actului normativ, modificări solicitate de Comisia 
Europeană, potrivit scrisorii nr. 3712/12ENV. 

Senat 
Adoptat pe 23.04.2013 

Camera Deputaţilor 
BPi  234/ 24.04.2013  



 
25 

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

2 

Proiectul de Lege pentru ratificarea amendamentelor aduse la Acordul de 
garanţie semnat între Statele membre UE ;i Banca Europeană de Investiţii 
privind împrumuturile care vor fi acordate de către BEI pentru proiectele de 
investiţii din statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe ;i Pacific 
;i din Ţările ;i teritoriile de peste mări. (poz. II-17) 
    Obiectul de reglementare:  ratificarea amendamentelor aduse la Acordul de 
garanţie semnat între Statele membre UE ;i Banca Europeană de Investiţii 
privind împrumuturile care vor fi acordate de către BEI pentru proiectele de 
investiţii din statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe ;i Pacific 
;i din Ţările ;i teritoriile de peste mări. 

Camera Deputaţilor 
BPi  241/ 25.04.2013 

Senat 
-  

3 

Proiect de lege privind executarea pedepselor ;i a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (poz. II-19) 
    Obiectul de reglementare:  se completează ampla reformă în materie penală 
;i procesual penală, materializată prin adoptarea noului Cod Penal ;i noului 
Cod de Procedură Penală, ;i, totodată, se perfecţionează instituţiile din 
materia executării pedepselor, introduse prin Legea nr. 275/2006 privind 
executarea pedepselor ;i a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal. 

Senat 
Adoptat pe 22.04.2013 

Camera Deputaţilor 
BPi  243/ 25.04.2013  

4 

Proiect de lege privind executarea pedepselor, a măsurilor educative ;i a altor 
măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal. (poz. II-20) 
    Obiectul de reglementare: se completează reforma în materie penală ;i 
procesual penală. 

Senat 
Adoptat pe 22.04.2013 

Camera Deputaţilor 
BPi  244/ 25.04.2013  

5 

Proiect de lege privind organizarea ;i funcţionarea sistemului de probaţiune. 
(poz. II-21) 
    Obiectul de reglementare:  organizarea ;i funcţionarea sistemului de 
probaţiune la nivel central ;i la nivelul structurilor teritoriale, precum ;i a 
activităţii desfă;urată de acest sistem, completându-se astfel reforma legislaţiei 
penale realizată prin adoptarea noului Cod Penal ;i a noului Cod de 
procedură Penală. 

Senat 
Adoptat pe 22.04.2013 

Camera Deputaţilor 
BPi  245/ 25.04.2013  
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IIVV..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  DDEEZZBBAATTEERREE  LLAA    SSEENNAATT  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Proiect de lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 
cuprind dispoziţii procesual penale. (poz. I-a-18) 

Senat 
L 10/2013 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

2 
Proiect de Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 
obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 
profesioni;ti ;i între ace;tia ;i autorităţile contractante. (poz. I-a-6) 

Senat 
L 11/2013 

în lucru, la comisii 
Camera Deputaţilor 

-  

3 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi 
cercetării. (poz. I-a-10) 

Camera Deputaţilor 
PLx  522/ 04.10.2010 
Adoptat pe 02.11.2010 

Senat 
trimis pt. raport 

suplimentar la Comisia pt. 
învăţământ 

 

4 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor. (poz. I-a-7) 

Camera Deputaţilor 
PLx  1/ 01.02.2011 

Adoptat pe 17.05.2011 

Senat 
pt. raport la Comisia pt. 

muncă 
 

5 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. (poz. I-a-11) 

Camera Deputaţilor 
PLx  521/ 19.09.2011 
Adoptat pe 18.10.2011 

Senat 
trimis pt. raport 

suplimentar la Comisia pt. 
învăţământ 

 

6 
Proiect de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul 
instanţelor judecătore;ti ;i al parchetelor de pe lângă acestea, precum ;i pentru 
modificarea unor acte normative în domeniul justitiei. (poz. I-a-13) 

Camera Deputaţilor 
PLx  780/ 22.12.2011 
Adoptat pe 27.03.2012 

Senat 
pt. raport la Comisia 
juridică ;i Comisia pt. 

drepturi 

 

7 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011. (poz. I-a-12) 

Camera Deputaţilor 
PLx  237/ 12.06.2012 
Adoptat pe 19.06.2012 

Senat 
pt. raport la Comisia pt. 

învăţământ 
 

8 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului ;i cercetării, 
precum ;i în ceea ce prive;te plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătore;ti 
devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013. (poz. I-b-33) 

Camera Deputaţilor 
PLx  9/ 05.02.2013 

Adoptat pe 05.03.2013 

Senat 
pt. raport la Comisia pt. 

învăţământ 
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                            VV..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AADDOOPPTTAATTEE  DDEE  AAMMBBEELLEE  CCAAMMEERREE  AALLEE  PPAARRLLAAMMEENNTTUULLUUII,,    AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  TTEERRMMEENNUULL  
PPEENNTTRRUU  EEXXEERRCCIITTAARREEAA  DDRREEPPTTUULLUUII  DDEE  CCOONNTTEESSTTAARREE  LLAA  CCUURRTTEEAA  CCOONNSSTTIITTUUŢŢIIOONNAALLĂĂ  

          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) La SG din data de: 

1 

Proiect de Lege pentru modificarea ;i completarea Legii Arhivelor Naţionale 
nr.16/1996. (poz. I-b-28) 
- Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1575/2011 
    Obiectul de reglementare: are în vederea stabilirea unor mecanisme viabile 
de preluare a unor părţi a arhivelor, reprezentând documente cu valoare 
practică, de la persoanele juridice care se desfiinţează, fără ca activitatea 
acestora să fie continuată de alte entităţi, astfel încât să se asigure respectarea 
drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, în baza acestor documente.  

Senat 
Adoptat pe 13.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  459/ 14.09.2010 
Adoptat pe 23.04.2013 

24.04.2013 

2 

Proiect de Lege pentru modificarea ;i completarea Legii nr.372/2005 privind 
performanţa energetică a clădirilor. (poz. I-b-1) 
    Obiectul de reglementare: instituirea obligaţiei analizării introducerii 
sistemelor alternative de energie din surse regenerabile, atât la construirea 
clădirilor noi, cât şi în cazul renovării majore a clădirilor existente, a 
obligaţiei prezentării certificatului de performanţă energetică la vânzarea-
cumpărarea sau închirierea clădirilor/unităţilor de clădire existente şi 
realizării băncilor de date specifice eficienţei energetice, în vederea 
fundamentării planurilor naţionale de economisire a energiei de reducere a 
fluxului de dioxid de carbon, de utilizare a surselor alternative de energie, etc.. 

Senat 
Adoptat pe 18.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  260/ 25.06.2012 
Adoptat pe 23.04.2013 

24.04.2013 

3 

Proiect de Lege privind formalităţile de rapoarte aplicabile navelor la sosirea în 
;i/sau la plecarea din porturile române;ti. (poz. I-a-26) 
    Obiectul de reglementare: proiectul de act normativ transpune Directiva 
2010/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 octombrie 2010 
în sensul simplificării şi armonizării procedurilor administrative aplicate în 
domeniul transportului maritim, prin standardizarea transmiterii electronice a 
informaţiilor şi prin raţionalizarea formalităţilor de raportare.  

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  42/ 18.02.2013 

Adoptat pe 23.04.2013 
24.04.2013 

4 

Proiect de Lege pentru modificarea ;i completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România. (poz. II-31) 
    Obiectul de reglementare: crearea unui cadru legislativ transparent, mai 
clar, care să ofere posibilitatea gestionării eficiente a problematicii străinilor 
luaţi în custodie publică de autorităţile competente române ;i, în acela;i timp, 
de a crea instrumentele necesare punerii în aplicare a unor măsuri care să 
diminueze riscul producerii unor evenimente negative. 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  108/ 08.04.2013 
Adoptat pe 23.04.2013 

24.04.2013 
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                            VVII..    LLEEGGII    TTRRIIMMIISSEE  LLAA  PPRROOMMUULLGGAARREE  
          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) 
La promulgare 

din: 

1 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2011 pentru 
modificarea ;i completarea unor acte normative. (poz. I-b-4) 

 

Senat 
Adoptată pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  57/ 10.04.201 

Adoptată pe 09.04.2013 
17.04.2013 

2 Lege pentru modificarea ;i completarea Legii nr.503/2004 privind redresarea 
financiară ;i falimentul societăţilor de asigurare. (poz. I-b-11) 

Senat 
Adoptată pe 21.05.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  141/ 29.05.2012 
Adoptată pe 09.04.2013 

17.04.2013 

3 

Lege pentru abrogarea alin.(2) – (4) ale art. 7 din Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de 
tratament între femei ;i bărbaţi în ceea ce prive;te accesul la bunuri ;i servicii ;i 
furnizarea de bunuri ;i servicii. (poz. I-a-4)  

Senat 
Adoptată pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  66/ 25.02.2013 

Adoptată pe 09.04.2013 
20.04.2013 

  
                                VVIIII..    LLEEGGII  PPRROOMMUULLGGAATTEE  

          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Legea nr. 

1  Legea bugetului de stat pe anul 2013. (poz. I-c-1) PLx  2/ 23.01.2013 
Adoptată pe 07.02.2013 Legea nr.5/2013 

2 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. (poz. I-c-2) PLx  3/ 23.01.2013 
Adoptată pe 07.02.2013 Legea nr.6/2013 

3 
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2012 
pentru modificarea unor acte normative  în domeniul serviciilor de plată .  
(poz. I-a-10) 

Senat 
Respinsă pe 24.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 377/ 01.10.2012 

Adoptată  pe 12.02.2013 
Legea nr.12/2013 

4 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2012 privind 
unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice ;i întărirea disciplinei 
financiare ;i de modificare ;i completare a unor acte normative. (poz. I-b-9) 

Senat 
Adoptată pe 18.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  324/ 24.09.2012 

Adoptată  pe 12.02.2013 
Legea nr.16/2013 

5 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2012 pentru 
reglementarea unor măsuri financiare cu privire la programul naţional de 
dezvoltare a infrastructurii. (poz. I-b-5) 

Senat 
Adoptată pe 21.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  272/ 26.06.2012 

Adoptată  pe 12.02.2013 
Legea nr.21/2013 



 
29 

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Legea nr. 

6 

Proiect de Lege privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de 
înţelegere între Uniunea Europeană ;i România, semnat la Bucure;ti la 14 
decembrie 2011 ;i la Bruxelles la 27 decembrie 2011 ;i a celui de-al doilea 
memorandum suplimentar de înţelegere între Uniunea Europeană ;i România, 
semnat la Bucure;ti la 22 iunie 2012 ;i la Bruxelles la 29 iunie 2012.  
(poz. I-a-1) 

Camera Deputaţilor 
PLx  407/ 08.10.2012 
Adoptat pe 23.10.2012 

Senat 
Adoptat pe 11.02.2013 

 
Legea nr.27/2013 

7 Lege privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de 
Investiţii. (poz. I-a-2 

Senat 
Adoptată pe 18.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  54/ 19.02.2013 

Adoptată pe 26.02.2013 
Legea nr.46/2013 

8 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2012 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului 
de dezvoltare a infrastructurii ;i a unor baze sportive din spaţiul rural.  
(poz. I-b-6) 

Senat 
Adoptată pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  466/ 12.11.2012 
Adoptată pe 26.02.2013 

Legea nr.60/2013 

9 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2011 privind 
unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul 
comunicaţiilor electronice. (poz. I-a-5) 

Camera Deputaţilor 
PLx  323/ 16.05.2011 
Adoptată pe 18.10.2011 

Senat 
Adoptată pe 12.03.2013 Legea nr.67/2013 

10 
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României ;i Guvernul 
Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între ;i dincolo de teritoriile 
lor respective, semnat la Dubai la 21 iunie 2011. (poz. I-b-18) 

Camera Deputaţilor 
PLx  442/ 30.10.2012 
Adoptată pe 11.02.2013 

Senat 
Adoptată pe 12.03.2013 Legea nr.69/2013 

11 
Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor 
de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 
profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. (poz. I-a-6)   

Senat 
Adoptată pe 26.02.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  71/ 04.03.2013 

Adoptată pe 12.03.2013 
Legea nr.72/2013 

12 
Lege privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor 
militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice. 
(poz. I-b-2) 

Camera Deputaţilor 
PLx  443/ 30.10.2012 
Adoptată pe 11.02.2013 

Senat 
Adoptată pe 12.03.2013 Legea nr.73/2013 

13 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2011 pentru 
modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii. (poz. I-b-25) 

Senat 
Adoptată pe 06.12.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  761/ 12.12.2011 
Adoptată pe 12.03.2013 

Legea nr.81/2013 

14 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2012 pentru 
modificarea ;i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.  
(poz. I-a-29)  

Senat 
Adoptată pe 18.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  60/ 25.02.2013 

Adoptată pe 12.03.2013 
Legea nr.90/2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Legea nr. 

15 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2012 privind 
asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce prive;te creanţele maritime.  
(poz. I-b-23) 

Senat 
Adoptată pe 29.05.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  242/ 12.06.2012 
Adoptată pe 19.03.2013 

Legea nr.97/2013 

16 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2012 pentru 
modificarea ;i completarea unor acte normative ;i reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare. (poz. I-b-32) 

Senat 
Adoptată pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 464/12.11.2012 

Adoptată pe 19.03.2013 
Legea nr.98/2013 

17 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2012 pentru modificarea 
;i completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală. (poz. I-b-21) 

Senat 
Adoptată pe 24.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 386/01.10.2012 

Adoptată pe 12.03.2013 
Legea nr.100/2013 

18 
Lege pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC - Centrul pentru 
Cooperare în domeniul Securităţii, adoptat la Budva, la 14 aprilie 2010 ;i 
semnat de România la 18 februarie 2011, la Zagreb. (poz. I-b-26) 

Camera Deputaţilor 
PLx  12/ 05.02.2013 

Adoptată pe 12.03.2013 

Senat 
Adoptată pe 02.04.2013 Legea nr.111/2013 

19 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 privind 
stocarea geologică a dioxidului de carbon. (poz. I-b-15) 

Senat 
Adoptată pe 26.10.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  568/ 31.10.201 

Adoptată pe 09.04.2013 
Legea nr.114/2013 

20 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 83/2012 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi 
tratament între femei şi bărbaţi. (poz. I-a-17) 

Senat 
Adoptat pe 04.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  76/ 11.03.2013 

Adoptat pe 09.04.2013 
Legea nr.115/2013 

21 

Lege pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie ;i Justiţie la Asociaţia 
Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ;i Corecţionale - EuroPris, pentru 
aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al 
Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, 
ale Înaltei Curţi de Casaţie ;i Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului ;i ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele 
internaţionale, perecum ;i pentru modificarea ;i completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte. (poz. I-b-17) 

Camera Deputaţilor 
PLx  11/ 05.02.2013 

Adoptată pe 12.03.2013 

Senat 
Adoptată pe 02.04.2013 Legea nr.118/2013 
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F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 
(la data de 26 aprilie 2013) 

 
                              
 
 
                            
 
 
                                  I.  În perioada  22 – 25 aprilie  2013    
 

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 15 rapoarte, din care 4 rapoarte 

suplimentare  şi 1 raport comun pentru şedinţele cu Senatul. 
 
     Comisiile permanente au depus 4 avize. 

 
Cele 15 rapoarte depuse sunt: 
 

♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

  8     
   7 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

♦ ordonanţe de urgenţă ale Guvernului           
♦ ordonanţe  ale Guvernului           
♦ proiecte de legi şi propuneri legislative:                     

      3 
      2 
      10 

 
 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 287 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care                

73 pentru raport suplimentar. 
 

La comisii se află  27  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune 
ordinară a anului 2013.  
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II. De la începutul actualei legislaturi 

 
     Comisiile parlamentare au întocmit  238 de rapoarte, din care: 

 

Rapoarte În anul 
 2013 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 165 

♦ rapoarte suplimentare 52 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 21 

TOTAL     238 
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ANEXA
RAPOARTE 

 

depuse de comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 
 

în săptămână  22 – 25  aprilie  2013 
 

 
I.   Comisia economică 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale  
(PLx 586/2011) – raport comun cu Comisia juridică. 

9 parlam.,    
adoptat      
de Senat 

19.03.13 
16.04.13 

Raport suplimentar  
de respingere 

(382/RS din 23.04.13) 

2 
Raport privind audierea candidaţilor pentru Consiliul Autorităţii de Supraveghere 
Financiară – raport comun cu Comisia pentru buget şi comisiile similare de la 
Senat. 

Grup. 
Parlam. 13.04.13 

Raport comun  
de aprobare 

(15/RC din 23.04.13) 

II.   Comisia pt. buget, finanţe şi bănci               

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2012 pentru modificarea 
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, 
constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor 
europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (PLx 415/2012) – 
prioritate legislativă – raport comun cu Comisia juridică. 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

24.10.12 
16.04.13 

Raport de aprobare  
 (160/R din 23.04.13) 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2012 privind 
modificarea unor acte normative și pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în 
domeniul executării unor creanțe datorate statului (PLx 84/2013) – raport comun cu 
Comisia pt. agricultură. 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

9.04.13 
18.04.13 

Raport de aprobare  
 (161/R din 23.04.13) 

3 Raport privind audierea candidaţilor pentru Consiliul Autorităţii de Supraveghere 
Financiară – raport comun cu Comisia economică şi comisiile similare de la Senat. 

Grup. 
Parlam. 13.04.13 

Raport comun  
de aprobare 

(15/RC din 23.04.13) 
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III. Comisia pt. agricultură 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(3) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (Plx 848/2010) – raport comun 
cu Comisia pt. administraţie. 

4 deputaţi,    
respinsă     
de Senat 

20.03.31 
16.04.13 

Raport de respingere 
(158/R din 22.04.13) 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2012 privind 
modificarea unor acte normative și pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în 
domeniul executării unor creanțe datorate statului (PLx 84/2013) – raport comun cu 
Comisia pt. buget.  

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

9.04.13 
18.04.13 

Raport de aprobare  
 (161/R din 23.04.13) 

IV. Comisia pt. drepturile omului 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 
privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni   (PLx 117/2012) – raport comun cu 
Comisia pt. comunităţile de români. 

29 parlam.,   
adoptat      
de Senat 

19.03.13 

Raport suplimentar  
de aprobare cu 
amendamente 

330/RS2 din 22.04.13 
 

V. Comisia pt. administraţie 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(3) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (Plx 848/2010) – raport comun 
cu Comisia pt. agricultură. 

4 deputaţi,    
respinsă     
de Senat 

20.03.31 
16.04.13 

Raport de respingere 
(158/R din 22.04.13) 

2 Propunere legislativă privind descentralizarea Arhivelor Naţionale   (Plx 611/2011) – 
raport comun cu Comisia pt. cultură. 

2 parlam.,    
respinsă      
de Senat 

6.12.11 
19.03.13 

Raport de respingere 
(162/R din 23.04.13) 

3 
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea OUG nr.80 din 28 septembrie 2011 
pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 
(PLx 441/2012) – raport comun cu Comisia juridică. 

10 parlam.,   
adoptat      
de Senat 

3.04.13 
16.04.13 

Raport de aprobare  
cu amendamente 

(163/R din 23.04.13) 
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VI. Comisia pt. muncă 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 
privind formarea profesională a adulţilor (PLx 75/2011/2013) – prioritate legislativă – 
raport comun cu Comisia pt. învăţământ. 

Guvern,      
respins       

de Senat 
16.04.13 

Raport suplimentar  
de aprobare cu 
amendamente 

138/RS din 22.04.13 
 

VII. Comisia  pt. învăţământ 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 
privind formarea profesională a adulţilor (PLx 75/2011/2013) – prioritate legislativă – 
raport comun cu Comisia pt. muncă. 

Guvern,      
respins       

de Senat 
16.04.13 

Raport suplimentar  
de aprobare cu 
amendamente 

138/RS din 22.04.13 

VIII. Comisia pt. cultură 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 
nr.16/1996 (Plx 155/2007). 

1 deputat,     
respinsă     
de Senat 

19.03.13 Raport de respingere 
(156/R din 22.04.13) 

2 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.26/2008 privind protejarea 
patrimoniului cultural imaterial (PLx 631/2011). 

4 deputaţi,    
adoptat      
de Senat 

2.04.13 Raport de respingere 
(157/R din 22.04.13) 

3 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2013 pentru 
modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 (PLx 114/2013). Guvern 22.04.13 

Raport de aprobare  
cu amendamente 

(159/R din 23.04.13) 

4 Propunere legislativă privind descentralizarea Arhivelor Naţionale   (Plx 611/2011) – 
raport comun cu Comisia pt. administraţie. 

2 parlam.,    
respinsă      
de Senat 

6.12.11 
19.03.13 

Raport de respingere 
(162/R din 23.04.13) 

5 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2011 pentru 
modificarea Legii nr.356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului 
Cultural Român (PLx 616/2011). 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

2.04.13 

Raport suplimentar  
de aprobare cu 
amendamente 

(152/RS din 22.04.13). 
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                    IX. Comisia juridică 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2012 pentru modificarea 
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, 
constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor 
europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (PLx 415/2012) – 
prioritate legislativă – raport comun cu Comisia pt. buget. 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

24.10.12 
16.04.13 

Raport de aprobare  
 (160/R din 23.04.13) 

2 
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea OUG nr.80 din 28 septembrie 2011 
pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 
(PLx 441/2012) – raport comun cu Comisia pt. administraţie. 

10 parlam.,   
adoptat      
de Senat 

3.04.13 
16.04.13 

Raport de aprobare  
cu amendamente 

(163/R din 23.04.13) 

3 

Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea și completarea art.48 din Legea 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a 
Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali   (PLx 131/2012/2013) 

2 parlam.,    
adoptat       
de Senat 

25.03.13 Raport de respingere 
(164/R din 23.04.13) 

4 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2012 pentru 
modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 
(PLx 283/2012). 

Guvern 10.04.13    Raport de respingere 
(165/R din 24.04.13) 

5 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale  
(PLx 586/2011) – raport comun cu Comisia economică. 

9 parlam.,    
adoptat      
de Senat 

19.03.13 
16.04.13 

Raport suplimentar  
de respingere 

(382/RS din 23.04.13) 

                    X. Comisia pt. comunităţile de români 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 
privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni   (PLx 117/2012) – raport comun cu 
Coisia pt.  dr. omului. 

29 parlam.,   
adoptat      
de Senat 

19.03.13 

Raport suplimentar  
de aprobare cu 
amendamente 

330/RS2 din 22.04.13 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 

PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 

 
 
 

 
 Declaraţii politice 

 
Compania Cupru Min SA - o companie de importanţă naţională 

 
 
Dragi colegi parlamentari, 
Dragi prieteni şi români din toată ţara, 
 

Declaraţia mea politică de astăzi se referă la situaţia companiei Cupru Min SA. Această companie îşi are sediul 
în Munţii Apuseni, judeţul Alba, şi este recunoscută la nivel naţional şi internaţional pentru extragerea şi exploatarea 
cuprului. 

Mai mult decât atât această companie asigură traiul a sute de salariaţi din zona Apuseni prin exploatarea sa din 
comuna Lupşa şi sediul din oraşul Abrud. Prin urmare soarta Cupru Min este primordială pentru situaţia economică a 
zonei şi este un motor economic important într-o zonă puternic afectată de pierderile de locuri de muncă din anii 
anteriori de criză economică. 

Trebuie să precizez faptul că exploatarea zăcământului are o tradiţie în zonă ce datează din 1978 în timp ce 
producţia de cupru a început în anul 1983. Generaţii întregi au trăit astfel în compania Cupru Min SA şi au învăţat să 
trăiască în şi pentru această companie. Dedicaţia salariaţilor companiei este vizibilă pentru oricine merge în zonă şi 
discută despre importanţa companiei pentru Munţii Apuseni. 

Dar dincolo de istorie, compania este astăzi una extrem de profitabilă înregistrând în ultimii ani profituri 
importante. Mai mult decât atât zona are rezerve şi resurse importante de miniereu cuprifer în perimetrul minier 
Roşia Poieni ce încă pot fi exploatate într-o manieră profitabilă. 

Spre exemplu, partea utilă a zăcământului este constituită din minereu de cupru, înglobând peste 1 miliard de 
tone minereu cu un conţinut mediu de 0,36%Cu şi 1,8%S în timp ce capacitatea proiectată este de 9 milioane tone 
minereu extras şi prelucrat/an cu extindere la 15 milioane tone/an. 

Din păcate managementul defectuos al companiei şi căpuşarea companiei de către firme apropiate de PDL au 
făcut ca firma să nu poată să îşi susţină astăzi dezvoltarea. În următoarele luni pentru a-şi continua activitatea 
compania trebuie să decoperteze o nouă zonă de exploatarea minieră pe care însă nu o poate face fără un plus de 
capital. 

Încercările de privatizare realizate pe vremea PDL au eşuat în contextul unor investitori care vroiau să cumpere 
această bogaţie naţională la un preţ mult sub estimările independente privind valoarea companiei. Cu toate acestea 
este în continuare nevoie de investiţii pentru ca această companie să ajungă din nou la nivelul său anterior de aproape 
900 de salariaţi. 

Pentru a face acest lucru considerăm că este nevoie de un parteneriat între compania Cupru Min, asociaţiile de 
salariaţi ai companiei, comunităţile locale din Munţii Apuseni şi Statul Român în vederea găsirii resurselor necesare 
pentru dezvoltarea sa. Aducerea unor investitori externi care nu înţeleg zona, afacerea şi cărora să nu le pese de 
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salariaţi nu este de luat în calcul şi afirm în calitate de deputat al zonei Munţilor Apuseni că mă voi opune deschis la 
orice tentativă de privatizare abuzivă. 

În acest sens solicit Ministerului Economiei să trateze problema şi soarta companiei Cupru Min într-o manieră 
deschisă şi transparentă pentru ca oamenii din Munţii Apuseni să înţeleagă demersul şi utilitatea sa pentru soarta 
companiei. Discuţiile purtate cu premierul Victor Ponta mi-au arătat că viziunea PSD este una cu adevărat axată pe 
asigurarea şi dezvoltarea locurilor de muncă la Cupru Min prin finanţarea dezvoltării exploatării. Aştept de la colegii 
liberale un demers similar privind compania. 

Compania Cupru Min SA este o companie de importanţă naţională şi trebuie să fie tratată ca atare! 
 

Deputat, 
Ioan Dîrzu 

 
*** 

 
Ziua Israelului 

 
 
 Distinse domnule Preşedinte de şedinţă, 
 Onorat Prezidiu, 
 Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi,  

Domnilor miniştri, 
 

Ziua Israelului este o zi specială în sine, când evreii sărbătoresc în mod festiv reînfiinţarea Statului Israel pe 
pământul sfânt al Palestinei – 14 mai 1948. 

La această sărbătoare participă cu tot sufletul şi evreii de origine română care, în decursul secolului al XIX-lea 
şi pe toată durata celui următor, au imigrat în Israel: aliya a fost considerată dintotdeauna ca o faptă lăudabilă pentru 
evrei. Dorinţa de repatriere a izvorât din străvechea tradiţie evreiască. Atât în cele trei rugăciuni zilnice, cât şi la 
sărbători, evreii se roagă pentru revenirea în Ţara Sfântă, în care şi-au cristalizat în Antichitate existenţa statală şi 
specificul cultural-religios, îşi urează să sărbătorească Paştele viitor în Ierusalimul reclădit, iar la nunţi, mirele sparge 
un pahar, reînnoind jurământul de 2.500 de ani al străbunilor trimişi în urgia babiloniană. 

Spontan sau neorganizat, evrei singuri sau familii, plecau spre Eretz Israel, în pofida condiţiilor grele de viaţă 
din patria săracă şi nedezvoltată şi a ostilităţilor autorităţilor.     Imigrarea a început cu anul 1882, an în care la 
Focşani se desfăşura primul Congres al evreilor (30 – 31 decembrie 1881 – şi 1 ianuarie 1882) în Sala mare a Şcolii 
israelito-române, la care au participat 56 de delegaţi din 29 de localităţi, cuprinzând 31 de secţiuni şi 50 de societăţi 
de colonizare, reprezentând aproximativ 70.000 de membri.  Tot aici, s-a realizat şi unificarea organizaţiilor de tineret 
„Azile B’nei Israel”, în cadrul unui congres desfăşurat în aceeaşi locaţie, în zilele de 18 – 19 aprilie 1883.   

În felul acesta, Focşanii au devenit un centru al sionismului, sintagmă lansată la Basel de dr. Theodor Herzl ca 
denumire a mişcării pentru realizarea idealului de creare a unui stat în Palestina, pentru că atunci s-au pus bazele unui 
Comitet Central pentru înlesnirea emigrării evreilor. S-a ajuns la prima plecare organizată spre Palestina în august 
1882, a unui număr de 228 de suflete, dintre care 20 de familii erau din Galaţi şi Focşani. Odată ajunşi în Palestina, 
evreii din Focşani au contribuit la formarea primelor colonii în Eretz Israel: Rosh Pinah şi Zichron (Zikhron) 
Ya’acov. Evreii din România au fost prezenţe active la toate Congresele Mondiale Sioniste, începând cu cel de la 
Basel, desfăşurat în zilele de 29 – 31 august 1897, în sala Cazinoului Municipal. 

În toate perioadele de emigrare - aliot - , evreii din România s-au îndreptat cu speranţa într-o viaţă mai bună 
spre patria străbună. Dacă în 1945, numărul lor era de 345.000, el a scăzut în 1991 sub 10.000. 

Evreii din Focşani au urmărit mereu cu mare atenţie evenimentele din zona Orientului Mijlociu şi s-au numărat 
printre comunităţile care au organizat adunări prin care şi-au exprimat adeziunea totală pentru istorica hotărâre a 
Forumului Mondial: Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr. 181 din 29 noiembrie 1947, ce hotăra crearea Statului 
evreu. Evreii de origine română s-au aflat în primele rânduri şi în luptele eroice pe care tânărul stat le-a purtat cu 
trupele invadatoare ale statelor vecine, apărându-şi independenţa recent câştigată cu preţul a secole de privaţiuni şi 
umilinţe. 

Recunoaşterea Statului Israel de către România, la 11 iunie 1948, a deschis un capitol nou în relaţiile 
diplomatice ale ţării noastre. Chiar dacă pe toată durata regimului comunist, relaţiile dintre cele două state au 
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cunoscut sincope, motivul constituindu-l poziţia regimului de la Bucureşti faţă de emigarea evreilor din România, 
totuşi, ele s-au dezvoltat greoi, dar continuu.        

 
Deputat, 

Angel Tîlvăr 
 

*** 
 

Este cazul să recunoaştem aspectele pozitive ale schimbării de paradigmă  socio-economică! 
 
Stimaţi colegi, 
Ne-am obişnuit, în virtutea inerţiei, să fim nemulţumiţi cu orice se întâmplă în ţara noastră. Vrem totul pentru noi, 
aici şi acum, şi nu ne interesează argumente, care ţin de logică, de contextul real al momentului sau de opiniile 
specialiştilor. Toată lumea se pricepe la orice şi îşi dă cu părerea, la modul imperativ, despre politică, finanţe, 
investiţii, fiscalitate, industrie, religie, mediu, justiţie, agricultură, etc. Cu mâna lipită de telecomanda televizorului 
sau, având în prelungire, alte apendice tehnologice moderne, ne consumăm cu ritmicitate, doza de senzaţional, 
fabricat sau nu. 
Un simplu zâmbet politicos adresat unui adversar politic sau o discuţie informală se traduc în mass-media, după noua 
cutumă, ca BLAT. De aici, o întreagă tevatură, o avalanşă de supoziţii şi speculaţii ieftine, care îi bombardează pe 
protagonişti. 
Trusturile media cunosc faptul că scandalul vinde, aşa că servesc la cererea clientului. Orice faptă negativă primeşte 
un caracter hiperbolizat, generalizat. Etichetările devin injurioase şi se asociază unor întregi clase socio-politice. 
Informaţiile obţinute ”pe surse” sunt larg uzitate şi par suficiente pentru a formula sentinţe definitive.  
În acest trend al momentului, suntem educaţi şi sugestionaţi să vedem partea goală a paharului, să ne ascuţim 
iataganele pentru ”vânătoarea de vrăjitoare”. Premisa este că toată lumea are cel puţin un ”schelet ascuns în dulap”, 
care poate fi scos la lumină, la momentul oportun; dacă nu, prin diversiune şi manipulare, plantat acolo unde trebuie 
şi când trebuie sau, de multe ori suficient, doar insinuat. 
Vrem democraţie participativă, însă, după ce am fost consultaţi, nu ezităm să aruncăm cu piatra în cei care au, 
norocul sau ghinionul, de a încerca să ne împlinescă vrerea; cerem reformă, dar, dacă s-ar putea, să înceapă cu alţii, 
vrem o economie sănătoasă, dar numai în măsura în care aceasta ne aduce beneficii personale directe imediate; dorim 
salarii, pensii, investiţii publice, asistenţă socială şi acces la servicii gratuite de calitate, dar fără să plătim taxe şi 
impozite.  
Războiul contemporan se duce pe planul unor ofensive de imagine şi defăimare, cu scopul de a sabota, discredita şi 
demobiliza, de a împiedica sinergia unor forţe  politice, şi nu numai, care se află împreună din interes şi grijă pentru 
binele ţării. 
Am supravieţuit ani grei, sub talpa unei puteri toxice, cu efecte dezastruoase pentru România. Cu toate acestea, ne 
vine greu să ne scuturăm şi să ieşim din cercul de neîncredere şi apăsare, să recunoaştem diferenţele majore de 
abordare între ce a fost şi ce este. Avem tendinţa de a rămâne blocaţi în aceeaşi poziţie inflexibilă, refractară, 
nihilistă, batjocorind şi ocărând, inclusiv pe cei care încearcă să îndrepte lucrurile şi să aducă o stare de normalitate. 
Uităm că politicul, ca orice alt domeniu al vieţii sociale, este caracterizat de diversitate şi, în consecinţă, 
generalizările nu-şi au rostul. El vine la pachet cu bune şi cu rele, cu suişuri şi coborâşuri, cu elemente sănătoase, dar 
şi cu uscături, care se strecoară şi mai pun, din când în când, beţe în roate sau trag în spate ”locomotiva”. Important 
este ca aceste piedici să fie înlăturate şi, până la urmă, când se trage linia, rezultatul să fie unul pozitiv. 
Dacă este să fim cinstiţi, nici măcar la nivelul unei celule familiale, lucrurile nu funcţionează mereu în cele mai bune 
condiţii, deşi problemele şi greutăţile se reduc la o scară mult mai mică. 
Pe această cale, lansez un apel la schimbare de atitudine, la răbdare, la solidaritate cu o forţă politică creditată cu o 
mare încredere la Alegeri, dar împovărată şi cu aşteptări mari, care a dovedit totuşi că se află pe drumul cel bun, care 
a împlinit parte din promisiunile asumate şi îşi continuă cu destoinicie strădania!  
 

Deputat, 
Dorel Covaci 

 
*** 
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Asumarea răspunderii pe proiectul legii restituirii proprietăţilor 

 
Saptamana trecuta, in plenul reunit al Parlametului Guvernul si –a asumat raspunderea pe legea restituirii 

proprietatilor. 
Premierul s-a intalnit luni si marti cu grupurile parlamentare ale USL, UDMR, PPDD si grupul minoritatilor, 

si a prezentat proiectul legii, avand parte de reactii pozitive. De asemenea, au fost luate in considerare si unele 
amendamente depuse de parlamentari. De exemplu, un astfel de amendament blocheaza orice portita pe care samsarii 
imobiliari ar putea sa o foloseasca, stipuland ca despagubirile oferite acestora vor fi supuse unor evaluari, pentru a se 
asigura faptul ca drepturile litigioase nu au fost achizitionate la suprapret. 
Prin aceasta atitudine, de a explica proiectul de lege si motivele necesitatii asumarii raspunderii, prin acceptarea de 
amendamente din partea Opozitiei, USL demonstreaza ca nu este la fel ca fosta guvernare, ci face un alt tip de 
politica, pentru un alt tip de societate. 

Singurii parlamentari care au tratat subiectul neserios au fost cei din PDL, ale caror amendamente au fost 
facute in favoarea samsarilor imobiliari, sau in defavoarea tuturor, cum este cel al lui Mihai Razvan Ungureanu, care 
doreste ca toti cei care cer despagubiri sa primeasca doar 25% din valoarea acestora.  

De altfel, PDL este singurul partid care nu are voie sa vorbeasca pe aceasta tema, avand in vedere ca decizia 
pilot a CEDO a fost data in 2010, iar ei ar fi putut rezolva aceasta problema pana acum, insa au preferat sa o amane 
pana in punctul in care a devenit o problema foarte grava. 

Proiectul de lege privind despagubirile pentru imobile nationalizate, pentru care Guvernul isi angajeaza 
raspunderea in Parlament, stabileste ca fostii proprietari ai caselor nationalizate care nu pot fi despagubiti in natura 
vor primi puncte in valoare nominala de un leu, raportat la valoarea casei, cu care vor putea achizitiona prin licitatie 
alte imobile sau le vor preschimba in bani, dar dupa 2017, in limita a 14% pe an din suma punctelor. 

Sistemul de puncte este un sistem discutat cu expertii Curtii Europene.Scolile si spitalele retrocedate, nu isi 
vor schimba destinatia timp de 10 ani. Totodata, padurile care vor fi retrocedate vor avea un regim special. 
  

Deputat, 
Daniel-Ionuţ Bărbulescu 

 
*** 

 
Ziua Mondială a Pământului 

 
Stimaţi colegi, an de an, în data de 22 aprilie este marcată la nivel internaţional Ziua Mondială a Pamântului, 

ziua când se aniversează naşterea mişcării moderne a interesului pentru starea mediului. Deşi proclamată pentru 
prima data la 21 martie 1970, în San Francisco, la iniţiativa senatorului american Gaylord Nelson, această zi se 
sărbătoreşte pe 22 aprilie. 

Ceremonia legată de Ziua Pământului la sediul ONU de la New-York îşi ia startul în momentul echinocţiului 
de primăvară, când se trage Clopotul Păcii donat acestei organizaţii internaţionale de către Japonia. 

Există chiar şi un simbol al Zilei Pământului, litera greacă Θ (teta) de culoare verde pe fond alb. În această zi 
se arborează drapelul neoficial al Pământului reprezentând o pânză dreptunghiulară de culoare albastră pe care este 
imprimată imaginea Terrei fotografiată din spaţiu de către astronauţii americani din misiunea lunară Apollo-17.  

Din anul 1991, activităţile prilejuite de Ziua Pămâtului sunt coordonate la nivel internaţional de Earth Day 
USA, o organizaţie neguvernamentală fondată special in acest sens. Reţeaua de organizaţii partenere cuprinde acum 
atât ONG-uri cât si instituţii ori companii din diferite domenii de activitate, în peste 170 de state ale lumii. 

 Stimaţi colegi, acum 4.54 de miliarde ani s-a născut planeta pe care noi o chemăm “casa”. Pământul – 
leagănul civilizaţiei umane - este a 3-a planetă de la Soare şi a 5-a ca mărime în Sistemul solar. Circa 70,78 % din 
suprafaţa Pământului este acoperită de apă. Pământul este bogat în resurse naturale, are în general o climă favorabilă 
şi putem spune că este unica planetă pe care există viaţă. 

Aniversarea acestei zile are ca scop promovarea unor acţiuni pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire 
la necesitatea protejării mediului, a conservării resurselor naturale şi a biodiversităţii. ONG-urile şi grupurile 
ecologiste se folosesc de această ocazie pentru a atrage atenţia asupra problemelor de mediu ale Terrei: poluarea 
aerului, apelor si a solului, distrugerea ecosistemelor, dispariţia a mii de specii de plante şi animale şi epuizarea 
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resurselor naturale. Insistă asupra soluţiilor care permit eliminarea, sau cel puţin minimizarea, efectelor negative ale 
activităţilor oamenilor. Aceste soluţii includ reciclarea materialelor, conservarea resurselor naturale precum 
petrolul si energia, interzicerea folosirii produselor chimice dăunătoare si oprirea distrugerii habitatelor 
fundamentale şi protejarea speciilor de animale si plante ameninţate cu dispariţia. 

Stimaţi colegi, este momentul pentru intensificarea acţiunilor pentru protejarea mediului, pentru a construi o 
lume sănătoasă, curată şi şi diversă pentru generaţiile ce vor urma, pentru că aşa cum spunea Mahatma Gandhi ,, 
Pământul oferă suficient pentru a acoperi nevoile omului, dar nu lăcomia lui. 

 
Deputat, 
Călin Ion 

 
*** 

                                                                                 
Marcarea Zilei Mondiale a Cărţii - 23 aprilie 

   
  Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 
Astăzi, pe data de 23 aprilie, în peste 100 de ţări, din toată lumea, se serbează Ziua Mondială a Cărţii.  
 S-a ales această zi de 23 aprilie deoarece reprezintă şi o dată simbolică pentru literatura universală: în această 

zi, în anul 1616, au murit Cervantes şi Shakespeare.  
 Aflată sub umbrela UNESCO, Ziua Mondială a Cărţii este o celebrare internaţională atât a cărţilor cât şi a 

artei de a citi. Pornind de la aceste considerente, în anul 1995, Congresul General UNESCO a declarat 23 aprilie Zi 
Mondială a Cărţii, pentru a le aduce astfel un tribut tuturor scriitorilor şi, în acelaşi timp, pentru a-i încuraja pe toti 
cititorii, dar în special pe tineri, să descopere plăcerea lecturii. 

 Originile acestei sărbători vin din Catalonia, un loc în care se dăruiau cărţi si trandafiri celor dragi de Sfantul 
Gheorghe – o tradiţie care datează de peste 90 de ani.  

 O excepţie de la data sărbătorii fac Marea Britanie şi Irlanda care marchează Ziua Mondială a Cărţii, în 
fiecare an, pe 3 februarie. In unele state, Ziua Mondiala a Cartii a devenit un proiect care reprezinta un parteneriat 
între editori, vanzători de carte si alte părţi interesate, care lucrează împreună cu scopul de a promova cărţile si cititul 
pentru satisfacţia personală şi pentru petrecerea timpului într-un mod extrem de plăcut şi util.  

 Unul din obiectivele principale ale Zilei Mondiale a Cărţii este de a încuraja copiii să exploreze lumea 
cărţilor şi activitatea de a citi prin punerea la dispoziţie a oportunităţii de a avea o carte proprie, primită ca dar.  

Pe parcursul anilor, Ziua Mondială a Cărţii s-a extins pentru a acoperi atât cititorii mici cât şi pe cei adulţi, pe 
cei  pasionaţi,  cititorii noi, care pot fi atraşi spre acest util obicei. 

 Oficialităţile  şi organizaţiile civice de profil au lansat de-a lungul timpului numeroase  categorii de activităţi 
şi evenimente organizate, la care participă copii, tineri, profesori, edituri, librării, biblioteci şi alţi iubitori de carte. In 
această zi, cel mai popular cadou  pentru toate varstele este o carte, iar producatorii şi librăriile vin în întampinarea 
sărbătorii cu mari reduceri de preţ. 

 Este şi motivul pentru care doresc să felicit, Editura Litera şi ziarul Ring pentru că sărbătoresc Ziua 
Mondială a Cărţii printr-un eveniment inedit: Noaptea cărţilor deschise. Acesta va avea loc în Centrul Vechi al 
Bucureştiului, începând cu ora 18.00, şi va continua până târziu în noapte. Trecătorii prin zonă vor fi întâmpinaţi de 
mii de cărţi deschise şi desfăşurate pe toată strada Lipscani, de la intersecţia cu strada Smârdan până la Calea 
Victoriei. Evenimentul va fi deschis de domnul Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3 al Bucureştiului. Organizatorii 
îi vor invita pe toţi trecătorii să îşi aleagă una sau mai multe cărţi dintre cele peste 3 000, dăruite de Editura Litera.  

 Iată de ce profit de ocazie şi îmi face plăcere să vă invit diseară în Centrul Vechi al Capitalei, nu la o bere, ci 
la o carte de citit. Totodată, adresez un          
La mulţi ani ! tuturor celor care-şi trag numele de la Sfântul Gheorghe. 

  
Deputat, 

Violeta Tudorie 
 

*** 
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 Interpelări 

 
Adresată: domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Lucreţia Roşca 
   
 
  Domnule Ministru, 

În România anului 2013, profesia de fizioterapeut se învaţă în: şcoli postliceale (asistent fizioterapie), 
facultăţi cu profil sportiv (profesor de cultură fizică şi kinetoterapeuţi), facultăţi de medicină (sistem Bologna – 3 ani, 
tehnicieni în balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală).  

Specificăm că în C.O.R. nu există ocupaţia de tehnician în balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală. 
Fizioterapeuţii evaluează, planifică şi implementează programe de reabilitare care îmbunătăţesc sau 

restabilesc funcţiile motorii umane, măresc capacitatea de mişcare, calmează durerile şi tratează ori previn 
problemele fizice asociate cu leziuni, boli şi alte deficienţe. Aceştia aplică o gamă largă de terapii fizice şi tehnici, 
cum ar fi mişcarea, ultrasunetele, laserul şi alte tehnici similare. 

În C.A.E.N. ocupaţiile cu cod sunt:  
• Fiziokinetoterapeut 
• Fizioterapeut 
• Kinetoterapeut 
• Profesor cultură fizică medicală 
 

Specialitatea Fizioterapie cu ocupaţiile descrise au pregătiri diferite cu programe de învăţămant şi durată de 
studii diferite. Locul de muncă pentru această specialitate este acelaşi în spitale, ambulatorii, cu profil medical de 
balneofizioterapie şi recuperare medicală în baze de tratament, într-o echipă subordonată medicilor de specialitate.  

Am cunoştinţă de faptul că promoţiile absolvente ale Universităţilor de Medicină şi Farmacie care primesc 
titlul de tehnician în balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală nu sunt primiţi în Ordinul Asistenţilor Medicali 
(ordin cadre medii medicale). În Colegiul Medicilor din România (nu au cum, nu sunt medici) şi deci, conform Legii 
Sănătăţii în vigoare, nu pot avea liberă practică.  

În majoritatea ţărilor europene această ocupaţie are denumirea de fizioterapeut (physical therapist), numai că 
este mult mai complexă şi se bazează pe o curriculă de pregatire total diferită.  

În Uniunea Europeană nu există norme generale acceptate privind profesia de kinetoterapeut sau 
fiziokinetoterapeut. În general, studiile academice de fizioterapie nu fac parte nici din domeniul educaţie fizică şi nici 
medicină, ci dintr-un domeniu numit ,,health and social care”, care, deşi este prevăzut în Declaraţia de la Bologna, la 
noi în ţară nu există. 

Un alt aspect ce trebuie clarificat este cel legat de uniformizarea pregătirii în cadrul specialităţii kinetoterapie, 
în sensul că există diferenţe în ceea ce priveşte programa de învăţământ, durata de studii, uniformizare în ceea ce 
priveşte instituţiile de învăţământ în care se studiază această specialitate, ea fiind studiată atât la Facultăţi de 
Medicină cât si la Facultăţi de Educaţie Fizică şi Sport. 

Am considerat necesară intervenţia spre aducere la cunoştinţă Ministerului pe care îl conduceţi pentru ca 
împreună să clarificăm şi să legiferăm condiţiile de formare şi exercitare a acestei profesii pe teritoriul României.  

 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
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De către: deputat Lucreţia Roşca 
 
  Domnule Ministru, 

În România anului 2013, profesia de fizioterapeut se învaţă în: şcoli postliceale (asistent fizioterapie), 
facultăţi cu profil sportiv (profesor de cultură fizică şi kinetoterapeuţi), facultăţi de medicină (sistem Bologna – 3 ani, 
tehnicieni în balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală).  

Specificăm că în C.O.R. nu există ocupaţia de tehnician în balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală. 
Fizioterapeuţii evaluează, planifică şi implementează programe de reabilitare care îmbunătăţesc sau 

restabilesc funcţiile motorii umane, măresc capacitatea de mişcare, calmează durerile şi tratează ori previn 
problemele fizice asociate cu leziuni, boli şi alte deficienţe. Aceştia aplică o gamă largă de terapii fizice şi tehnici, 
cum ar fi mişcarea, ultrasunetele, laserul şi alte tehnici similare. 

În C.A.E.N. ocupaţiile cu cod sunt:  
• Fiziokinetoterapeut 
• Fizioterapeut 
• Kinetoterapeut 
• Profesor cultură fizică medicală 
 

Specialitatea Fizioterapie cu ocupaţiile descrise au pregătiri diferite cu programe de învăţămant şi durată de 
studii diferite. Locul de muncă pentru această specialitate este acelaşi în spitale, ambulatorii, cu profil medical de 
balneofizioterapie şi recuperare medicală în baze de tratament, într-o echipă subordonată medicilor de specialitate.  

Am cunoştinţă de faptul că promoţiile absolvente ale Universităţilor de Medicină şi Farmacie care primesc 
titlul de tehnician în balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală nu sunt primiţi în Ordinul Asistenţilor Medicali 
(ordin cadre medii medicale). În Colegiul Medicilor din România (nu au cum, nu sunt medici) şi deci, conform Legii 
Sănătăţii în vigoare, nu pot avea liberă practică.  

În majoritatea ţărilor europene această ocupaţie are denumirea de fizioterapeut (physical therapist), numai că 
este mult mai complexă şi se bazează pe o curriculă de pregatire total diferită.  

În Uniunea Europeană nu există norme generale acceptate privind profesia de kinetoterapeut sau 
fiziokinetoterapeut. În general, studiile academice de fizioterapie nu fac parte nici din domeniul educaţie fizică şi nici 
medicină, ci dintr-un domeniu numit ,,health and social care”, care, deşi este prevăzut în Declaraţia de la Bologna, la 
noi în ţară nu există. 

Un alt aspect ce trebuie clarificat este cel legat de uniformizarea pregătirii în cadrul specialităţii kinetoterapie, 
în sensul că există diferenţe în ceea ce priveşte programa de învăţământ, durata de studii, uniformizare în ceea ce 
priveşte instituţiile de învăţământ în care se studiază această specialitate, ea fiind studiată atât la Facultăţi de 
Medicină cât si la Facultăţi de Educaţie Fizică şi Sport. 

Am considerat necesară intervenţia spre aducere la cunoştinţă Ministerului pe care îl conduceţi pentru ca 
împreună să clarificăm şi să legiferăm condiţiile de formare şi exercitare a acestei profesii pe teritoriul României. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
De către: deputat Dorel Covaci 
Obiectul interpelării: Carenţe ale OUG 96/2002 – Programul Laptele şi Cornul 
 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 
Cu referire la OUG 96/2002, privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie elevilor din învăţământul de stat şi 
privat din ciclul primar, gimnazial şi preşcolar cu program normal de 4 ore, vă supun atenţiei următoarele: 

- Conform legislaţiei europene, produsele lactate de tipul iaurt, sana, brânzeturi, lapte praf, etc. se măsoară în 
grame, iar laptele de consum în mililitri. În schimb, legislaţia naţională (Hot. 714/2008 – Anexa-punctul I.1.) nu 
diferenţiază cele două grupe mari de produse, specificând generic că produsele lactate (lapte UHT pasteurizat, lapte 
bătut, iaurt simplu integral) se vor furniza la ambalaj de 200 g/unitate.  
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- Prin Hot. 761/2011 se reuşeşte parţial clarificarea problemei. Astfel, în Anexă – punctul 1(1), litera a), se 
precizează că se va furniza lapte tratat termic UHT şi pasteurizat în ambalaje de 200 ml. Pentru produsele din lapte 
fermentat (iaurt) se precizează doar unitatea de măsură – gramul, fără a se impune, de data aceasta, cantitatea, 
respectiv 200 g.  

- Dacă în anii trecuţi se oferea elevilor doar iaurt în ambalaj de 200 g, odată cu începerea Anului Şcolar 2012-
2013, unii distribuitori au profitat de această neclaritate şi au furnizat produse la 125 g sau chiar mai puţin, încasând 
contravaloarea corespunzătoare ambalajului obişnuit (200 g). 

- Toate acestea fiind zise, este evident că avem de-a face cu un dublu prejudiciu: pe de o parte, beneficiarii 
(copiii) şi, pe de altă parte, Bugetul de Stat şi Uniunea Europeană, care finanţează o parte din acest Program. 

- În plus, Legea 6/2012, articolul 1, punctul 2(4) precizează că singurul produs derivat din lapte, acceptat 
pentru distribuţie, este iaurtul. Considerăm însă că o completare a articolului ar fi oportună, pentru a se asigura o 
implementare mai corectă şi unitară a Programului, pentru o utilizare mai eficientă a resurselor naţionale şi europene. 
Propunerea se referă la necesitatea specificării unor caracteristici-cerinţe ale produsului iaurt (greutate, grăsime, 
proteine, etc.), aşa cum sunt precizate pentru produsul de bază, respectiv laptele (200 ml, 1,8% unităţi de grăsime, 
3,2% proteine).  
Menţionez că, în cursul acestui an, am înaintat o interpelare pe aceeaşi temă d-lui Ministru al Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, în urma căreia mi-a parvenit răspunsul cu nr. 20.116/18.03.2013, prin care s-a formulat 
recomandarea de a mă adresa MAI, în calitate de iniţiator al actului normativ, care reglementează implementarea 
Programului ”Cornul şi Laptele”. 
În speranţa că problemele întâmpinate în practică în aplicarea legislaţiei îşi vor găsi rezolvarea, aştept răspuns scris. 
Vă mulţumesc!  
 

*** 
 
 
Adresată:  domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Florin Cristian Tătaru  
Obiectul interpelării: Sistarea alocării fondurilor pentru decontarea serviciilor de stomatologie 
 

 
În baza prevederilor art. 112 din Constituţia României şi art. 173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, vă 

adresez prezenta: 
 

Măsura de sistare a alocării fondurilor pentru decontarea serviciilor de stomatologie, fără informarea 
prealabilă a pacienţilor şi a corpului medical afectează în mod grav atât pacienţii plătitori de taxe cât şi demnitatea 
profesiei de medic. Sistarea acordării serviciilor de asistenţă stomatologică este o masură fără precedent în Uniunea 
Europeană. Această măsură încalcă grav Constituţia, statul fiind obligat prin lege să ia măsuri pentru asigurarea 
sănătăţii publice, în secial la copii până la 18 ani. Fondurile în stomatologie sunt importante în special pentru: copii, 
bătrâni, femei însărcinate, bolnavi cronici, persoane cu handicap, veterani, etc. Sistemul de urgenţe în Baia Mare, în 
momentul de faţă, nu funcţionează, este total ineficient din punct de vedere al fondurilor (zero) cât şi al personalului 
(1 medic in Spitalul Judetean). Fondurile pentru stomatologie au fost întotdeauna insuficiente. Cu ce era vinovat un 
copil  pentru că se prezenta la medic cu o urgenţă după primele zece zile, când nu mai erau fonduri?  

Stimate domnule ministru, aţi afirmat că din cauza lipsurilor bugetare, veţi aloca fondurile care până acum 
reveneau stomotatologiei domeniului oncologic, însă nici un alt domeniu nu suferă rectificări, doar stomotologiei 
subvenţionate fiindu-i retrasă finanţarea. Chiar dacă înţelegem precaritarea fondurilor, considerăm că ministerul nu a 
evaluat consecinţele asupra stării generale de sănătate a populaţiei şi nu au informat din timp publicul, înainte 
aplicării deciziei.  

Mulţi medici consultaţi în această problemă consideră că este necesară implementarea unui program naţional 
de reabilitare a sănătaţii orale, cel puţin cuprinzând igienizarea şi rezolvarea urgenţelor. Având în vedere faptul că în 
străinătate se aplică regula controlului anual obligatoriu pentru reducerea costurilor cu tratamentul, o asemenea 
măsură de prevenţie, ca parte dintr-o strategie reală de reducere riscului în domeniu, trebuie aplicată şi în România. 

Nu în ultimul rând, medicii au respectat condiţiile impuse, cheltuind din fondurile personale bani pentru 
îndeplinirea cerinţelor de autorizare şi funcţionare prevăzute în Contractul-Cadru, pe când statul a încetat să îşi mai 
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exercite obligaţiile faţă de aceştia. 
 Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi răspundeţi următoarelor întrebări: 
- Când şi cum veţi evalua împactul asupra stării de sănătate a populaţiei, în ceea ce priveşte domeniul 

stomatologic, mai ales că acest program se referă la populaţia defavorizată şi vulnerabilă, incluzând copii până la 18 
ani, pensionari etc.?  

- Care vor fi costurile ce vor decurge cu tratarea categoriilor defavorizate atunci când statul va putea plăti 
tratamentul bolnavilor? 

- Când veţi decide şi implementa programul naţional de prevenţie în domeniul stomatologic subvenţionat şi ce 
garanţii că acesta va fi o prioritate? 

- În cazul în care programul de tratament stomatologic subvenţionat nu va fi reluat, cheltuiala medicilor pentru 
autorizare şi dotare a cabinetelor va fi acoperită de stat? 
Solicit răspunsul în scris în termen de o săptămână.  
Vă mulţumesc! 
 

*** 
 
 
Adresată: doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

Domnului Constantin Niţă, ministru delegat pentru Energie 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: În viziunea Comisiei Europene, gazele de şist sunt bune. Care este opinia României?  
 
Stimată doamnă ministru, 
Stimate domnule ministru, 
 
Săptămâna trecută, experţii Comisiei Europene au declarat că au ajuns la concluzia conform căreia gazele de şist nu 
pun mediul înconjurător în pericol, constituind o sursă de ieftinire a resurselor energetice. 
 
Astfel, Comisarul european pentru Energie, domnul Günther Oettinger, a declarat: „Sunt în favoarea producerii de 
gaze de şist, în mod special din raţiuni de securitate, ca şi pentru reducerea preţurilor gazelor”, în timp ce 
consilierul ştiinţific principal al Comisiei Europene, doamna Anne Glover, a făcut public faptul că dovezile ştiinţifice 
permit aprobarea explorării gazelor de şist.  
Pe de altă parte, aşa cum şi dumneavoastră bine ştiţi, alte păreri susţin faptul că extragerea gazelor de şist ar atrage 
după sine apariţia de cutremure, atacarea pânzelor freatice, cât şi folosirea unor cantităţi mari de apă necesară 
extragerii acestor gaze. 
Doamna ministru, domnule ministru, având în vedere poziţia reprezentanţilor Comisiei Europene, ale căror declaraţii 
nu pot fi nicidecum trecute cu vederea, vă rog să îmi comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere asupra acestora. 
Totodată, doamna ministru şi domnule ministru, vă rog să îmi comunicaţi, ţinând cont de prerogativele deţinute, 
punctul dumneavoastră de vedere asupra următoarelor aserţiuni: 
1. Extragerea gazelor de şist din România pune în pericol climatul natural al ţării; 
2. Extragerea gazelor de şist din România periclitează resursa de apă a ţării; 
3. Extragerea gazelor de şist din România conduc la independenţa noastră energetică, conducând la scăderea 
semnificativă a preţului la gaze. 
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
Adresată: domnului Victor Viorel Ponta, Prim-ministrul României 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 12 - 2013 săptămâna 22 – 26 aprilie 

2013  

 

46

De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Exploatarea gazelor de şist din România, între prudenţă şi hazardare 
 
Stimate domnule prim-ministru, 
 

În cadrul unei emisiuni televizate, aţi declarat următoarele: 
"Înţeleg foarte mult preocupările celor care vorbesc de protecţia mediului. Am acasă pe cineva care numai 

despre asta îmi vorbeşte şi ştiu despre ce este vorba. Pe de altă parte, pentru industria din România, preţul gazului 
este cea mai mare problemă. (…) Din punct de vedere politic, dependenţa noastră de importuri dintr-o anumită ţară 
este o problemă. (…) Eu o să cer dezbateri pe acest subiect, cu pro şi contra, ca să vedem în ce măsură aceste 
explorări riscă să degradeze mediul sau se pot face în siguranţă". 

Pe de altă parte, reprezentanţii Comisiei Europene au afirmat că au ajuns la concluzia că exploatarea gazelor 
de şist nu pune în pericol mediul înconjurător. 

Domnule prim-ministru, ca parlamentar, dar şi ca om politic a cărui activitate este caracterizată şi de lupta 
pentru protejarea mediului din România, apreciez afirmaţiile dumneavoastră ponderate, cât şi deschiderea de care daţi 
dovadă, atunci când faceţi referire la un subiect atât de delicat şi de important, cum este cel privitor la exploatarea 
gazelor de şist. 

Având în vedere aceste aspecte, vă rog să îmi comunicaţi când estimaţi că ar putea demara dezbaterile în 
privinţa oportunităţii sau nu a exploatării gazelor de şist din România, care va fi suportul acordat de către 
dumneavoastră, cât şi dacă ultimele declaraţii făcute de către reprezentanţii Comisiei Europene s-ar putea dovedi 
precumpănitoare asupra politicii României privitoare la exploatarea gazelor de şist.  
În acelaşi timp, domnule prim-ministru, vă rog să îmi comunicaţi disponibilitatea dumneavoastră de a participa la o 
consultare pe tema exploatării gazelor de şist organizată de către parlamentarii români. 
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 
Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: România, ţara în care bunăstarea copiilor este în avarie 
 
Stimată doamnă ministru, 
 

Un Raport realizat de către UNICEF, amplu dezbătut în presa ultimelor zile, arată o situaţie mai mult decât 
îngrijorătoare cu privire la situaţia copiilor nostri, mai precis, faptul că ţara noastră se află pe ultimul loc la patru 
dintre cele 5 dimenisuni care fac referire la bunăstarea copilului- situaţia lui materială, sănătatea şi securitatea 
acestuia, educaţia, comportamentele, cât şi riscurile şi condiţiile de locuit. 
Astfel, Raportul a indicat următoarele aspecte: 

"Într-o manieră generală, reţinem că cel mai ridicat nivel de bunăstare materială a copilului corespunde 
Ţărilor de Jos şi altor patru ţări nordice, iar cel mai scăzut nivel corespunde Statelor Unite, Letoniei, Lituaniei şi 
României. (…)Actualul sistem nu protejează în mod eficient copiii împotriva sărăciei. Copiii din gospodăriile mai 
sărace - fie că este vorba de familiile lucrătorilor săraci, fie de cele extrem de sărace - riscă în mod clar să 
moştenească inegalităţile, în lipsa unei protecţii sociale eficiente. Situaţia copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate prezintă aspecte contradictorii. Aceştia se bucură în general de bune condiţii de trai. Totuşi, sunt 
vulnerabili la sărăcia monetară, din cauza puternicei dependenţe de remitenţe, şi la sărăcia afectivă, din cauza lipsei 
îngrijirii părinteşti. Mai mult, lipsa părinţilor are efecte grave asupra calităţii nutriţiei şi a rezultatelor şcolare. În 
toate dimensiunile bunăstării copilului, diverse practici nocive dezvoltării sănătoase şi adecvate a copilului par a fi 
larg răspândite printre părinţi". 

Doamna ministru, având în vedere aceste date de-a dreptul dramatice cu privire la copiii noştri, vă rog să îmi 
comunicaţi următoarele: 
1. Care este punctul dumneavoastră de vedere asupra Raportului prezentat de către UNICEF? 
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2. Care sunt măsurile imediate şi pe termen mediu de reglementare şi remediere a problemelor semnalate în 
privinţa celor 5 dimensiuni analizate? 
3.  Care este politica viitoare a ministerului pe care îl conduceţi privitoare la protecţia copilului din România, 
precum şi cea de coordonare şi colaborare cu celelalte ministere direct implicate în aceasta? 
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 
 
Adresată: domnului Titus Corlăţean, ministrul Afacerilor Externe 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Frontiera dintre România şi Republica Moldova. Separare a spaţiului sau o separare a 
identităţii şi sufletului? 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Din 2007, cetăţenii Republicii Moldova au nevoie, pentru a trece frontiera către ţara noastră de viză. 
 În materialul publicat de curând, cu titlul ''Între România şi Republica Moldova, o frontieră care transformă 
identităţile'', portalul francofon Le Courrier des Balkans semnalează: 

''În regiunea Cahul din Republica Moldova, la câţiva kilometri de frontiera cu România, extinderea Uniunii 
Europene şi integrarea României a transformat considerabil spaţiul şi identităţile. Noi rapoarte de excludere au luat 
formă, uneori împotriva realităţilor istorice şi culturale şi a aspiraţiilor identitare. (…) De la etapele de extindere a UE 
din 2004 şi 2007, procesul de integrare europeană a provocat schimbări majore pentru cetăţenii Europei centrale şi 
orientale. În timp ce majoritatea cetăţenilor Uniunii Europene trăiesc într-o Europă fără frontiere, unii par blocaţi în 
spatele unei noi ''Cortine de Fier'', care separă statele membre care au aderat recent la UE de restul continentului. Mai 
mult, de când multe din aceste ţări au intrat sau intenţionează să intre în Spaţiul Schengen, se observat un proces ''al 
unor noi frontiere'', iar cetăţenii aflaţi dincolo de Europa lărgită întâmpină noi obstacole pentru a se deplasa în ţările 
care le erau până acum uşor accesibile. (…) Frontiera dintre România şi Republica Moldova separă o populaţie care 
vorbeşte aceeaşi limbă şi care are aceeaşi istorie. Cahul, cu aproximativ 40.000 de locuitori, este al treilea oraş al ţării 
şi principalul oraş din sudul Republicii Moldova. (…) Dar, după Al Doilea Război Mondial, Basarabia a fost anexată 
Uniunii Sovietice, a fost creată Republica Socialistă Sovietică Moldovenească, un gard de sârmă ghimpată pe Prut 
marcând frontiera dintre România şi Basarabia, gard care a fost scos în totalitate abia în 2010. La Cahul şi în sudul 
Moldovei, însă, sârma ghimpată a fost scoasă încă din 1990 sub efectul perestroicii. Dar, în pofida dispariţiei gardului 
de sârmă ghimpată, frontiera pare să se întărească de la aderarea României în UE şi ea apare ca o adevărată linie de 
separaţie pentru locuitorii oraşului. Această frontieră este o sursă de frustrare pentru locuitori, de umilinţă, de 
aşteptare şi de stres, iar sentimentul este mai apăsător din 2007, după cum explică un consilier municipal al oraşului: 
''De când Uniunea Europeană a acceptat România, s-a început întărirea frontierei. Şi noi am intrat într-o perioadă de 
depresie''.  

Domnule ministru, rândurile de mai-sus arată o realitate tristă a două popoare care, deşi în state diferite, 
împart acelaşi filon. 

Având în vedere aspectele expuse, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Care este politica ministerului pe care îl conduceţi în privinţa Republicii Moldova în vederea apropierii 
relaţiilor cu acest stat şi cu populaţia sa şi a eliminării oricăror discriminări posibile? 
2. Care sunt programele pe care ministerul pe care îl conduceţi le desfăşoară împreună cu reprezentanţii 
Republicii Moldova? 
3. Care este punctul dumneavoastră de vedere asupra frontierei la care face referire articolul de mai-sus şi cum 
se pot înlătura interpretările conform cărora aceasta reprezintă un motiv de frustrare pentru populaţia Republicii 
Moldova? 
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
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Adresată: domnului Victor Viorel Ponta, Prim-ministrul României 
domnul Niculae Havrileţ, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei 

De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Taxa de cogenerare sau taxa de neconcordanţă? 
 
Stimate domnule prim-ministru, 
Stimate domnule preşedinte, 
 
Exact acum o săptămână, la un post de televiziune, domnul prim-ministru a declarat că se va scoate taxa de 
cogenerare, această declaraţie producând reacţii diverse, de la aprobare şi bucurie până la stupefacţie. Ulterior, 
preşedintele ANRE, domnul  Niculae Havrileţ, a declarat faptul că, la data la care premierul a făcut respectiva 
afirmaţie de eliminare din facturi a taxei de cogenerare nu avea toate datele necesare şi că ANRE lucrează la o 
variantă de reducere a acestei taxe. 
Astfel, domnul Havrileţ a declarat că:  
"Probabil, premierul Ponta nu a cunoscut toate elementele legate de taxa de cogenerare. (...) Nu cred că putem vorbi 
de eliminarea ei, ci de reevaluare, adică să scadă în anumite cazuri. (...) Vom propune o altă formă, în care să 
revizuim algoritmul de calcul. ANRE era preocupată de acest lucru înainte de declaraţia premierului. Încă nu avem 
date foarte clare. (…) Prin taxa de cogenerare sunt sprijinite CET-urile. (...) Dacă se scoate această taxă, va scadea 
factura la energie, dar s-ar reduce şi sprijinul pentru CET-uri. (…) Este dorinţa Guvernului de a da curs solicitărilor 
din zona industrială. România s-a angajat faţă de Comisia Europeană să fie mai eficientă, prin acel 20/20/20. Un 
«20» de acolo înseamnă eficientizare". 
Domnule prim-ministru, domnule preşedinte, având în vedere aceste aspecte, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Care sunt motivele acestor discordanţe în declaraţii atât de importante? 
2. Care sunt motivele de neconcodranţă în comunicare, cooperare şi corelarea activităţii şi a proiectelor ANRE 
cu Executivul? 
3. Domnule preşedinte al ANRE, ce înţelegeţi prin reevaluarea acestei taxe de cogenerare, la ce vă referiţi când 
afirmaţi faptul că nu aveţi încă date foarte clare, care este forma pe care intenţionaţi să o propuneţi în privinţa taxei de 
cogenerare şi când va fi aceasta prezentată Executivului? 
4. Domnule prim-ministru, care este punctul dumneavoastră de vedere cu privire la afirmaţiile preşedintelui 
ANRE, domnul Niculae Havrileţ? 
Solicit răspuns în scris. 

*** 
 
Adresată: domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Drepturi şi şanse egale persoanelor cu dizabilităţi 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Desi aparent egale cu restul populaţiei din România, persoanele cu dizabilităţi se confruntă şi acum cu 
numeroase probleme. Unele ţin de mentalitate, de discriminare, de neacceptare şi de lipsa incluziunii la toate 
nivelurile de activitate ale societăţii. Altele, din păcate şi mai multe,  ţin de carenţe legislative. Un aspect faţă de care, 
ca parlamentar al României, mă preocup în mod special şi căreia i-am rezervat o mare parte din iniţiativele mele 
legislative.  

Urmare a campaniei pe care am lansat-o la nivel national cu privire la încurajarea, incluziunea şi apărarea 
persoanelor cu dizabilităţi din ţara noastră, numeroase astfel de persoane mi-au semnalat şi cerut sprijinul cu privire 
la reglementarea unor aspecte diverse iar una dintre acestea, vizează noul Cod Rutier. 

În România, multe persoane cu handicap folosesc pentru deplasare cvadriciclul- vehicul cu patru roţi, 
asemănător bicicletei, acţionat, de regulă, de către un motor cu ardere internă sau electric (cf. DEX)- vehicul din 
categoria mopedelor, care, datorită manevrării sale facile, le este deosebit de util acestor persoane, uşurând astfel 
viaţa multor persoane aflate în imposibilitate proprie de deplasare.  
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În acest moment, din cauza faptului că lipseşte o serie de norme metodologice de aplicare a noului Cod 
Rutier, persoanele cu handicap care folosesc cvadricilcuri nu se mai pot deplasa pe drumurile publice, şcolile de 
şoferi nemaiputând elibera atestate. 

Pe de altă parte, o altă problemă pe care persoanele cu grad de invaliditate, cărora li se permite din punct de 
vedere medical deplasarea pe drumurile publice cu vehicule adaptate nevoilor acestora, o întâmpină, este aceea a 
faptului că serviciile publice pentru eliberarea permiselor de conducere nu permit sustinerea probei practicepentru 
obtinerea permisului, cu vehiculele special adaptate nevoilor persoanelor cu grad de handicap, chiar daca acestea sunt 
omologate la R.A.R pentru circulatia pe drumurile publice. Astfel spus, persoanele cu dizabilităţi ar trebuii să poată 
susţine examenul pentru obţinerea permisului auto cu propriile vehicule.  
Domnule ministru, având în vedere aceste aspecte ce necesită deosebita noastră atenţie pentru ca persoanele cu 
handicap din România să poată beneficia de o viaţă cât mai decentă şi apropiată de normalitate, cât şi de necesitatea 
acordării între ministerul pe care îl conduceţi şi activitatea noastră parlamentară în vederea elaborării de iniţiative 
legislative, vă solicit punctul dumneavoastră de vedere vis-à-vis de problemele semnalate, cât şi demersurile pe care 
intenţionaţi să le întreprindeţi în domeniul pe care îl reprezentaţi, în aşa fel încât persoanele cu dizabilităţi din ţara 
noastră să poată beneficia de condiţii speciale, nediscriminatorii, care să nu îi pună în imposibilitatea de a a-şi acoperi 
nevoile de viaţă. 

Sub aspectele semnalate, vă rog, domnule ministru, să-mi spuneţi dacă aveţi în vedere elaborarea cât mai 
repede a unor norme privind obţinerea permisului de conducere, norme care asigure posibilitatea ca orice persoană cu 
grad de handicap, aptă din punct de vedere medical pentru a deţine permis de conducere, să poată susţine proba 
practică pe propriul vehicul (orice categorie de vehicul, inclusiv cele care intră în categoria mopedelor), atât timp cât 
acesta este omologat R.A.R.? 
Solicit răspuns în scris. 

*** 
 

Adresată: domnului Victor Ponta. Prim-ministrul României 
Domnului Ion Moraru, Secretarul General al Guvernului 
Domnului Georgian-Gabriel Surdu, directorul general al Regiei Autonome Administraţia 

Patrimoniului Protocolului de Stat 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Ce facem cu ‘zestrea’ RA-APPS-ului? 
 

Stimate domnule prim-ministru, 
Stimate domnule secretar general, 
Stimate domnule director general, 

 
Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat- RA-APPS- va scoate la primă licitaţie, în 

luna mai a.c., opt imobile, reprezentând apartamente de 3,4 şi 5 camere, aflate în centrul Bucureştiului.  
În acest context, au existat şi există opinii avizate din partea experţilor imobiliari care au arătat faptul că vânzarea 
activelor Regiei pe piaţa actuală ar reprezenta o pierdere, indicând drept soluţie fie înfiinţarea unui fond imobiliar 
care să administreze aceste active şi care să fie listat la bursă, fie transferul activelor către firme private, asigurându-
se în acest fel câştiguri mai mari şi un grad mai ridicat al transparenţei. 
Ţinând cont de ordonanţa pe care aţi emis-o prin care imobilele Regiei se vor vinde cu un preţ cu 30% mai mic decât 
cel de pornire în cazul repetării licitaţiei, de cedarea prin negociere la a treia încercare de vânzare şi de posibilitatea 
achitării în rate lunare eşalonate până la 3 ani cu un avans de 25% a imobilelor ce depăşesc valoarea de 50.000 de 
euro, de succesul discutabil al licitaţiilor precedente, cât şi de atribuţiile prevăzute de lege în privinţa statutului RA-
APPS, vă rog, domnule prim-ministru, domnule secretar general şi domnule director general, să îmi comunicaţi 
următoarele: 
1. Care sunt activele scoase la licitaţie în anul 2012, care este procentul de vânzare a acestora la prima, a doua 
şi, respectiv, la a treia licitaţie, care sunt veniturile încasate la bugetul de stat şi care sunt cheltuielile aferente şi 
pierderile înregistrate, cât şi valoarea rămasă neamortizată? 
2. Care este punctul dumneavoastră de vedere cu privire la părerile experţilor prezentate mai-sus? 
Solicit răspuns în scris. 

*** 
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 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
 

Siguranţa rutieră pe drumurile publice din România 
 
 

Domnule Ministru, 
 

În urmă cu 2 săptămâni, pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne a fost lansat în dezbatere publică proiectul 
de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice (Codul rutier), pentru o perioadă de 10 zile. Potrivit acestuia, se măreşte cuantumul amenzii şi 
perioada de suspendare a carnetului pentreu şoferii care conduc sub influenţa alcoolului, nu acordă prioritate 
pietonilor sau depăşesc viteza regulamentară cu peste 50 km/h. Proiectul de lege mai prevede şi suspendarea 
permiselor pentru şoferii amendaţi care nu achită valoarea sancţiunii în termen de 90 de zile, alături de dotarea cu 
sisteme tehnice de monitorizare pentru înregistrarea video sau audio a probelor teoretice şi practice susţinute pentru 
obţinerea permisului de conducere. 
 În acelaşi timp, Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică, pe 12 aprilie a.c., pe site-ul instituţiei, 
proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Siguranţă Rutieră 2013-2020 şi a 
Programului de Acţiuni Prioritare în această perioadă. Strategia cuprinde inclusiv măsuri de completare a legislaţiei 
rutiere, precum interzicerea folosirii dispozitivelor de detectare a aparatelor radar;�crearea premiselor pentru 
introducerea unor prevederi legislative privind utilizarea dispozitivului „alcolock”;�cât şi oferirea posibilităţii 
şoferilor de a opta pentru recuperarea de puncte de penalizare prin participarea în centre autorizate la programe de 
reabilitare comportamentală /consiliere psihologică, la cursuri de conducere defensivă/ preventivă sau la efectuarea în 
spitale a unui stagiu de asistare a victimelor accidentelor rutiere, după caz. Conform documentului, Guvernul 
pregăteşte şi o modalitate de a motiva şoferii să-şi plătească contravenţiile. Astfel, se urmăreşte ca în viitor permisul 
de conducere să fie însoţit de un tichet de contravenţie care să evidenţieze sancţiunile contravenţionale achitate. În 
cazul în care acestea nu au fost achitate, poate atrage suspendarea exercitării dreptului de a conduce autoturismul 
până la plata amenzii.  
 Siguranţa rutieră pe drumurile publice din România reprezintă o chestiune de responsabilitate comună a 
instituţiilor statului, scopul fiind acela de îmbunătăţire a siguranţei infrastructurii şi reducerea graduală  a numărului 
de victime din accidentele de circulaţie. Având în vedere cele expuse mai sus, solicit răspuns scris la următoarele 
întrebări:  
• În ce măsură a fost corelat proiectul de lege supus dezbaterii publice de către MAI cu Strategia Naţională 
pentru Siguranţă Rutieră 2013-2020, respectiv Programul de Acţiuni Prioritare în această perioadă elaborate de 
Ministerul Transporturilor? 
• Există o estimare bugetară pentru ceea ce înseamnă dotarea cu sisteme tehnice de monitorizare pentru 
înregistrarea video sau audio a probelor teoretice şi practice în vederea asigurării şi verificării legalităţii examenului 
de obţinere a permisului de conducere? Vor fi sumele necesare alocate de la bugetul general sau va fi în totalitate 
responsabilitatea administraţiilor locale?  
• În România, gradul de încasare a amenzilor la regimul circulaţiei este sub 40%, în timp ce la nivelul statelor 
membre UE acesta este de peste 90%. De aceea, scopul nu ar trebui să fie suspendarea carnetelor ci recuperarea unor 
sume de bani la buget. În acest sens, care este poziţa Ministerului Afacerilor Interne vizavi de propunerea existentă în 
documentul Ministerului Transportului referitoare la posibilitatea aplicării sancţiunilor contravenţionale 
conducătorilor auto prin plata pe loc, pe bază de chitanţă eliberată de agentul constatator? 
 

Deputat, 
Andrei-Valentin Sava 
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*** 
 
Adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
 
 
                      Domnule  Ministru, 
 
         În anul 2002 Guvernul României a adoptat Ordonanţa de Urgenţă (OUG) numărul 189/2002, privind 
operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională aprobată de Parlamentul României prin  Legea 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
         Având în vedere actele normative care reglementează operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de 
achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, vă rog, domnule ministru, să-mi răspundeţi, în 
scris, la următoarele întrebări: 
         
1.   Care este valoarea totală a tehnicii militare, a serviciilor, etc., achiziţionate de către statul român de la 
intrarea în vigoare a acestei legi? 
2.    Care au fost obligaţiile vânzătorilor/prestatorilor  şi cum şi-au îndeplinit aceştia clauzele de compensare pe 
care legea le prevede? 
3.    Au existat contracte care nu aveau stipulate clauze de compensare? 
4.    Care este valoarea compensaţiilor rezultate în urma acestor contracte şi  cum au fost utilizaţi aceşti bani? 

În aşteptarea răspunsului dumneavoastră, vă asigur, domnule  Ministru, de întregul meu respect. 
                     

Deputat, 
Dumitru Chiriţă 

 
*** 

                       
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale  
 
 

Stimată doamnă ministru, 
 

            In urma discutiilor cu D-na Manon Cristoloveanu, Director General al Directiei Generale de Asistenta Sociala 
si Protectia Copilului Galati va inaintez urmatoarele: 

In cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa Prioritara 6 “Promovarea 
incluziunii sociale”, Domeniul Major de Interventie 6.2 vineri, 23 noiembrie 2012, ora 10.00, s-a lansat Cererea de 
propuneri de proiecte nr. 116 “Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii – 
Regiunea Nord Est”; nr. 117 “Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii – 
Regiunea Sud Est”; nr. 118 “Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii – 
Regiunea Sud Muntenia”; nr. 119 “Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii – 
Regiunea Sud Vest”; nr. 120 “Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii – 
Regiunea Nord Vest”; nr. 121 “Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii – 
Regiunea Centru”; nr. 122 “Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii – 
Regiunea Bucuresti Ilfov”. 

Completarea si transmiterea cererilor de finantare s-a realizat exclusive electronic, prin intermediul aplicatiei 
ActionWeb, aflata pe pagina de internet pana vineri, 30 noiembrie 2012, ora 16.00. 

Mentionam ca OIR POS DRU NORD-EST a publicat in data de 11.02.2013 lista provizorie a cererilor de 
finantare admise si respinse depuse in cadrul CPP 116 “Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor 
vulnerabile pe piata muncii – Regiunea Nord Est” iar OIRPOSDRU NORD-VEST a publicat in data de 12.02.2013 
lista privizorie a cererilor de finantare admise si respinse care au fost evaluate in cadrul CPP 120 “Imbunatatirea 
accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii – Regiunea Nord Vest”. 

Avand in vedere cele mentionate am dori sa stim care este situatia privind listele provizorii a cererilor de 
finantare admise si respinse aferente celorlalte regiuni, respectiv: CPP 117, 118, 119, 121, 122. 
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Solicit raspuns scris si oral. 
 

Deputat, 
Florin Costin Pâslaru 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Paradoxuri medicale din Valea Muntelui, judeţul Neamţ” 
 
Stimate domnule Ministru, 
Prin prezenta întrebare vă supun atenţiei situaţia deosebită apărută în Colegiul uninominal nr. 8, Valea 

Muntelui, judeţul Neamţ, în urma închiderii Spitalul orăşenesc din Bicaz. 
În mai multe rânduri, am avut ocazia de a participa la discuţii despre închiderea acestei unităţi spitaliceşti cu 

Preşedintele Consiliului judeţean Neamţ, cu Primarul oraşului Bicaz şi cu ceilalţi 14 primari din Colegiul uninominal 
nr.8, Valea Muntelui, judeţul Neamţ. 

Până în momentul în care a fost închis, Spitalul orăşenesc din Bicaz deservea peste 70.000 de locuitori ai 
oraşului Bicaz şi ai celor 14 comune din Valea Muntelui. 

Permiteţi-mi să precizez că Spitalul orăşenesc Bicaz nu a fost închis în baza prevederilor Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Conform prevederilor art.174 
alin.(1) din Legea nr. 95/2006 „spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii se înfiinţează şi, 
respectiv, se desfiinţează prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Sănătăţii”. Prin urmare, spitalul nu a fost 
oficial desfiinţat, Hotărârea Consiliului Local nr. 124/22.11.2011 fiind nulă de drept, fapt confirmat şi de abrogarea ei 
prin Hotărârea Consiliului Local nr.105/29.11.2012. 

Spitalul orăşenesc Bicaz nefiind desfiinţat, structura acestuia aprobată conform Ordinului Ministrului Sănătăţii 
nr.794/02.06.2010 este valabilă. Mai mult, cele 97 de paturi nu au fost repartizate altor unităţi sanitare cu paturi din 
judeţ, aşa cum rezultă din adresa nr.1844/26.02.2013 a Direcţiei Sanitare Piatra Neamţ. 

Cu toate acestea, Spitalul orăşenesc din Bicaz nu funcţionează, peste 70.000 de cetăţeni fiind privaţi de servicii 
medicale minim obligatorii, inclusiv de intervenţii chirurgicale curente (fără o mare complexitate). 

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Neamţ este de acord să încheie un contract pentru finanţarea 
activităţii, aspect stipulat şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.50/2012, dar acest lucru nu s-a realizat. 

În repetate rânduri, primăria oraşului Bicaz a transmis memorii către Ministerul Sănătăţii, dar situaţia nu a fost 
rezolvată. Domnul ministrul Eugen Nicolăescu a susţinut că „75% dintre spitale au fost închise fără discernământ, 
fără nicio logică, fără nicio legătură cu sănătatea, cu oamenii, ci din raţiuni politice” şi tot domnia sa a declarat că va 
solicita judeţelor, pe o metodologie uniformă şi unitară, să îi transmită o strategie a sănătăţii publice până în anul 
2020, pentru a stabili ce spitale închise trebuie să fie redeschise. 

Redeschiderea Spitalului orăşenesc din Bicaz, nu trebuie să aştepte finalizarea acestei iniţiative lăudabile, ci 
trebuie redeschis imediat, astfel încât locuitorii din Colegiul uninominal nr.8, Valea Muntelui, judeţul Neamţ să 
beneficieze fără întârziere de o asistenţă medicală corespunzătoare, ştiindu-se că majoritatea oamenilor din zonă nu 
au bani să se deplaseze în alte localităţi pentru a solicita o consultaţie medicală. În prezent, cetăţenii din Valea 
Muntelui sunt nevoiţi să meargă la investigaţii contra cost în spitale aflate la mari distanţe şi să-şi procure singuri 
medicamentele sau să renunţe definitiv la asistenţa medicală. 

Solicit răspuns scris, potrivit art.167 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
Vă mulţumesc. 

 
Deputat, 

Marian Enache 
 

*** 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 12 - 2013 săptămâna 22 – 26 aprilie 

2013  

 

53

Adresată domnului Liviu Voinea, ministru delegat pentru Buget 
 

Conservarea, închiderea şi monitorizarea perimetrelor miniere în Maramureş 
 
 

În baza prevederilor art. 112 din Constituţia României şi art. 173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, vă 
adresez prezenta: 

Având în vedere următoarele,  
Activitatea C.N.M.P.N. “REMIN” S.A se desfasoară sub coordonarea Direcţiei Resurse Minerale din cadrul 

Ministerului Economiei şi constă în activitaţi de conservare, închidere, monitorizare, care au la bază Planuri de 
Încetare a Activitaţii (P.I.A.) aprobate prin hotărâri ale guvernului. Fondurile necesare acestei activităţi au fost 
aprobate prin hotărâri de guvern si sunt alocate de către S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti în baza contractelor 
comerciale încheiate cu aceasta.  

Principalele activităţi desfăşurate de Compania REMIN sunt axate, atât pe supravegherea şi diminuarea 
efectelor factorilor poluatori rezultaţi în urma exploatării zăcămintelor din subteran, cât si pe supravegherea anexelor 
şi dependinţelor tehnice (la suprafaţă:  iazuri, halde de steril şi din subteran:galerii, puţuri şi suitori) a căror demolare 
poate pereclita securitatea lucrărilor, aşa cum prevede art. 37 din Legea nr. 85/2003 – Legea minelor. Întreruperea 
sau sistarea pe o anumită perioadă a oricăreia dintre aceste două activităţi, poate avea efecte deosebit de grave 
atât la nivel naţional cât şi transfrontalier având în vedere amplasamentul exploatarilor miniere .  

Toate aceste activităţi sunt cuprinse în programul de conservare închidere şi ecologizare a perimetrelor 
miniere, iar sumele alocate pentru desfăşurarea acestora au avut un trend descrescător incepând cu anul 2007 
ajungând in anul 2012 la valoarea de 7,8 mil. lei. 

Lucrările de conservare aferente contractului pe perioada aprilie 2012-martie 2013 cu S.C. CONVERSMIN 
S.A. Bucureşti au fost executate conform graficului de execuţie din contract, iar ultima lună pentru care au fost 
decontate lucrările executate este luna decembrie 2012. Datorită restanţelor la plată atât la utilităţi (energie electrică, 
apă şi gaz) cât şi la furnizorii de materiale strict necesare activităţii curente (var, carburanţi, piese de schimb, alte 
materiale), există posibilitatea reală de a fi sistată furnizarea acestor servicii, ceea ce ar însemna paralizarea 
totală a activităţii de conservare. Totodată accentuăm faptul că, începând cu luna martie a.c., Compania REMIN 
este în imposibilitatea de a mai acorda drepturile salariale angajaţilor, ceea ce ar conduce la trimiterea în şomaj a 
tuturor angajaţilor, fapt cu implicaţii deosebit de grave atât din punct de vedere social cât şi din punct de vedere 
tehnic. Fondurile pentru anul în curs nu au fost asigurate. 

Dată fiind situaţia din acest moment, respectiv nealocarea de fonduri pentru activitatea de conservare, 
Compania REMIN este în imposibilitatea de a executa lucrări de conservare (neutralizarea apelor de mină, 
monitorizare şi întreţinerea galeriilor, haldelor de steril şi a iazurilor de decantare, paza şi menţinerea în siguranţă a 
patrimoniului).  

 
Odată întreruptă activitatea de conservare cu toate componentele ei, întreg patrimoniul companiei rămâne 

total descoperit în faţa celor care şi până acum au avut tentative de fraudare a acestuia, fapt pentru care conducerea 
companiei nu-şi poate asuma răspunderea pentru consecinţele produse. 

În situaţia în care nu vor fi alocate fonduri pentru activitatea de conservare Compania REMIN nu poate 
executa această activitate din fonduri proprii şi implicit nu va putea asigura integritatea acestor anexe tehnice, caz în 
care nu mai poate fi vorba nici de răspundere patrimonială. 

Gravitatea consecinţelor nealocării de fonduri pentru continuarea lucrărilor de conservare şi închidere a 
perimetrelor miniere, este greu de cuantificat la acest moment, întrucât acesta ar fi un fapt fără precedent în 
industria minieră, această activitate necesitând continuitate până la închiderea definitivă şi ecologizarea 
fiecărui perimetru minier aşa cum prevede şi legislaţia de mediu în domeniu. 

În acest context pentru derularea în continuare a programului de conservare-închidere a perimetrelor miniere 
pe anul 2013, cu desfăşurarea doar a activităţilor strict necesare acestuia, este imperios si urgent necesara alocarea 
de fonduri financiare pentru această activitate. Doar pentru Maramureş este nevoie de suma de 6.773.930 lei.  

In caz contrar, nealocarea de fonduri pentru activitatea de conservare a perimetrelor miniere duce la 
imposibilitatea continuării activităţii la C.N.M.P.N. REMIN S.A. Baia Mare, ceea ce ar presupune nu doar 
concedierea întregului personal, intrarea companiei în faliment şi implicit dispariţia operatorului minier din întreaga 
zonă de nord-vest a ţării, dar, pe cale de consecinţă, crearea premiselor pentru producerea unor adevărate dezastre 
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ecologice, cu efecte devastatoare nu numai pentru mediul înconjurător şi sănătatea populaţiei, dar si cu grave 
implicaţii internaţionale, cu măsuri de sancţiune extrem de dure din partea Uniunii Europene referitoare la 
nerespectarea obligaţiilor de mediu. 

Care este calendarul şi sumele pe care le veţi aloca pentru respectarea acestor obligaţii de o importanţa si 
urgenţă extremă? 
Vă rog să imi comunicaţi răspunsul în scris şi oral într-o săptămână. 

 
Deputat, 

Florin Cristian Tătaru 
 

*** 
 

Adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
 

Situaţia companiei Cuprumin SA 
 

Domnule Ministru, 
 Diferitele discuţii avute cu cetăţenii din judeţul Alba şi în mod special cu oamenii din zona Munţilor Apuseni 

au evidenţiat necesitatea unei soluţii pentru compania Cuprumin SA. Discuţiile personale purtate cu dumneavoastră 
au evidenţiat o serie de soluţii pe care USL le are pentru compania Cuprumin SA pe care vi le solicit, folosind 
instrumentul întrebării, să le facem publice. 

 În acest, prin intermediul mecanismului parlamentar al întrebării vă adresez următoarele rugăminţi: 
- Aţi menţionat public în nenumărate rânduri faptul că au existat şi există în prezent mai multe companii 

interesate de compania Cuprumin SA. Vă rugăm să faceţi publice numele acestor companii? 
- Aţi specificat în mai multe declaraţii faptul că doriţi un parteneriat pentru compania Cuprumin SA. Ce 

înseamnă acest parteneriat şi care va fi procedura pentru realizarea acestui parteneriat? 
- Care este opinia dumneavoastră despre soluţiile şi ofertele propuse de salariaţii companiei Cuprumin SA 

privind preluarea unei părţi din companie de către salariaţii companiei? 
- În ce măsură administraţiile publice locale din zona Munţilor Apuseni se pot asocia companiei Cuprumin SA 

în vederea asigurării capitalului necesar activităţii companiei? 
În final, vă adresez, domnule Ministru, rugămintea să realizaţi toate demersurile în vederea asigurării 

dezvoltării companiei Cuprumin SA pornind de la o analiză clară a rezultatelor companiei şi a activităţii realizate de 
managementul companiei din ultimii ani. 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

Deputat, 
Ioan Dîrzu 

 
*** 

 
Adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
 

Conservarea, închiderea şi monitorizarea perimetrelor miniere în Maramureş 
 

În baza prevederilor art. 112 din Constituţia României şi art. 173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, vă 
adresez prezenta: 

Având în vedere următoarele,  
Activitatea C.N.M.P.N. “REMIN” S.A se desfasoară sub coordonarea Direcţiei Resurse Minerale din cadrul 

Ministerului Economiei şi constă în activitaţi de conservare, închidere, monitorizare, care au la bază Planuri de 
Încetare a Activitaţii (P.I.A.) aprobate prin hotărâri ale guvernului. Fondurile necesare acestei activităţi au fost 
aprobate prin hotărâri de guvern si sunt alocate de către S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti în baza contractelor 
comerciale încheiate cu aceasta.  
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Principalele activităţi desfăşurate de Compania REMIN sunt axate, atât pe supravegherea şi diminuarea 
efectelor factorilor poluatori rezultaţi în urma exploatării zăcămintelor din subteran, cât si pe supravegherea anexelor 
şi dependinţelor tehnice (la suprafaţă:  iazuri, halde de steril şi din subteran:galerii, puţuri şi suitori) a căror demolare 
poate pereclita securitatea lucrărilor, aşa cum prevede art. 37 din Legea nr. 85/2003 – Legea minelor. Întreruperea 
sau sistarea pe o anumită perioadă a oricăreia dintre aceste două activităţi, poate avea efecte deosebit de grave 
atât la nivel naţional cât şi transfrontalier având în vedere amplasamentul exploatarilor miniere .  

Toate aceste activităţi sunt cuprinse în programul de conservare închidere şi ecologizare a perimetrelor 
miniere, iar sumele alocate pentru desfăşurarea acestora au avut un trend descrescător incepând cu anul 2007 
ajungând in anul 2012 la valoarea de 7,8 mil. lei. 

Lucrările de conservare aferente contractului pe perioada aprilie 2012-martie 2013 cu S.C. CONVERSMIN 
S.A. Bucureşti au fost executate conform graficului de execuţie din contract, iar ultima lună pentru care au fost 
decontate lucrările executate este luna decembrie 2012. Datorită restanţelor la plată atât la utilităţi (energie electrică, 
apă şi gaz) cât şi la furnizorii de materiale strict necesare activităţii curente (var, carburanţi, piese de schimb, alte 
materiale), există posibilitatea reală de a fi sistată furnizarea acestor servicii, ceea ce ar însemna paralizarea 
totală a activităţii de conservare. Totodată accentuăm faptul că, începând cu luna martie a.c., Compania REMIN 
este în imposibilitatea de a mai acorda drepturile salariale angajaţilor, ceea ce ar conduce la trimiterea în şomaj a 
tuturor angajaţilor, fapt cu implicaţii deosebit de grave atât din punct de vedere social cât şi din punct de vedere 
tehnic. Fondurile pentru anul în curs nu au fost asigurate. 

Dată fiind situaţia din acest moment, respectiv nealocarea de fonduri pentru activitatea de conservare, 
Compania REMIN este în imposibilitatea de a executa lucrări de conservare (neutralizarea apelor de mină, 
monitorizare şi întreţinerea galeriilor, haldelor de steril şi a iazurilor de decantare, paza şi menţinerea în siguranţă a 
patrimoniului).  

Odată întreruptă activitatea de conservare cu toate componentele ei, întreg patrimoniul companiei rămâne 
total descoperit în faţa celor care şi până acum au avut tentative de fraudare a acestuia, fapt pentru care conducerea 
companiei nu-şi poate asuma răspunderea pentru consecinţele produse. 

În situaţia în care nu vor fi alocate fonduri pentru activitatea de conservare Compania REMIN nu poate 
executa această activitate din fonduri proprii şi implicit nu va putea asigura integritatea acestor anexe tehnice, caz în 
care nu mai poate fi vorba nici de răspundere patrimonială. 

Gravitatea consecinţelor nealocării de fonduri pentru continuarea lucrărilor de conservare şi închidere a 
perimetrelor miniere, este greu de cuantificat la acest moment, întrucât acesta ar fi un fapt fără precedent în 
industria minieră, această activitate necesitând continuitate până la închiderea definitivă şi ecologizarea 
fiecărui perimetru minier aşa cum prevede şi legislaţia de mediu în domeniu. 

În acest context pentru derularea în continuare a programului de conservare-închidere a perimetrelor miniere 
pe anul 2013, cu desfăşurarea doar a activităţilor strict necesare acestuia, este imperios si urgent necesara alocarea 
de fonduri financiare pentru această activitate. Doar pentru Maramureş este nevoie de suma de 6.773.930 lei.  

In caz contrar, nealocarea de fonduri pentru activitatea de conservare a perimetrelor miniere duce la 
imposibilitatea continuării activităţii la C.N.M.P.N. REMIN S.A. Baia Mare, ceea ce ar presupune nu doar 
concedierea întregului personal, intrarea companiei în faliment şi implicit dispariţia operatorului minier din întreaga 
zonă de nord-vest a ţării, dar, pe cale de consecinţă, crearea premiselor pentru producerea unor adevărate dezastre 
ecologice, cu efecte devastatoare nu numai pentru mediul înconjurător şi sănătatea populaţiei, dar si cu grave 
implicaţii internaţionale, cu măsuri de sancţiune extrem de dure din partea Uniunii Europene referitoare la 
nerespectarea obligaţiilor de mediu. 

Care este calendarul şi sumele pe care le veţi aloca pentru respectarea acestor obligaţii de o importanţa si 
urgenţă extremă? 

Vă rog să imi comunicaţi răspunsul în scris şi oral într-o săptămână. 
 
 

Deputat, 
Florin Cristian Tătaru 

 
*** 
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Adresată domnului Robert Cazanciuc, ministrul Justiţiei 
 
 

Cât adevăr indică Raportul Departamentului de Stat al SUA? 
 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Concluziile Raportului Departamentului de Stat al SUA pentru anul 2012, "Practici în materie de drepturi ale 
omului", indică aspecte frapante pentru o ţară prcum România, care, de mai bine de 23 de ani, depune eforturi pentru 
o democraţie funcţională, în acord cu celelalte state europene şi ale lumii. 
Astfel, potrivit acestui Raport: 
 
"Corupţia la nivelul instituţiilor rămâne un fenomen extins care afectează toate structurile societăţii. (...) Deşi 
instituţiile media independente sunt active şi pot exprima puncte de vedere diverse fără restricţii evidente, politicieni 
şi persoane care au legături strânse cu politicieni şi grupuri politice deţin în proprietate sau controlează indirect 
numeroase companii media, la nivel naţional şi local. Materialele de informare şi tonul editorial al acestor instituţii 
media au reflectat în mod frecvent punctele de vedere ale proprietarilor. (...) Procesele privind abuzuri săvârşite de 
poliţie au fost amânate în mod repetat, iar multe dosare au fost finalizate prin achitare. (...) Condiţiile din 
penitenciare rămân dure şi, uneori, nu sunt conforme cu standardele internaţionale", denunţându-se "lipsa 
independenţei şi imparţialităţii justiţiei", "vulnerabilitatea sistemului judiciar la influenţele politice" şi faptul că 
"puncte de vedere cu caracter antisemit, rasist, xenofob şi naţionalist continuă să fie enunţate prin Internet". 
Domnule ministru, având în vedere acest document ce nu poate fi omis sau trecut cu vedere şi ale cărui concluzii 
marchează în mod indubitabil imaginea şi relaţia României cu celelalte state, cât şi proaspătul mandat primit ca 
ministru al Justiţiei, un minister cheie în orice stat, vă rog să îmi comunicaţi punctual, pe extrasele de mai-sus, care 
este punctul dumneavoastră de vedere şi care sunt măsurile pe care intenţionaţi să le aplicaţi, în limita prerogativelor 
ministeriale deţinute, pentru remedierea problemelor semnalate? 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
 
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei sociale şi Persoanelor vârstnice 
 
Discriminarea persoanelor cu dizabilităţi din România, dincolo de vorbe. Faptele arată o realitate ce nu poată 

fi contrazisă! 
 
Stimată doamnă ministru, 
 
Se tot vorbeşte despre discriminarea şi marginalizarea persoanelor cu dizabilităţi din România şi, aproape zi de zi, se 
semnalează noi astfel de cazuri nefericite. În acelaşi timp, se vorbeşte despre eforturile pe care statul, prin instituţiile 
sale abilitate, le depune pentru a remedia această situaţie complet anormală.  
De nenumărate ori, ca parlamentar, dar şi ca iniţiator al unei campanii naţionale pentru protejarea şi susţinerea 
persoanelor cu dizabilităţi, am semnalat diverse probleme cu care se confruntă acest segment defavorizat al 
populaţiei, probleme pe care am încercat să le soluţionez în limita prerogativelor pe care le deţin.  
Concluziile Raportului Departamentului de Stat al SUA, "Practici in materie de drepturi ale omului", realizat pentru 
anul 2012 care indică faptul că: "Agentii guvernamentale nu au oferit asistenţă adecvată persoanelor cu dizabilităţi, 
care au fost neglijate şi în instituţii", vin să semnaleze şi pe această cale faptul că ministerul pe care îl conduceţi şi 
instituţiile aflate în subordinea sa ar trebui să intensifice măsurile luate pentru eradicarea discriminării în rândul 
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persoanelor cu dizabilităţi şi pentru acordarea întregului suport necesar ca aceştia să poată beneficia de o viaţă mai 
bună. 
Doamnă ministru, avănd în vedere consideraţiile prezentate, cât, mai ales, concluziile ultimului Raport al 
Departamentului de Stat al SUA, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Care este politica, aplicată în ultimul an, în scopul eradicării fenomenelor de discriminare şi marginalizare a 
persoanelor cu dizabilităţi din România? 
2. Care sunt programele derulate în ultimul an, cele aflate în curs de derulare şi cele pe termen mediu (1 până la 
3 ani) ce au ca subiect persoanele cu dizabilităţi? 
3. Care este punctul de vedere al ministerului pe care îl conduceţi în privinţa concluziilor redate din cadrul 
Raportului Departamentului de Stat al SUA şi care sunt măsurile imediate pe care intenţionaţi să le aplicaţi în 
vederea remedierii definitive a problemelor semnalate? 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
Adresată domnului Constantin Niţă, ministrul delegat pentru Energie 
  

Marii consumatori vs. energia verde? Trebuie să considerăm că energia verde, dar şi consumatorul, sunt  în 
pericol? 

 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Cu ocazia întâlnirii între reprezentanţii ANRE, cei ai industriei eoliene şi ai marilor consumatori, ce a avut loc la 
Comisia de Industrie a Camerei Deputaţilor, producătorii de energie eoliană din România şi-au arătat disponibilitatea 
ca, pe o perioadă de doi ani, să redistribuie 0,25 certificate/MWh din cele 2 certificate verzi alocate conform schemei 
actuale de sprijin, realizându-se, astfel, o ieftinire de 12,5% a costurilor cu certificatele, suportate lunar de către 
consumatori. 
 
În acelaşi timp, dumneavoastră aţi anunţat elaborarea unui proiect de ordonanţă pentru modificarea Legii 220/2008 
privind susţinerea şi promovarea energiei din resurse regenerabile care va conduce la suspendarea, pe termen de trei 
ani şi jumătate, a schemei de sprijin. 
Domnule ministru, grupul de iniţiativă pentru constituirea Asociaţiei Marilor Consumatori Industriali de Energie 
include companii al căror consum energetic însumează circa 10% din totalul produs la nivel naţional. 
Astfel, aceşti mari consumatori industriali de energie consideră ca fiind defavorabile propunerile Asociaţiei Române 
pentru Energie Eoliană- RWEA, pentru modificarea proiectului de ordonanţă privind sprijinirea energiei verzi, unele 
dintre ele conducând la creşterea preţului la energie electrică. 
(Conform comunicatului emis de către marii consumatori: "Prin invocarea unei scăderi ipotetice a preţului pentru 
consumatorii captivi, RWEA doreşte păstrarea tuturor privilegiilor pentru producătorii de energie verde, o măsură 
care ar creşte preţul electricităţii pentru populaţie şi pentru toţi ceilalţi consumatori şi, de asemenea, ar putea pune 
în pericol siguranţa sistemului energetic naţional. Din cauza specificului de producţie, companiile din sectorul de 
energie eoliană nu pot, din punct de vedere tehnic, să livreze electricitate la un nivel constant, cu atât mai putin 
pentru un consum profilat, aşa cum este cel de pe piaţa reglementată. Aceasta se transpune în costuri mai mari cu 
alimentarea cu electricitate şi într-o presiune mai mare pe termocentrale. De exemplu, pe 16 aprilie, la ora 16:39, 
producţia de energie eoliană în sistem a atins vârful zilei - 1.796 MW - în acelaşi moment în care se intra în golul de 
zi pentru consum. Pe 17 aprilie, la ora 8:39, în momentul în care s-a ajuns la vârful de consum, furnizarea de 
energie eoliană a scăzut la 816 MW. (...) Acest lucru va avea un impact direct nu numai asupra consumatorilor 
captivi pe care ar fi dispuşi să îi ajute, dar şi asupra întregii pieţe de energie din România şi ar putea afecta 
eforturile autorităţilor de a creşte eficienţa termocentralelor. Astfel, toată energia mai scumpă va ajunge exclusiv pe 
piaţa liberă (OPCOM), rezultând preţuri mai mari pentru toţi consumatorii care cumpară de aici. De asemenea, 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 12 - 2013 săptămâna 22 – 26 aprilie 

2013  

 

58

consumatorii vor trebui să plătească mai mult, pentru un număr mai mare de certificate verzi. Toate aceste măsuri 
au un impact direct şi imediat asupra tuturor consumatorilor industriali, care trebuie să plătească dublu fiecare 
MWh, din cauza taxelor incluse în preţul final. Prin urmare, ei vor deveni mai puţin competitivi pe pieţele 
internaţionale şi vor fi fortaţi să îşi reducă activitatea sau chiar să închidă operaţiunile din România".) 
Domnule ministru, având în vedere aspectele semnalate, importanţa celor doi factori angrenaţi în această dezbatere 
cu consecinţe uriaşe, importanţa dezvoltării sectorului energetic din surse regenerabile, a protejării consumatorilor, 
fie ei mici sau mari, cât şi importanţa şi necesitatea unui cadru economic stabil care să conducă spre dezvoltare şi 
profit, vă rog să îmi comunicaţi, în afara măsurilor şi proiectelor iniţiate până în acest moment, cum intenţionaţi să 
reglaţi această problemă, în aşa fel încât să nu existe discriminări sau situaţii defavorabile pentru niciun factor direct 
implicat?    
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Dan Nica, ministrul pentru Societatea Informaţională 
 

Achiziţiile Ministerului pentru Societatea Informaţională 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Ministerul pe care îl conduceţi a anunţat achiziţionarea, prin fonduri europene, a unui sistem informatic pentru 
gestionarea în format electronic a Registrului Agricol, un sistem prin care se vor impune standarde de 
interoperabilitate între sistemele instituţiilor cu rol în domeniul agricol, primării, consilii judeţene, MAI, ANCPI, 
APIA, Ministerul Finanţelor, ONRC, baza informaţională cuprinzând date despre gospodării, numărul membrilor, 
suprafeţe, şeptel, tipuri de culturi, maşini, instalaţii, unelte, ajutând la descentralizare, la agregarea datelor, la 
interacţiunea României cu alte state membre, la servicii mai bune destinate cetăţenilor şi firmelor, la reducerea 
timpului alocat, la simplificarea procedurilor, la scăderea costurilor, eficienţa gestionării şi viziunea globală asupra 
nevoilor şi resurselor. 
Totodată, domnule ministru, aţi anunţat şi iniţierea proiectului de eliberare online a actelor de stare civilă pentru care 
aţi alocat 35 de milioane de euro şi prin care orice cetăţean va avea nevoie doar de Cartea de Identitate, restul 
documentelor fiind găsite şi verificate în cadrul sistemului, rezultatul fiind eliminarea erorilor de operare şi scurtarea 
timpului de procesare a cererilor. 
Privitor la acest proiect, aţi declarat: "Ne-a deranjat când am venit la guvernare pentru că am găsit o situaţie în ceea 
ce priveşte anularea unui proiect finanţat de Banca Mondială în valoare de 20 milioane dolari pentru acest domeniu 
şi la care nu s-a făcut nimic timp de doi ani, iar banii s-au pierdut". 
Domnule ministru, având în vedere aceste demersuri, cât şi necesitatea perfectării unui sistem informatic absolut 
funcţional la nivelul tuturor sectoarelor de activitate din România, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Care sunt şi alte programe de informatizare pe care intenţionaţi să le derulaţi în acest an, ce sectoare de 
activitate privesc acestea şi care sunt sursele de finanţare a acestora? 
2. Ţinând cont de ponderea mediului rural din România şi de necesitatea informatizării complete a acestuia, 
care este stadiul implementării informaţionale în mediul rural românesc, costul acesteia şi cum aveţi de gând să 
remediaţi eventualele carenţe nefuncţionale, dat fiind că proiectele mai-sus menţionate se adresează şi localităţilor 
din mediul rural unde e posibil să nu existe minimumul acces la o conexiune şi minima dotare tehnică? 
3. Dată fiind declaraţia pe care aţi făcut-o, redată în întrebarea de faţă, mai există astfel de proiecte finanţate de 
către Banca Mondială şi dacă da, care sunt acestea şi valoarea lor? 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 
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Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 
 

 Declaraţii politice 
 
 

PNL susţine prin miniştrii săi, sprijinirea tinerilor şi a românilor care lucrează în alte ţări 
 
 Stimaţi colegi, 
 

Unele dintre cele mai importante măsuri pe care le avem în vedere în cadrul acestei guvernări din care facem 
parte şi noi, liberalii, sunt cele referitoare la sprijinirea tinerilor, precum şi a persoanelor defavorizate din punct de 
vedere social.  

Mai mult decât atât, vom susţine, prin Ministerul Muncii, al cărui ministru este unul liberal şi anume, 
doamna Mariana Câmpeanu, un pachet de măsuri care să protejeze, într-un mod cât mai eficient, drepturile românilor 
care lucrează în străinătate. 

Noi, ca liberali, suntem deosebit de preocupaţi şi de problemele cu care se confruntă românii din străinătate 
atât pe piaţa europeană a muncii, cât şi pe alte pieţe străine şi avem în vedere, din acest punct de vedere, susţinerea 
unor măsuri care să aibă rolul de a  proteja drepturile românilor care lucrează în ţările Uniunii Europene. Acest lucru 
presupune elaborarea unor proiecte şi protocoale de colaborare, în aşa fel încât românii să fie protejaţi şi pe teritoriul 
acestor state.  

În acest sens, sunt deja încheiate protocoale cu ţări precum Cipru sau Italia. De exemplu, dacă se întâmplă ca 
o persoană care lucrează în Italia să nu fie angajată în aceleaşi condiţii ca şi cu o altă persoană din Italia, ea trebuie să 
fie protejată, prin cooperarea Inspecţiei Muncii din România cu Inspecţia Muncii din Italia.  
   Un alt aspect pe care îl vom susţine pentru implementare în perioada următoare şi care se află deja în lucru 
la Ministerul Muncii, este cel referitor la adoptarea unui pachet de măsuri pentru persoanele care primesc venit 
minim garantat şi alocaţia de sprijin pentru familie. Acest pachet urmează să intre în vigoare în luna iulie a anului 
curent şi presupune majorarea ajutorului acordat.  

De asemenea, doamna Mariana Câmpeanu, Ministrul liberal al Muncii va mai propune Guvernului şi măsuri 
pentru calcularea unui ajutor suplimentar pentru încălzire, stabilit în funcţie de grupa de venituri şi în funcţie de 
datele care vor veni de la ministerul de resort referitoare la valoarea creşterii preţului la energie.  

O altă preocupare liberală este şi integrarea tinerilor pe piaţa muncii şi acest lucru reprezintă un alt domeniu 
reglementat de un protofoliu care aparţine PNL, cel al Ministerului Muncii. În acest domeniu, legislaţia românească 
trebuie aliniată celei europene.  Prin urmare, Ministerul de resort doreşte introducerea unor Garanţii pentru tineri, 
asigurarea ca orice tânăr să primească, în termen de trei luni de la încheierea studiilor, o ofertă de muncă sau 
posibilitatea de continuare a perfecţionării profesionale.  

În plus, ne propunem în acest sens şi îmbunătăţirea legii referitoare la ucenicie, prin dezvoltarea formelor de 
ucenicie pentru cei care au absolvit ciclul gimnazial şi pentru o aşa-zisă practică într-o întreprindere la nivelul celor 
cu studii superioare pentru a putea căpăta aptitudini în domeniul respectiv, acest lucru urmând să se întâmple cu un 
ajutor din partea statului către angajatorul care face astfel de angajări. Astfel, în loc să fie plătit şomaj unui tânăr care 
a terminat facultatea, este mai bine ca acei bani să fie daţi angajatorului.  

Considerăm că toate aceste măsuri pe care le susţinem prin miniştrii noştri liberali, dar şi noi, ca 
parlamentari, pentru a fi aprobate cât mai curând, sunt unele absolut necesare pentru ca statul român să le poată 
acorda mai multe şanse de a se integra în societate tinerilor şi pentru a le putea garanta un sprijin mai activ şi mai 
ţintit acelor persoane defavorizate, dar şi pentru a-i putea proteja, într-adevăr mai bine, pe românii care au ales să 
munească în străinătate. 
Vă mulţumesc! 

Deputat, 
Mihai Donţu 
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*** 

 
 

Aveţi încredere în ministrul Eugen Nicolăescu. 2013 este anul schimbărilor radicale în sănătate 
 

Dezvoltarea sectorului prespitalicesc, prin sprijinirea medicinei de familie şi a celei de specialitate, 
descurajarea internărilor nejustificate sau fictive, salarizarea medicilor după performanţă şi responsabilitate, precum 
şi rezolvarea crizei citostaticelor sunt doar câteva dintre priorităţile mandatului actual al ministrului Sănătăţii, Eugen 
Nicolăescu.  

Acestea sunt câteva dintre măsurile de mult timp aşteptate atât de pacienţi, cât şi de personalul medical şi ar 
putea reprezenta paşi importanţi în direcţia unei reforme autentice. Spre exemplu, este o idee foarte bună excluderea 
medicilor din sistemul bugetar, unde nici măcar nu aveau ce să caute de la bun început. Consider că este nu numai 
firesc, ci şi cu mult mai motivant ca aceştia să câştige în funcţie de propria performanţă şi muncă, în baza unor 
contracte individuale încheiate cu unităţile spitaliceşti, contracte care să prevadă criterii stricte de evaluare.  

Cu alte cuvinte, 2013 se doreşte a fi anul schimbărilor radicale în sistemul sanitar. Nimeni nu spune că, odată 
cu noul sistem, corupţia din sănătate va dispărea complet, deşi asta ne dorim. Dar este un prim pas în această direcţie, 
pas pe care noi, liberalii, în frunte cu ministrul Eugen Nicolăescu, ni l-am asumat prin Programul de Guvernare. Pe 
de altă parte, reforma se va face pentru pacienţi şi nu sub presiunea politicului sau în slujba unor grupuri de interese 
care parazitează sistemul de sănătate de mai bine de 20 de ani. 

Din păcate, nu pot să nu observ că, în ultima perioadă de timp, asistăm cu toţii la o serie de atacuri, diversiuni 
şi campanii de presă agresive din partea celor care nu doresc o reformă reală a sănătăţii sau, altfel spus, din partea 
bocitoarelor... de dreapta ale capitalismului. Recunosc, oricât am încercat, nu am reuşit să înţeleg nicio clipă de unde 
vine această vehemenţă de a critica mereu, indiferent cât de benefică este ideea promovată de ministrul liberal al 
Sănătăţii.  

De fapt, cei care atacă iniţiativele Ministerului Sănătăţii nu vor reformă. Probabil închiderea abuzivă, fără 
discernământ şi fără logică a spitalelor de către reformiştii Traian Băsescu şi Emil Boc a fost un lucru bun în 
accepţiunea nostalgicilor guvernării portocalii, atunci când zeci de mii de locuitori arondaţi unităţilor spitaliceşti 
respective au rămas fără servicii medicale. Oare reducerea numărului personalului medical în numele unei aşa-zise 
reforme a sistemului sanitar a constituit altceva decât un dezastru? Dar nefinanţarea cronică a unităţilor sanitare? Un 
raport al Comisiei Europene, dat publicităţii la finele anului trecut la Bruxelles, releva faptul că România a rămas, în 
perioada guvernării portocalii, ultima din Europa în ceea ce priveşte sănătatea publică şi siguranţa pacienţilor din 
spitale şi clinici. România era arătată, la data respectivă, cu degetul pentru că, alături de Grecia, se afla printre statele 
UE care au implementat cele mai puţine dintre cele 13 acţiuni incluse în această recomandare a Consiliului din 2009 
privind siguranţa pacienţilor, inclusiv profilaxia şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale.  

 De aceea, politica dezastroasă de genul celei promovate de pedelişti şi apropiaţii lor din domeniul sanitar 
trebui să înceteze! Pentru acest lucru avem sprijinul oamenilor de bună-credinţă, a medicilor, dar şi a celor care sunt 
conştienţi de faptul că nu mai putem continua aşa, ignorând problemele sau doar reparând câte ceva. Pentru a reforma 
sistemul sanitar şi a-l face eficient în serviciul pacienţilor, este nevoie nu doar de măsuri legislative sau 
administrative, ci şi de un management performant şi responsabil. Esenţial va fi modul în care sunt aplicate politicile 
şi în care toţi managerii de spitale înţeleg să se achite de responsabilităţile ce le revin.  

Am speranţa că politicile promovate de Ministerul Sănătăţii sub conducerea lui Eugen Nicolăescu vor da 
roade. Totuşi, pentru a putea rezolva cât mai bine toate problemele moştenite de la cei care, în campania electorală, 
doreau să repornească inima României, deşi tot ei o aduseseră în pragul infarctului, va fi nevoie de timp. Iar noi, 
cetăţenii, trebuie să avem răbdare şi încredere.  

Deputat, 
Gheorghe Dragomir 

 
*** 
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Noi, liberalii, susţinem adoptarea şi implementarea unei strategii de reindustrializare a României 
 

Stimaţi colegi, 
  După cum bine ştim, în perioada post-decembristă, în afară de integrarea în structurile euro-atlantice, 
România nu a mai avut niciun proiect major, unul de anvergură strategică care să aibă menirea de a stimula şi susţine, 
pe termen lung, acele domenii care constituie un avantaj pentru România şi care ar fi putut să aducă şi schimbări 
pozitive deosebit de importante pentru economia noastră. 

Despre tema reindustrializării nici nu prea s-a mai vorbit în ultimii ani! Ba mai mult decât atât, România este 
privită, de ceva vreme,  din exterior, doar ca o ţară a cărei industrie se află în derivă şi care nu ar mai putea fi, din 
acest motiv, considerată ca fiind suficient de competitivă pe toate palierele existente în industria autohtonă cu 
celelalte industrii europene. 

 De aceea, Ministrul liberal al Economiei, domnul Varujan Vosganian, consideră că avem nevoie de o 
strategie de reindustrializare a României şi a demarat deja o acţiune fără precedent şi anume aceea de a consulta 
reprezentanţii industriei româneşti în vederea elaborării acesteia. Este o acţiune de amploare foarte mare, la nivelul 
domeniului, ce are în vedere consultarea a peste o mie de firme româneşti din toate ramurile industriale.   

Prima etapă pe care Ministerul de resort a iniţiat-o în acest sens, pentru ca dialogul respectiv să poată avea şi 
o anumită coerenţă, se referă la faptul că tuturor acestor firme le este transmis un chestionar concret privind 
proiectele lor investiţionale, modul de finanţare a acestora, aşteptările legislative, percepţia privind calitatea 
administraţiei, modul în care pot fi utilizate fonduri proprii sau atrase pentru inovare în companiile proprii, dar şi 
principalele dificultăţi în recrutarea personalului. Acest chestionar are rolul de a colecta informaţii ce vor constitui 
fundamentul strategiei privind industria  românească.  

Astfel, principalele direcţii pentru industrializarea României pe care noi, liberalii, le avem în vedere sunt 
privatizarea şi retragerea statului din economie, cu câteva excepţii de natură strategică, implicarea în zonele 
industriale de vârf şi integrarea industriei producătoare într-o strategie comună europeană, care să nu fie  
protecţionistă, dar care să susţină industriile.  

De asemenea, ne-am propus ca rezultatele acestor întâlniri să fie făcute publice cât mai repede, chiar la 
începutul lunii iunie a acestui an, sub forma unui document integrat Comisiei consultative privind elaborarea 
strategiei industriale, strategie ce ar trebui finalizată în toamna acestui an.  

Ministrul liberal al Economiei are în vedere elaborarea a patru documente în scopul reindustrializării 
României: un document va fi referitor la politica industrială, altul se va referi la strategia de cercetare, unul la 
strategia de export, iar altul la dezvoltarea economică rurală. Toate aceste documente vor reprezenta elementele-pilon 
în completarea strategiei de competitivitate, cu aplicabilitate pe termen lung, până în 2020.  

Noi, ca liberali, suntem preocupaţi de asigurarea unui mediu de afaceri încrezător în şansele economiei 
româneşti de a atrage cât mai multe investiţii şi de aceea avem responsabilitatea de a lua cele mai pertinente măsuri 
de susţinere a acelor ramuri care ne dau României un plus de competivitate şi atractivitate în plan european şi 
internaţional. 

Vă mulţumesc! 
Deputat, 

Andrei Gerea 
 

*** 
 

 
Angajarea răspunderii Guvernului USL pe Legea retrocedării proprietăţilor = soluţii corecte pentru 

proprietari 
 
Stimaţi colegi, 
 

Prin angajarea răspunderii pe Legea retrocedărilor, chiar din primele luni de guvernare, Guvernul USL 
demonstrează, încă o dată, că are intenţia de a face ceea ce a promis în programul său de guvernare şi în campaniile 
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electorale, dar şi că îşi ia, într-adevăr în serios, responsabilitatea de a repara cât mai multe dintre nedreptăţile 
flagrante cu care s-au confruntat românii în ultimii ani şi care au fost tergiversate nepermis de multă vreme. 

În privinţa retrocedării proprietăţilor, noi, liberalii, am făcut primii paşi încă din 2005, când ne aflam la 
guvernare, prin înfiinţarea Fondului Proprietatea pentru a putea soluţiona despăgubirea foştilor proprietari ai 
imobilelor preluate abuziv de fostul regim comunist, printr-o altă modalitate, în cazul în care restituirea în natură nu 
mai era posibilă.  

S-a dovedit apoi că etapele de parcurs nu au fost deloc simple nici la acea dată, pentru a putea fi demarat 
procesul respectiv într-un mod cât mai rapid şi mai eficient.  Dar ceea ce s-a întâmplat ulterior, în timpul guvernelor 
PDL-iste, ne-a arătat foarte limpede că acestea nu au apărat şi respectat, nici pe departe, drepturile proprietarilor, deşi 
se declarau apărătorii unici ai dreptei din România, ci, din contră, PDL a lăsat să explodeze, într-o fervoare fără 
precedent, o mafie a speculanţilor de drepturi litigioase şi, bineînţeles, una a samsarilor imobiliari. 

Având în vedere că în ultimii 20 de ani nu s-au găsit soluţii viabile, care să aibă rolul de a debloca acest 
domeniu al restiturii proprietăţilor, Guvernul USL şi-a asumat această temă şi a decis că urgentarea implementării 
unei legislaţii corecte în acest sens este absolut necesară. De aceea, săptămâna trecută, Guvernul USL şi-a angajat 
răspunderea în Parlament pe Legea retrocedărilor. 

Această angajare de răspundere îşi propune să aducă o reparaţie istorică celor care au avut de suferit în urma 
confiscărilor abuzive ale regimului comunist, dar şi să implementeze soluţii corecte pentru proprietari, deoarece 
soluţiile de până acum nu au favorizat proprietarii ci, dimpotrivă, au perpetuat blocajele şi au ajutat, indirect, mafia 
restituirilor şi samsarii imobiliari. În acest moment, ponderea reală a foştilor proprietari este foarte mică prin 
comparaţie cu cei care deţin drepturi litigioase.  

Legea proprietăţii susţinută de noi, cei din USL, se fundamentează pe două principii esenţiale: restituirea în 
natură, integral acolo unde este posibil, şi asigurarea echităţii, inclusiv prin descurajarea speculei cu drepturi 
litigioase.  

Prin noua lege pe care o susţinem, şcolile, spitalele, grădiniţele pot fi restituite doar cu păstrarea destinaţiei 
clădirii, timp de minimum 10 ani. De asemenea, parcurile sunt exceptate de la retrocedare, pentru ele urmând să se 
ofere măsuri compensatorii.  
Totodată, USL, prin măsurile adoptate, are în vedere plafonarea profitului samsarilor, cărora li se va emite un titlu de 
compensare reprezentând suma plătită fostului proprietar, la care se adaugă numai 15% din diferenţa până la valoarea 
imobilului revendicat.  

Guvernul USL şi-a angajat răspunderea pentru impunerea unor soluţii de bun simţ, soluţii care au fost deja 
negociate cu experţii din staff-ul CEDO, astfel încât, pe viitor, România să nu se mai confrunte cu plata unor sume 
mari de bani, ca urmare a proceselor pierdute pe tema restituirilor.  

Consider că prin acest demers USL face dreptate într-o mare măsură în privinţa retrocedărilor, deoarece 
apără interesele proprietarilor şi, în acelaşi timp, va pune capăt acestui fenomen infracţional de amploare al 
samsarilor imobiliari, devenit o reală căpuşă, care a reuşit să prejudicieze intens bugetul României, fără să fie 
deranjată până acum! 

 
Deputat, 

Mihai Lupu 
*** 

 
Tinerii întreprinzători trebuie susţinuţi prin cât mai multe măsuri ale guvernului 

 
Stimaţi colegi, 
 

În afară de măsurile de simplificare şi recredibilizare a sistemului fiscal din România, pe care Guvernul USL 
le-a luat deja în discuţie şi pe care le va implementa în perioada imediat următoare, pentru a putea susţine şi 
impulsiona economia şi iniţiativa privată, mai sunt, de asemenea, necesare şi o serie de măsuri de sprijinire şi de 
stimulare a IMM-urilor. 

Cred că este foarte important pentru noi ca liberali şi, implicit, pentru Guvernul USL, să avem în vedere, cu 
prioritate, un anumit segment din zona privată, adică să găsim cele mai bune soluţii şi pentru tinerii care 
intenţionează să iniţieze o afacere. 
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În acest sens, am făcut zilele trecute primele demersuri prin măsurile guvernamentale adoptate: astfel, Guvernul USL 
a aprobat prelungirea programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către 
întreprinzătorii tineri pentru perioada 2013-2020, pentru un număr de cel puţin 550 de beneficiari în fiecare an. Cu 
alte cuvinte, din bugetul aprobat anual, Ministerul Economiei va avea misiunea de a asigura tinerilor care vor aplica 
pentru acest program, sumele necesare pentru plata alocaţiilor financiare nerambursabile necesare.  

Înscrierea în cadrul „Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către 
întreprinzătorii tineri” începe din 22 aprilie, iar bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2013 este de 25 de 
milioane de lei.  
Programul se adresează întreprinzătorilor debutanţi, care au vârsta de până la 35 de ani, înfiinţează pentru prima dată 
o societate comercială cu răspundere limitată şi nu au mai fi beneficiat de finanţare în cadrul acestui Program.  

Tipurile de facilităţi pentru microîntreprinderi cuprind acordarea de către Ministerul Economiei de alocaţii 
financiare nerambursabile, garanţii oferite de Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru IMM-uri, precum şi 
scutirea, în anumite condiţii, de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori.  

PNL crede că responsabilitatea de a susţine necondiţionat dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii - care 
au o contribuţie fundamentală la crearea de noi locuri de muncă -, precum şi susţinerea clasei de mijloc, prin 
dezvoltarea spiritului antreprenorial la nivelul tinerilor, sunt deziderate cărora trebuie să li se acorde prioritate în plan 
guvernamental. 

Cred că mai sunt foarte multe de făcut, pentru a putea pune lucrurile pe făgaşul lor normal în privinţa 
atragerii investiţiilor şi a creării unui mediu privat prietenos şi atractiv, dar cred că orice decizie a Guvernului USL, 
care are sau va avea în perioada următoare rolul de a crea noi locuri de muncă şi, mai ales, de a susţine tinerii cu 
iniţiativa de a-şi dezvolta o afacere în propria lor ţară, reprezintă, într-adevăr, un lucru de bun augur, care merită 
evidenţiat şi, evident, sprijinit pentru a putea fi continuat! 

Noi, liberalii, am considerat dintotdeauna că stimularea şi susţinerea iniţiativei private reprezintă cel mai 
eficient ingredient al dezvoltării economiei şi de aceea vom promova politicile liberale, care sunt convins că au şi 
cele mai bune efecte în acest sens. 

 Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Ştefan Băişanu 

 
*** 

 
O prioritate: stare de normalitate în Neamţ 

 
În judeţul Neamţ, anul electoral 2012 a lăsat urme adânci. S-a înregistrat o situaţie unicat în România. La 

localele din 10 iunie 2012, s-au aflat faţă în faţă două alianţe, Uniunea Social Liberală formată din PSD, PNL şi PC şi 
Alianţa Electorală Populară Progresistă Europeană Liberală (APEL) formată în principal din PDL şi UNPR. La 
alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012, s-au produs unele modificări la nivelul alianţelor. UNPR a trecut în 
tabăra USL, iar principalul adversar, PDL împreună cu două partide mai mici a format ARD (Alianţa România 
Dreaptă).  

În urma rezultatelor înregistrate în cele două scrutinuri, la nivel politic, judeţul Neamţ a cunoscut o situaţie 
deosebită: preşedintele Consiliului Judeţean a fost dat de UNPR; cei mai mulţi consilieri judeţeni, 15, au aparţinut 
USL, două din primăriile municipale au fost adjudecate de PDL, iar 10 din cele 11 colegii parlamentare au fost 
câştigate de USL. Această împărţire sau mai precis această dispersie a centrelor de putere a generat numeroase 
neînţelegeri şi nu a condus la rezultatele dorite de cei care au votat, indiferent de opţiunea lor. Războaiele politice din 
judeţul Neamţ au avut un singur perdant: cetăţeanul.  

Acum, după ce cu ocazia congresului PSD, a fost absorbit de către social-democraţi UNPR, scena politică în 
judeţul Neamţ este mai limpede. USL în judeţul Neamţ are în acest moment minim 75% din pârghiile de decizie. 
Aştept şi doresc ca reprezentanţii fostului UNPR, indiferent ce poziţie ocupă în administraţia locală să se alăture şi să 
se integreze în USL, evident, via PSD. Am speranţa că în judeţul Neamţ se va ajunge la o stare de normalitate. USL 
trebuie să funcţioneze în Neamţ la turaţie maximă, iar obiectivul numărul unu al fiecăruia dintre noi, indiferent că 
este liberal, social-democrat,  conservator sau fost progresist, trebuie să fie următorul: rezolvarea problemelor 
cetăţeanului. Şi sunt numeroase problemele cetăţeanului. Trebuie să ne dăm cu toţi mâna, şi toţi cei din USL din 
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administraţia locală, parlamentarii, tehnicienii trebuie să facem în aşa fel încât în cel mai scurt timp cetăţeanul să 
poată să spună, „uite, de această dată am ales corect!”. Ştiu că nu este uşor; ştiu că nu suntem un judeţ bogat; ştiu că 
resursele nu sunt pe măsura aşteptărilor, ştiu că trebuie reparat ce s-a stricat în anii 2010 şi 2011. Ştiu că sunt foarte 
multe de făcut în Neamţ, dar nimeni nu va ierta o construcţie politică, USL - care a avut cel puţin 75% din pârghiile 
de decizie în judeţ- dacă rezultatele pozitive nu vor fi resimţite de către cetăţean. Şi PSD, şi PNL şi PC vor avea de 
suferit. Primul lucru care trebuie făcut, repet, îl reprezintă o stare de normalitate în Neamţ, pe plan politic. Personal, 
voi face tot ce îmi stă în puteri pentru realizarea acestei priorităţi. 

 
Deputat, 

Dorin Ursărescu 
 

*** 
 
Stimati colegi, 
Doamnelor si domnilor, 

A venit momentul sa punem in discutie un subiect delicat, ce reprezinta una dintre problemele majore cu care 
se confrunta tinerii romani in societatea actuala: nu sunt incadrati profesional si nu urmeaza niciun program 
educational sau de formare profesionala. In momentul de fata, 23% din tinerii romani cu varsta cuprinsa intre 15 si 24 
de ani se numara printre cele 7,5 milioane de tineri europeni care nu au un loc de munca, beneficiind doar de 
indemnizatia de somaj. Ingrijorator este faptul ca rata somajului in randul tinerilor a crescut in Romania in ultimii 
ani, de la 18,6% in 2008 la 23% in 2012, fiind de patru ori mai mare decat rata somajului in randul populatiei adulte. 
Principala cauza a acestui fenomen o reprezinta lipsa de experienta si de pregatire practica a acestor tineri, ce creaza 
un adevarat cerc vicios in care angajatorii nu sunt dispusi sa angajeze tineri fara experienta, iar acestia nu pot capata 
experienta atata vreme cat nimeni nu ii angajeaza.  

Pana in prezent s-a incercat implementarea, de catre Ministerul Muncii, a Planului National de Stimulare a 
Ocuparii Tinerilor care le-ar permite celor de-abia iesiti din randurile scolii accesul mai usor pe piata muncii, 
initiativa ce dateaza din anul 2012 si pentru care mai sunt necesare avizele comisiilor de specialitate din Parlament. 
In paralel, exista mai multe proiecte care au ca scop imbunatatirea accesului tinerilor pe piata muncii, printre care se 
numara cel care prevede ca absolventii de studii superioare vor fi obligati sa efectueze stagii de formare si legea 
uceniciei la locul de munca, ce presupune ca angajatorii sa le asigure ucenicilor un indrumator permanent, astfel incat 
acestia sa deprinda toate competentele necesare, sa ii remunereze pe acestia cu salariul minim pe economie, 
beneficiind de o subventie de 500 de lei din partea statului. 

Stimati colegi, este necesar sa intelegem situatia acestor tineri, sa ne gandim ca am trecut si noi la randul 
nostru prin aceasta etapa a vietii si am avut nevoie de sprijin asa cum au ei acum. Trebuie sa sustinem, pe cat posibil 
dezvoltarea scolilor profesionale, care sa pregateasca elevii pentru cererile de pe piata muncii, sa luam exemplu de la 
celelalte state ale Uniunii Europene unde se pune accent pe practica pe specialitate inca din timpul scolii si sa 
sustinem legea uceniciei la locul de munca.  Nu este un subiect comod, este o reala problema ce trebuie solutionata 
cat mai curand, in beneficiul tinerilor care construiesc Romania in care vom trai in viitor. Asa ca va rog, stimati 
colegi, sa luam toate masurile necesare pentru a remedia aceasta problema!  

 
Deputat, 

Paul Dumbrăvanu 
 

*** 
 
 

Atenţie la fondurile europene 
 
 Stimaţi colegi, 
Am venit astăzi în faţa dumneavoastră deoarece consider că scrisoarea domnului Normunds Popens, directorul 

general adjunct pentru Politică, Performanţă şi Conformitate din cadrul Directoratului General de Politică Regională 
şi Urbanism al Comisiei Europene, adresată Ministerului Fondurilor Europene, din data de 7 martie 2013 reprezintă 
un semnal de alarmă ce trebuie tratat cu maximă seriozitate. Referirile negative din cadrul acestui document legate de 
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modalitatea prin care partea română înţelege să îşi îndeplinească misiunea sunt unele din cele mai dure şi pot afecta 
nu numai rata de absorbţie a fondurilor structurale din perioada 2014-2020, ci şi imaginea României în Uniunea 
Europeană. 

Guvernul României, prin programul de guvernare şi prin decizia de a înfiinţa cu adevărat un Minister al 
Fondurilor Europene, şi noi, Parlamentul, prin votul dat executivului şi bibliei sale administrative, ne-am asumat, 
împreună, ca prioritate zero a României, creşterea semnificativă a gradului de absorbţie a fondurilor europene. Mai 
mult decât atât, am promis o negociere a fondurilor structurale 2014-2020 care să crească nivelul acestora şi care să 
simplifice modul de accesare, tocmai pentru creşterea gradului de absorbţie.  

Dacă până în prezent am considerat că o mare parte din vină o poartă reprezentanţii politici trimişi la Bruxelles să 
poarte negocierile macro, iată că documentul transmis de la Comisia Europeană acum mai bine de o lună de zile, ne 
dezvăluie şi o altă faţă a acestei probleme, pe care din motive lesne de înţeles mă abţin să o cataloghez. Referiri de 
genul – citez: ”Propunerea făcută de guvernul României nu întruneşte încă minimele condiţii de calitate şi 
credibilitate pentru a permite un dialog informal eficient privind viitoarele documente de programare” ar trebui să ne 
pună serios pe gânduri. Eu încă sper că această scrisoare cu titlul de avertisment să fie tratată cu maximă 
responsabilitate de către reprezentanţii executivului, în special cei ai Ministerului Fondurilor Europene. De asemenea 
doresc ca această declaraţie politică să fie înterpretată corect, ca un semnal de alarmă şi nu ca o critică. 

 
Stimaţi colegi, 
Vă anunţ că pe această temă i-am adresat deja o interpelare Ministrului Fondurilor Europene şi aştept cu maxim 

interes răspunsul acestuia. Dacă însă astfel de demersuri din partea Comisiei Europene vor continua, mă simt obligat, 
încă de pe acum, să vă solicit un control mai strict, din partea Parlamentului, al responsabililor guvernamentali din 
domeniul fondurilor structurale. Nu ne mai permitem să risipim timp, nu ne mai permitem să nu avem o rată de 
absorbţie foarte mare a fondurilor structurale din perioada 2014-2020 şi nu ne mai permitem să guvernăm ca pe 
vremea „lăcustelor portocalii”, în primul rând noi ca ţară şi mai apoi, noi ca alianţă aflată la guvernare.  

 
Deputat, 

Cristian Buican 
 

*** 
 

Una dintre problemele societăţii româneşti, cu impact major mai ales în mediul rural, care a fost fost ignorată şi 
abandonată de fosta guvernare PDL din perioada 2009-2011, este realizarea Registrului Agricol.  

Ca atare, publicarea de curând de către Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale a 
Ghidului Solicitantului pentru achiziţionarea sistemului informatic destinat funcţionării Registrului Agricol în format 
electronic este de salutat, semn că actualul Guvern îşi asumă promisiunile şi doreşte să rezolve acest subiect atât de 
important pentru dezvoltarea comunităţilor locale. Termenul limită pentru înregistrarea on-line a propunerilor de 
proiecte este 5 iunie 2013, iar bugetul total al proiectului este de 50 milioane de euro şi are ca dată de finalizare anul 
2015. 

Proiectul de Registru Agricol electronic are în vedere depăşirea simplei digitalizări a documentelor, propunându-
şi regândirea în totalitate a proceselor şi procedurilor astfel încât cetăţenii şi firmele să beneficieze de servicii cu un 
grad înalt de informatizare, mult mai eficiente şi cu efecte pozitive  în economia de timp. Se vor crea astfel premisele 
unei bune administrări a resurselor agricole şi a informaţiilor despre fiecare gospodărie din cuprinsul fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale, precum: numărul membrilor gospodăriei, suprafeţe, tipuri de culturi, şeptel, maşini, 
instalaţii, unelte etc. 

Menţionez că beneficiarii proiectului sunt Consiliile Judeţene ca lideri de proiect, în parteneriat cu alte unităţi 
administrativ-teritoriale, care, prin aplicarea noului Registru Agricol, vor contribui atât la procesul de descentralizare 
de pe plan local, cât şi la dezvoltarea regională sustenabilă a României. 

În acest context, doresc să aduc în atenţia opiniei publice şi mai ales a responsabililor guvernamentali, centrali şi 
locali, o altă temă la fel de importantă pentru comunităţile locale, strâns legată de registrul agricol, şi anume 
problema cadastrului.  

În condiţiile în care realizarea Registrului Agricol electronic este un mare pas înainte făcut de autorităţi, fac un 
apel la actualul Guvern să includă subiectul cadastrului printre priorităţile de guvernare pe termen scurt şi mediu, 
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astfel încât să încheie definitiv procesul proprietăţii în România şi să contribuie la aplicarea descentralizării în folosul 
oamenilor şi al comunităţilor locale. 

 
Deputat, 

Theodor Nicolescu 
 

*** 
 

Revizuirea legislaţiei privind comercializarea seminţelor şi a materialului săditor 
 
 

An de an  soiurile tradiţionale româneşti dispar pentru a lăsa locul celor de import, în condiţiile în care din ce 
în ce mai puţini agricultori şi grădinari păstrează şi cultivă astfel de soiuri. În aceste condiţii însăşi diversitatea 
agricolă a României este pusă în pericol. 

Tot mai multe organizaţii nonguvernamentale aş aminti aici Clubul Ecologic Transilvania, dar şi asociaţii ale 
agricultorilor  trag un semnal de alarmă în privinţa acestei situaţii şi solicită revizuirea legislaţiei astfel încât să 
permită refolosirea, schimbul şi vânzarea de soiuri vechi şi rare.  Toate aceste organizaţii arată cu degetul către 
Tratatul Internaţional privind Resursele Genetice şi Vegetale pentru Alimentaţie şi Agricultură ce a fost adoptat de 
către Parlamentul român în anul 2005.  

Dacă doriţi să vă uitaţi peste legea de ratificare a tratatului veţi observa că aceasta conţine doar un articol şi 
nu stabileşte nici un plan de acţiune şi nicio autoritate competentă responsabilă pentru conservarea soiurilor 
tradiţionale. În mod normal, tratatul ar trebui să constituie un instrument global, care reglementează accesul şi 
utilizarea resurselor genetice vegetale însă, la ora actuală, implementarea acestuia în România este deficitară. Prin 
legea de aderare nu s-a stabilit un organism responsabil cu implementarea tratatului. 

Nu pot solicita modificarea textului Tratatul internaţional privind resursele genetice vegetale pentru 
alimentaţie şi agricultură deoarece, în conformitate cu Legea nr. 590/2003 privind tratatele, acestea se pot modifica 
doar cu acordul părţilor şi în niciun caz unilateral. În schimb, vă solicit să lucrăm împreună pentru o variantă mai 
bună a legii de ratificare a tratatului. 

Vă solicit să luăm o serie de măsuri la nivel naţional pentru a implementa drepturile agricultorilor cum ar fi : 
- crearea de programe pentru conservarea în fermă a resurselor genetice ale plantelor; 
- înfiinţarea băncilor locale de seminţe şi registrele de soiuri; 
- programe de încurajare a comercializării produselor provenite din resurse genetice ale plantelor; 
- încurajarea participării agricultorilor în luarea deciziilor la nivel naţional; 
- sprijinirea organizaţiilor implicate în protecţia şi promovarea drepturilor agricultorilor din ţările în curs de 
dezvoltare.  

Voi încheia această declaraţie îndemnându-vă să vă gândiţi la agricultorii care, timp de generaţii au asigurat 
transmiterea a mii şi mii de resurse genetice vegetale diferite, fapt ce a rezultat într-o varietate foarte mare de culturi 
ce alimentează lumea. 

 
Deputat, 

Stelian Nechita Dolha 
 

*** 
                          

LEGEA FAŢADELOR – Liber la reabilitarea centrelor istorice! 
 

 Din anul 2008, de când reprezentanţii Partidului Naţional Liberal au preluat conducerea administraţiei 
publice locale, municipiul Oradea se aflã într-un amplu proces de transformare, atât economic, social, cât şi 
arhitectural. 
 S-au realizat poduri, parcuri industriale, s-au reabilitat strãzi, spitale, au fost accesate fonduri europene pentru 
construirea unui aquapark, pentru reamenajarea peisagisticã a centrului istoric, se reabiliteazã Cetatea Oradiei, în 
prezent Oradea derulând proiecte finanţate din fonduri europene de aproximativ 200 milioane de euro. 
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 Dar nimic din toate aceste investiţii nu pot sã împlineascã Oradea, fãrã a fi pusã în valoare moştenirea 
arhitecturalã a clãdirilor şi ansamblurilor clasate ca şi monumente istorice, clãdiri de o importanţã vitalã pentru istoria 
localã, care pãstreazã şi acum amintirea momentelor importante din viaţa socialã, politicã şi economicã a urbei. 
 Consiliul Local Oradea a înţeles acest lucru şi astfel, în anul 2010, a adoptat Regulamentul privind acordarea 
unor ajutoare financiare pentru susţinerea lucrărilor de protejare a imobilelor cu valoare culturalã de pe raza 
municipiului Oradea. Regulamentul prevedea facilitãţi pentru proprietarii care doreau sã reabiliteze faţadele: scutirea 
de impozit pe cinci ani, credit fãrã dobândã acordat pe cinci ani, realizarea proiectului tehnic gratuit, iar cei care nu 
doreau sã reabiliteze clãdirile erau obligaţi sã plãteascã o contribuţie cãtre fondul municipal din care se acordau 
creditele. Acest regulament nu a putut fi aplicat deoarece prefectul de la acea vreme, Dl. Gavrilã Ghilea, a atacat 
Hotãrârea de Consiliu Local în instanţã, având câştig de cauzã. 
 Anul următor, Guvernul şi-a asumat Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-
ambientale a clădirilor, lege ce a preluat mult din Hotãrârea Consiliului Local Oradea, dar, din pãcate, exact clãdirile 
şi ansamblurile clasate sau în curs de clasare ca monumente istorice, care necesitã lucrãri de reabilitare, au fost 
exceptate de la beneficiul prevederilor legii. 
 La sfârşitul anului 2011, Consiliul Local Oradea, Asociaţia Municipiilor din România şi toţi parlamentarii 
bihoreni au iniţiat un demers legislativ de modificare a Legii nr. 153/2011, pentru abrogarea articolului 2 litera c) din 
lege, pentru a putea fi incluse în prevederile legii şi clãdirile şi ansamblurile clasate sau în curs de clasare ca 
monumente istorice. 

Modificarea Legii nr. 153/2011, aprobată de Camera Deputaţilor săptămâna trecută,  a creat cadrul legal prin 
care autoritãţile publice locale pot fi implicate direct în reabilitarea clãdirilor şi ansamblurilor clasate sau în curs de 
clasare ca monumente istorice. Este de notorietate faptul cã multe oraşe mari din România au centre istorice cu 
clãdiri cu o arhitectură deosebită, a căror valoare istorică şi arhitecturală a fost recunoscută prin includerea în Lista 
Monumentelor Istorice, dar, din pãcate, faţadele lor sunt degradate, iar proprietarii nu deţin mijloacele financiare 
necesare executãrii lucrãrilor de renovare. 
 Ca deputat de Oradea, nu pot decât să mă bucur că în urma acestei modificãri, Oradea, dar şi alte oraşe cu 
patrimoniu arhitectural deosebit, deţin instrumentele necesare pentru a restabili mãreţia şi frumuseţea clãdirilor 
monument şi pentru a readuce farmecul de odinioarã al acestor clãdiri. 
 

Deputat, 
Florica Cherecheş 

 
*** 

 
Manevrele din 2009 se decontează prin deficit de imagine pentru România 

 
Toată lumea ştie ce s-a întâmplat la alegerile din România pentru Parlamentul European din 2009. Fiecare 

filială judeţeană a PDL a fost obligată să „direcţioneze” 10% din voturi către candidatul independent, domnişoara (pe 
atunci) Elena Băsescu. Operaţiunea a reuşit şi imediat fost candidat independent s-a alăturat partidului “mamă”, sau 
mai bine zis, partidului tatălui ei. Nu fac parte dintre ipocriţii care susţin că este nociv sau imoral ca o rudă directă a 
unui politician să nu aibă acces la orice nivel pe scena politicii. Să nu uităm, că unul dintre cei mai mari politicieni ai 
lumii, Winston Churchill, provenea dintr-o familie de politicieni, tatăl său fiind unul dintre proeminenţi miniştri de 
finanţe europeni la graniţa dintre secolul 19 şi 20. Dar în acelaşi timp, nu este de acceptat promovarea, de multe ori 
prin manevre oculte sau prin uşa din dos a rudelor politicienilor care nu au chemare pentru politică sau pentru care 
politica reprezintă o fiţă. Cum este cazul fostei domnişoare Elena Băsescu. 

Consecinţele unor astfel de promovări în politică se decontează până la urmă. Şi, mai ales atunci când 
promovarea vizează o zonă a politicului din afara ţării, decontul înseamnă o pată de imagine. Şi nu atât la adresa celui 
promovat nemeritat ci la adresa României, pentru că suntem într-o perioadă în care judecatata se face la nivel general, 
nu individual. 

Săptămâna trecută, Elena Băsescu, s-a făcut şi a făcut de râs România în Parlamentul European. Lucrurile 
sunt ştiute, au făcut ocolul nu întregii prese române, dar ecouri au fost şi în presa străină: în timpul unei dezbateri 
despre pescuit, ea a citit un discurs despre importanţa strategică a regiunii Arctica. O gafă monumentală. Din 2008 de 
când sunt deputat în Parlamentul României nu am întâlnit o astfrel de situaţie, motiv pentru care nu credeam că aşa 
ceva se poate întâmpla în Parlamentul European. Dar s-a întâmplat. Mai mult, Elena Băsescu a continuat discursul 
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deşi a fost avertizată de preşedintele de şedinţă că nu se încadrează în subiectul dezbaterii, motiv pentru care a fost 
nevoie să i se taie microfonul. Un moment penibil. A urmat altă gafă: Elena Băsescu a acuzat staff-ul tehnic al 
plenului Parlemntului European că poartă vina, susţinând că i s-a cerut cuvântul la o altă dezbatere decât ce la care se 
înscrisese. Daţi-mi voie să nu cred că este reală această justificare.  

Cu câteva zile înainte, am asistat stupefiat la o altă gafă, Elena Băsescu inventând, tot la microfonul plenului 
Parlamentului European noţiunea de dictatură a parlamentului. Cum poate deveni un parlament ales o dictatură 
reprezintă ceva ce este de neînţeles. Înainte de Convenţia Naţională a PDL, aceiaşi Elena Băsescu a exportat în plenul 
Parlamentului European  elemente din campania electorală internă, manifestându-şi indignarea că femeile din PDL 
nu sprijină candidatura unei femei la preşedinţia partidului. Stau şi mă întreb cum au comentat ceilalţi 
europarlamentari această luare de poziţie a Elenei Băsescu care nu are nicio legătură cu activitatea legislativului 
european. Şi nu au fost acestea singurele gafe comise în ultimii 3 ani de Elena Băsescu. 

Comportamentul, modul de acţiune al Elenei Băsescu trebuie să constituie un avertisment pentru viitoarele 
euroalegeri. Oameni precum Elena Băsescu nu trebuie să mai ajungă aici pentru a deveni o permanentă sursă de 
deficit de imagine pentru România. Şi nu este vorba doar de gafe, şi doar de Elena Băsescu. Să nu uităm că 
europarlamentarii PDL sunt cei care în 2012 au dezinformat şi intoxicat plenul Parlamentului European cu tot felul 
de grozăvii care se petrec în România, culminând cu apocaliptica lovitură de stat dată de USL şi de...sic! ...parlament. 
Să nu uită că aceiaşi Elena Băsescu şi colegii ei din PDL au votat contra intereselor României în Parlamentul 
European.  

 
PS. Există informaţii că grupările politice nou înfiinţate sub forma unor fundaţii, mă refer la Mişcarea 

Populară şi Iniţiativa România Liberală au printre altele şi scopul de a se transforma într-un vehicul politic pentru ca  
Elena Băsescu să poată candida la un nou mandat european. 

 
Deputat, 

Gigel Ştirbu 
 

*** 
 

Politicile de sprijinire a tinerilor şi a persoanelor care lucrează în străinătate reprezintă priorităţi legislative 
asumate de actualul Guvern pe termen scurt şi mediu, pe care voi încerca să le detaliez şi să le aduc în atenţia opiniei 
publice, având în vedere importanţa lor pentru societatea românească. 

În acest sens, Ministerul Muncii are în lucru un pachet de măsuri pentru persoanele care primesc venit minim 
garantat şi alocaţie de sprijin pentru familie, propunând majorarea ajutorului acordat în astfel de cazuri. De asemenea, 
sunt prevăzute măsuri pentru calcularea unui ajutorul suplimentar pentru încălzire, stabilit în funcţie de grupa de 
venituri şi în funcţie de datele care vor veni de la ministerul de resort referitoare la valoarea creşterii preţului la 
energie şi care au ca destinatari categoriile sociale cele mai afectate de criză. 

Protejarea românilor care lucrează în ţările Uniunii Europene este o altă prioritate a Ministerului Muncii, care 
va propune elaborarea şi semnarea unor proiecte şi protocoale de colaborare, în aşa fel încât românii să fie protejaţi şi 
pe teritoriul acestor state. 

În acest sens, sunt deja încheiate protocoale cu ţări precum Cipru sau Italia. De exemplu, dacă se întâmplă ca 
o persoană care lucrează în Italia să nu fie angajată în aceleaşi condiţii cu o altă persoană din Italia, ea trebuie să fie 
protejată, prin cooperarea Inspecţiei Muncii din România cu Inspecţia Muncii din Italia. 

Integrarea tinerilor este un alt domeniu reglementat de Ministerul Muncii, propunându-se alinierea legislaţiei 
româneşti celei europene. Ministerul doreşte introducerea unor Garanţii pentru tineri, asigurarea ca orice tânăr să 
primească, în termen de trei luni de la încheierea studiilor, o ofertă de muncă sau posibilitatea de continuare a 
perfecţionării profesionale. 

În plus, Ministerul îşi propune îmbunătăţirea legii referitoare la ucenicie, prin dezvoltarea formelor de 
ucenicie pentru cei care au absolvit ciclul gimnazial şi pentru o aşa-zisă practică într-o întreprindere la nivelul celor 
cu studii superioare pentru a putea căpăta aptitudini în domeniul respectiv, acest lucru urmând să se întâmple cu un 
ajutor din partea statului către angajatorul care face astfel de angajări. 

Astfel, în loc să fie plătit şomaj unui tânăr care a terminat facultatea, este mai bine ca acei bani să fie daţi 
angajatorului. 
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Am convingerea că toate aceste măsuri vor sprijini tinerii aflaţi în căutarea unui loc de muncă şi vor contribui 
la protejarea familiilor cu venituri reduse, cele mai expuse şi vulnerabile financiar pe perioada crizei economice. 

 
Deputat, 

Titi Holban 
 

*** 
 

Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist –o obligaţie 
morală pentru Guvernul României 

  
  Demarat în 1991, cu o Constituţie care nu garanta respectarea proprietăţii private, procesul de restituire a 
imobilelor confiscate de regimul comunist avea să parcurgă un drum sinuos, ghidat de o legislaţie incertă, care a 
rezolvat parţial revendicările formulate de cetăţeni, unele fiind complicate pe parcurs, iar altele rămânând nefinalizate 
până în momentul de faţă spre disperarea persoanelor îndreptăţite.  

În 1999, când PNL se afla la guvernare în coaliţia reunită în jurul CDR, s-a demarat o amplă campanie de 
sensibilizare a populaţiei pentru a strânge semnăturile necesare în vederea modificării Constituţiei în sensul garantării 
dreptului la proprietate privată. Cu aproximativ un secol şi jumătate în urmă, filosoful politic englez John Locke 
susţinea că „proprietatea privată garantează libertatea individului”. În România, proprietatea privată va înceta să mai 
fie doar un „moft” în 2003 când, în sfârşit, noua Constituţie va consfinţi acest drept fundamental. 

Însă, în perioada cuprinsă între cele două Constituţii (1991-2003), au fost adoptate o serie de legi care, într-
un fel sau altul, şi-au propus să rezolve problema restituirii proprietăţilor confiscate de regimul comunist. Din păcate, 
aceste legi (Legea nr. 18/1991; Legea nr. 167/1997; Legea nr. 1/2000; Legea nr. 10/2001; Legea nr. 290/2003; Legea 
nr. 247/2005) nu şi-au atins obiectivele pentru care au fost proiectate. Dimpotrivă, au creat foarte multă suferinţă, 
exprimată în ani de procese între persoanele care se considerau îndreptăţite şi autorităţile îndrituite de lege să rezolve 
aceste probleme. Cu siguranţă, din tot acest proces de retrocedare a imobilelor au avut de câştigat avocaţii şi 
persoanele care au cumpărat drepturi litigioase, aşa-numiţii „samsari imobiliari”. 

Aşa cum ar fi fost firesc, şi cum de fapt s-a petrecut în celelalte ţări postcomuniste (Polonia, Ungaria, Cehia 
etc.), procesul de retrocedare a imobilelor ar fi trebuit să pornească de la principiul restituirii in integrum: imobilele 
să fie retrocedate în natură şi pe vechiul amplasament. Altfel spus, dreptul de proprietate trebuia reconstituit în 
integralitatea sa acolo unde persoanele dovedeau prin înscrisuri sau alte probe acceptate de lege că au avut terenuri, 
case sau alte tipuri de imobile. Ce a urmat, ştim cu toţii.  

Proiectul de lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate abuziv de la regiumul comunist din România, pentru care Guvernul condus de prim-ministrul 
Victor Ponta şi-a asumat răspunderea în Parlament, are la bază un principiu simplu: restituirea să se realizeze în 
natură către persoanele îndreptăţite, nu către cesionari sau persoane care au cumpărat drepturi litigioase. Noua lege a 
restituirii imobilelor îşi propune să rezolve acele probleme legate de retrocedări de terenuri şi clădiri care sunt 
rezolvabile prin restituirea în natură sau să ofere beneficii compensatorii persoanelor îndreptăţite care nu şi-au primit 
drepturile cuvenite până la apariţia acestei legi. 

Legea pentru care Guvernul USL şi-a asumat răspunderea în Parlament, săptămâna trecută, nu îşi propune să 
repare tot ceea ce au stricat legile anterioare, ci să finalizeze procesul de restituire a imobilelor confiscate de regimul 
comunist în condiţii rezonabile şi onorabile, atât pentru persoanele îndreptăţite, cât şi pentru statul român ameninţat 
cu o mulţime de procese la CEDO.  

Iniţiativa PDL de a ataca această lege la Curtea Constituţională este o dovadă de iresponsabilitate politică şi, 
de ce nu, expresia culpei morale în care se află fostul partid de guvernare pentru modul dezastruos în care a gestionat 
procesul retrocedării imobilelor şi/sau despăgubirilor acordate foştilor proprietari. În loc să recurgă la astfel de gesturi 
politicianiste, mai bine s-ar încolona toţi cei responsabili, în frunte cu Ioan Oltean, cel care a numit-o politic pe fosta 
miss Bistriţa, Crinuţa Dumitrean, în fruntea Agenţiei Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, şi să se ducă cu toţii 
la DNA unde se pot izbăvi de abuzurile comise. 

 
Deputat, 

Dan Bordeianu 
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*** 
 

 
Una dintre probleme grave ale societăţii româneşti pe care doresc, de la tribuna Parlamentului, să o aduc în 

atenţia opiniei publice şi mai ales a factorilor de decizie guvernamentali, este legată de soarta copiilor rămaşi acasă în 
urma migraţiei părinţilor la muncă în străinatate. 

Este bine ştiut faptul că acest fenemon a luat mare amploare în România, transformându-se într-unul social, cu 
consecinţe grave asupra copiilor, manifestate prin tulburări psihice şi afective, lipsa educaţiei adecvate vârstei lor, 
neglijenţă din partea rudelor în creşterea lor, încetinirea vizibilă a ritmului de dezvoltare fizică şi emotională. 

Mai mult, plecarea la muncă în strainătate a devenit un fenomen  acceptat la nivelul societăţii româneşti, urmarea 
aderării României la Uniunea Europeană, când s-au deschis graniţele liberei circulaţii economice, ale forţei de muncă 
şi mirajului occidental, dar mai ales urmarea opţiunii românilor de a-şi rezolva astfel problemele de întreţinere a 
familiilor. 
  Consecinţele acestui fenomen sunt însă şi mai grave, asa cum s-a întâmplat recent în localitatea hunedoreană 
Uricani. Aici, în data de 15 aprilie, un copil în vârstă de patru ani şi bunica acestuia au fost găsiţi morţi, cadavrul 
băieţelului – pe un pat din casă, iar bunica – spânzurată într-o anexă din gospodărie. Mama copilului a murit în 
august 2012, fiind găsită de asemenea spânzurată, după ce şi-a pierdul locul de muncă în Italia. De atunci, 
paternitatea copilului nu a fost recunoscută de nimeni, iar copilul era crescut de bunică, un caz psihiatric diagnosticat.
  

Acest caz, parte a unei realităţi crude, este întâlnit şi în alte zone mai puţin dezvoltate ale ţării, care nu oferă 
parinţilor decât perspectiva plecării la muncă în Occident. 
La o zi după această nefericită întâmplare, Camera Deputaţilor a respins Proiectul de lege privind protecţia copiilor ai 
căror părinţi sunt plecaţi temporar în străinătate, unul dintre motive fiind faptul că „se află în dezbaterea publică un 
proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, unde este introdusă o Secţiune specială destinată categoriei copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate”, aşa cum reiese din Raportul de avizare pe fond elaborat de Comisia de sănătate şi familie.  

Pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nu figurează însă niciun 
proiect de modificare a Legii nr. 272/2004, nici la secţiunea dedicată Proiectelor aflate în dezbatere publică, nici la 
cea privind Protecţia copilului. Refuz să înţeleg şi să accept că răspunsul autorităţilor la această problemă gravă este 
zero sau aproape egal cu această cifră. 

Oare câte cazuri, de genul celui de la Uricani, trebuie să se mai întample sau să vedem îngroziţi la ştiri, la 
televizor, pentru a ne trezi şi a gândi în perspectivă la soarta acestor copii rămaşi acasă? 

Întrebarea rămâne deschisă ...  
Până la aflarea răspunsului, fac un apel la Guvernul Ponta, la factorii de decizie guvernamentali, centrali şi 

locali, la colegii parlamentarii, pentru a elabora împreună şi adopta o strategie de prevenire a acestui fenomen, care să 
prevadă instituţii, proceduri clare şi măsuri de protecţie a copiilor rămaşi fără părinţii plecaţi la muncă în străinătate. 
Deja e târziu, iar timpul curge în defavoarea noastră şi mai ales a copiilor noştri ! 

 
Deputat, 

Carmen Hărău 
 

*** 
 

Strategia de reindustrializare a României reprezintă una dintre priorităţile majore ale actualului Guvern, care are 
menirea de a oferi soluţii şi de a revitaliza un domeniu ignorat şi abandonat de fosta guvernare PDL. 

În acest sens, Ministerul Economiei a demarat o acţiune fără precedent, aceea de a consulta reprezentanţii 
industriei româneşti în vederea elaborării strategiei în domeniu. Este pentru prima dată în ultimii ani când se lansează 
o astfel de acţiune de mare anvergură, la care sunt invitate să participe peste o mie de firme româneşti din toate 
ramurile industriale.  

Pentru ca dialogul să aibă coerenţă, tuturor acestor firme le este transmis un chestionar concret privind proiectele 
lor investiţionale, modul de finanţare a acestora, aşteptările legislative, percepţia privind calitatea administraţiei, 
modul în care pot fi utilizate fonduri proprii sau atrase pentru inovare în companiile proprii, principalele dificultăţi în 
recrutarea personalului.  
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Principalele direcţii pentru industrializarea României, care sunt propuse spre consultare partenerilor 
economici din mediul privat, sunt privatizarea şi retragerea statului din economie, cu câteva excepţii de natură 
strategică, implicarea în zonele industriale de vârf şi integrarea industriei producătoare într-o strategie comună 
europeană, care să nu fie protecţionistă, dar care să susţină industriile.  

La începutul lunii iunie rezultatele acestor întâlniri vor fi prezentate, sub forma unui document integrat, 
Comisiei consultative privind elaborarea strategiei industriale, strategie ce ar trebui finalizată în toamna acestui an.  

Ministerul Economiei va întocmi patru documente în scopul reindustrializării României, un document va fi 
referitor la politica industrială, altul se va referi la strategia de cercetare, unul la strategia de export, iar altul la 
dezvoltarea economică rurală.  

Aceste documente vor reprezenta elementele-pilon care vor completa strategia de competitivitate, cu 
aplicabilitate pe termen lung, până în 2020. 

Am convingerea că noua strategie de reindustrializare a României, elaborată cu consultarea şi participarea 
mediului de afaceri, va asigura relansarea industriei româneşti şi totodată, va crea un domeniu competitiv capabil să 
aducă resurse suplimentare la buget şi să concureze cu succes pe pieţele europene. 

 
Deputat, 

Erland Cocei 
 

*** 
 

Sănătatea din Cluj se pune pe picioare! 
 

Şi spun acest lucru, în urma discuţiei pe care am avut-o cu secretarul de stat, Raed Arafat, pe tema problemelor 
financiare existente la Institutul Inimii ”Niculae Stăncioiu”  din Cluj Napoca, că situaţia critică cauzată de 
insuficienţa fondurilor alocate acestei instituţii medicale de renume, va fi depăşită. Reprezentantul Guvernului mi-a 
dat asigurări că banii aferenţi derulării programelor curative la Institutul Inimii vor ajunge în aceste zile, prin Casa 
Naţională a Asigurărilor de Sănătate, în conturile unităţii medicale. Situaţia financiară precară a Institutului Inimii 
mi-a fost adusă la cunoştinţă chiar de către conducerea acestei instituţii încă din luna februarie a acestui an. Pentru 
rezolvarea problemei existente şi alocarea resurselor financiare necesare bunului mers al unităţii medicale, la 
întâlnirea avută cu domnul Raed Arafat, am primit asigurări ferme că în aceste zile vor fi viraţi, de către CNAS, banii 
aferenţi derulării Programelor curative, iar în cel mai scurt timp se va da drumul alocărilor bugetare pentru Programul 
de infarct. Pentru acest an, este alocat un buget cu circa 10-15% mai mare decât în anul 2012 pentru tratamentele 
specifice în cazul infarctului miocardic. PNL are ca prioritate dezvoltarea sectorului prespitalicesc, prin sprijinirea 
medicinei de familie şi a celei de specialitate şi vrem să descurajăm internările nejustificate, care implică cele mai 
mari costuri, precum şi practica internărilor fictive, altă sursă de risipă a banilor. În acest scop, am prezentat 
secretarului de stat proiectul meu privind crearea reţelei mobile de sănătate în mediul rural şi stadiul în care se află 
pentru implementarea acestuia pe teritoriul Colegiului 9 Cluj. Secretarul de stat Raed Arafat a încurajat 
implementarea acestui proiect, care vine în sprijinul locuitorilor din zone defavorizate sau greu accesibile. Dat fiind 
faptul că majoritatea instituţiilor medicale din Cluj deservesc populaţia mai multor judeţe, iar proiectul meu privind 
înfiinţarea reţelei mobile de sănătate în mediul rural poate fi luat ca model de către administraţiile publice vecine, voi 
organiza pe parcursul lunii viitoare  o întâlnire cu reprezentanţii autorităţilor publice judeţene şi cei ai instituţiilor din 
sistemul de sănătate din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest pentru a găsi, împreună, soluţii comune la problemele 
unităţilor medicale mari. Demersul meu este un prim pas în stabilirea unei strategii regionale pentru sistemul de 
sănătate, care să poată fi aplicată în condiţiile creării polilor decizionali regionali. 

 
Deputat, 

Elena Uioreanu 
 

*** 
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Domnule Preşedinte de şedinţă, doamnelor şi domnilor parlamentari, dragi colegi 
 

Trăim o perioadă complexă, în care multe dintre elementele constitutive ale ceea ce ne-am obişnuit să 
considerăm ca fiind etosul poporului român cunosc profunde transformări. Numai viitorul ne va putea spune dacă 
aceste transformări sunt benefice sau nu. Ca reprezentant al unui partid profund legat de istoria ultimelor două secole 
de istorie a poporului şi statului român, un partid care recunoaşte şi preţuieşte  tradiţia şi care este mândru că a pus şi 
pune întreaga sa activitate în slujba intereselor de ieri, de azi şi de mâine ale poporului român, ca profesor de istorie 
care crede a şti că aproape totul poate fi tranzacţionat - dar nu şi trecutul, nu în ultimul rând ca reprezentant în 
Parlament al unor oameni cu frică de Dumnezeu şi cu respect faţă de adevăr, vin să vă readuc aminte că: 

În ziua de 10 Mai 1866 prinţul Carol de Hohenzollern–Sigmaringen depunea jurământ în faţa Parlamentului 
Principatelor Unite. În 10 Mai 1877 Senatul proclama Independenţa statului român. De asemenea în 10 Mai 1881 
România a fost proclamată regat, cunoscând ulterior, timp de mai bine de jumătate de deceniu, o perioadă de 
prosperitate şi de progres economic şi social, sub coroana de oţel a monarhilor din Casa Regală a României. În toată 
această perioadă, ziua de 10 Mai a fost sărbătorită ca Zi Naţională a statului român, celebrând atât Independenţa cât şi 
Casa Regală. Regimul comunist, în zelul său anti-monarhic, a denaturat faptul istoric şi a mutat sărbătorirea 
Independenţei de Stat pe ziua de 9 Mai, ziua în care Camera Deputaţilor a votat moţiunea privitoare la independenţă, 
”uitând” faptul că atât hotărârea Senatului cât şi proclamaţia domnească purtau, ambele, data de 10 Mai 1877.  

Este însă momentul de a ne despărţi de falsul istoric comunist şi de a ne întoarce la tradiţia binecuvântată a 
înaintaşilor noştri. Având în consideraţie toate aceste argumente, în nume personal dar sperând că propunerea mea va 
obţine la momentul potrivit sprijinul dumneavoastră, colegi din toate partidele reprezentate parlamentar, voi depune 
un proiect de lege prin care ziua de 10 Mai să fie recunoscută ca Zi Naţională a Independenţei şi a Tradiţiei 
Monarhice. 

Vă mulţumesc pentru atenţie şi închei urând multă sănătate Majestăţii Sale Mihai I, demn urmaş a Casei Regale a 
României. 
 

Deputat, 
Radu Zlati 

 
*** 

 
 

 Întrebări 
 
 
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

Stadiul proiectului de lege privind dezvoltarea economiei sociale în România 
 
 
Doamna ministru,  

Reprezint în Parlamentul României un judeţ grav afectat de probleme sociale şi economice. Conform 
Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii şi Inspecţie Socială Vaslui, peste 45% dintre vasluieni beneficiază de o formă de 
prestaţie socială raportat la populaţia totală a judeţului. Dacă luăm în calcul şi numărul de pensionari, numărul total 
de persoane care depind de ajutorul statului prin beneficii contributive (pensii) sau non-contributive (ajutoare, alocaţii 
etc.) creşte semnificativ. În regiunea Nord-Est, din care face parte şi judeţul nostru, raportul de dependenţă 
demografică este de 2,5 persoane pasive (care nu muncesc şi/sau beneficiază într-un fel sau altul de suportul statului) 
la 1 persoană care munceşte. 

Principala cauză a problemelor de ordin social cu care se confruntă judeţul Vaslui este generată de slaba 
dezvoltare economică corelată cu alocări guvernamentale de la bugetul statului din ce în ce mai reduse. În 2013, prin 
legea bugetului de stat, am pierdut peste 120 de miliarde de lei vechi comparativ cu 2012. Peste 50% din bugetul 
judeţului în 2012 a fost repartizat pentru cheltuieli de asigurări şi asistenţă socială. În aceste condiţii, fondurile 
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necesare pentru reechilibrarea bugetelor locale şi pentru cheltuieli de investiţii sunt extrem de modeste şi, aşa cum 
ştiţi, fără investiţii nu avem activitate economică, nici locuri de muncă, nici venituri, nici taxe şi impozite colectate la 
timp. 

Subdezvoltarea economică a judeţului Vaslui are un impact negativ imediat asupra ocupării forţei de muncă 
şi veniturilor vasluienilor. Din aceasta cauză, o mare parte dintre persoanele expuse riscului sărăciei ajung să fie 
asistate social şi, în consecinţă, să preseze bugetul judeţului în sensul creşterii cheltuielor pentru servicii sociale. În 
judeţul nostru, mediul asociativ (ONG-uri, asociaţii, fundaţii în domeniul asistenţei sociale) este foarte slab dezvoltat, 
iar iniţiativele care să sprijine dezvoltarea acestuia sunt, de asemenea, reduse.  

Economia Socială este percepută la nivel european ca o sumă a întreprinderilor sociale şi reprezintă al treilea 
sector economic cu o dinamică proprie, relativ diferită de cea a sectoarelor public şi privat. Estimările făcute în 
prezent, arată că ponderea Economiei Sociale depăşeşte în multe ţări 5% din produsul intern brut şi angajează peste 
8% din totalul forţei de muncă, iar potenţialul acestui domeniu este mult mai mare şi ar putea oferi soluţii noi şi 
pentru problemele sociale cu care se confruntă România.  

Economia socială sau dezvoltarea unor activităţi economice prin care să se rezolve probleme sociale ca lipsa 
locurilor de muncă sau nivelul scăzut al veniturilor poate fi o soluţie bine-venită şi în judeţul Vaslui. Prin programul 
de guvernare al USL ne-am angajat ca economia socială să devină una din soluţiile inovatoare care să contribuie la 
abordarea problemelor sociale. Prin urmare, doresc să vă adresez câteva întrebări legate de dezvoltarea economiei 
sociale: 
• Există vreo intenţie la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţie sociale şi a Persoanelor Vârstnice de a 
prelua şi a unifica aspecte care se referă la dezvoltarea economiei sociale prevăzute în acte normative precum Legea 
nr. 448/ 2006 privind unităţile sociale protejate, legea asistenţei sociale şi a politicii de reformă în domeniu, legea 
antreprenoriatului social? 
• În  ce stadiu se află proiectul legislativ privind economia socială, iniţiat de ministerul pe care cu onoare îl 
conduceţi, şi când estimaţi că va ajunge în dezbaterea Parlamentului? 
 

Deputat, 
Dan Bordeianu 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Situaţia dificilă a Liceului Tehnologic Vedea, jud. Argeş 
  
 
 Stimate domnule ministru, 
 Am primit la cabinetul meu parlamentar memoriul formulat de domnul Popa Florentin Marius, preşedintele 
Asociaţiei de părinţi a Liceului Tehnologic Vedea, care descrie condiţiile dificile în care această unitate şcolară îşi 
desfăşoară activitatea. 
În acest sens, rog respectuos să precizaţi care este poziţia ministerului pe care îl conduceţi faţă de situaţia descrisă în 
acest memoriu, pe care îl ataşez la prezenta întrebare, cu indicarea demersurilor şi a posibilităţilor de sprijin financiar 
pe care le aveţi în vedere pentru rezolvarea problemelor invocate. 

Solicit răspunsul în scris. Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Theodor Nicolescu 

 
*** 

 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 12 - 2013 săptămâna 22 – 26 aprilie 

2013  

 

74

 
Adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
 

Strategia de reindustrializare a României 
  
 Stimate Domnule Ministru, 
 
Una dintre provocările majore ale actualului Guvern este relansarea industriei româneşti, un domeniu cu un rol vital 
în arhitectura economiei, al cărui potenţial a fost total ignorat de fosta guvernare PDL din perioada 2009-2011. 
În acest context, salut intenţia şi decizia Ministerului Economiei de a elabora o strategie de reindustrializare în urma 
consultării mediului de afaceri şi a industriaşilor români, reprezentanţi ai diferitelor ramuri economice, o acţiune fără 
precedent la care sunt invitate astfel să participe peste o mie de firme româneşti. 
Având în vedere importanţa acestui demers pentru societatea românească, vă rog respectuos să precizaţi: 
1. Care sunt principiile şi domeniile care stau la baza acestei strategii şi pe care le propuneţi spre consultare 
reprezentanţilor ramurilor industriale româneşti? 
2. Care este calendarul consultării şi elaborarii acestei strategii? 
3. Care este, în opinia dumneavoastră, modul concret în care poate fi valorificat specificul zonelor puternic 
industrializate în trecut (exemplul municipiului Hunedoara) care beneficiază încă de anumite oportunităţi: 
- instrucţie profesională pe meserii dintre cele mai diverse; 
- disciplina de a te integra într-un program fix, industrial, transmisă pe parcursul mai multor generaţii, din tată-
n fiu; 
- o anumită infrastructură încă viabilă (linii de cale ferată, linii de înaltă tensiune, hale industriale etc)? 
Menţionez că fenomenul crizei economice aflate în al cincilea ei an face ca emigraţia economică a muncitorilor buni 
să înceteze, aceştia întorcându-se din Grecia, Italia, Spania ş.a.m.d. cu priceperea actualizată şi dublată de o 
conştiinciozitate şi disciplină a muncii sporite de experienţa occidentală. 
Doresc răspunsul în scris.  
 

Deputat, 
Carmen Hărău 

 
*** 

 
 
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

Măsuri de sprijinire a tinerilor şi a familiilor cu persoane plecate la muncă în străinătate 
  
 Stimată doamnă ministru, 
 
 Crearea de noi locuri de muncă, protejarea celor existente şi adoptarea de măsuri atât în sprijinul tinerilor 
aflaţi în căutarea unui job, după terminarea studiilor, cât şi a persoanelor care lucrează în străinătate, sunt obiective 
asumate de actualul Guvern, menite să relanseze piaţa muncii, după dezastrul produs în acest domeniu de fosta 
guvernare PDL.  
 În acest context, având în vedere importanţa acestui subiect pentru societatea românească, vă rog respectuos 
să precizaţi şi să detaliaţi planul de măsuri pe care l-aţi anunţat de curând de sprijinire a tinerilor aflaţi în căutarea 
unui loc de muncă, a familiilor cu venituri reduse şi de protecţie a persoanelor care lucrează în străinătate, precum şi 
impactul acestor măsuri pe piaţa muncii din România. 
 Solicit răspunsul în scris. Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Erland Cocei 
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 Grupul parlamentar al  

Partidului Democrat – Liberal  
 

 
 

 
 Activitatea parlamentară 

 
 

 
Parlamentul  României 

          Camera  Deputaţilor  
 
  

 
Către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor  

 
În conformitate cu prevederile art 74, alin (4) din Constituţia României, republicată, şi ale articolului 92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, vă înaintăm spre dezbatere şi adoptare propunea legislativă privind Legea privind 
obligativitatea statului de a asigura diferenţele de majorări de preţ la facturile de utilităţi pentru agenţii economici, 
spre a fi supusă dezbaterii şi aprobării parlamentare.  

 
Iniţiator: 

Adrian Gurzău deputat PDL 
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Parlamentul  României 

          Camera  Deputaţilor  
 
               
      Expunere de motive 

 
Iniţiativa legislativă privind obligativitatea statului de a asigura diferenţele de majorări de preţ la facturile de 

utilităţi pentru agenţii economici are drept obiectiv sprijinirea agenţilor economici care asigură în primul rând locuri 
de muncă. Prin această propunere legislativă, statul român se obligă în a asigura diferenţele de majorări de preţ la 
facturile de utilităţi (curent, gaz, apă, canal şi combustibil) pentru agenţii economici care prestează servicii şi care au 
contracte în derulare. Această propunere se doreşte a fi o bulă de oxigen pentru agenţii economici care au nevoie ca 
statul să fie faptic şi nu numai declarativ garant şi sprijin.  

Ca metodă de reglementare, iniţiatorii optează pentru elaborarea unei legi cu obiect de reglementare specific 
realizăriiobiectivelor menţionateîn prezenta expunere de motive. 

 
 

 

 
Parlamentul  României 

 
 

Camera  Deputaţilor       Senat 
 
   
Legea privind obligativitatea statului de a asigura diferenţele de  
majorări de preţ la facturile de utilităţi pentru agenţii economici 
  
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege: 
 
Art. 1.- (1) Statul român se obligă să asigure diferenţele de majorări de preţ la facturile de utilităţi (curent, 

gaz, apă, canal şi combustibil) pentru agenţii economici care prestează servicii şi care au contracte în derulare. 
(2) Prin modificările acestor parametri se vor modifica şi preţurile de livrare. 
 
 
 
Preşedintele Camerei Deputaţilor    Preşedintele Senatului 
Valeriu Ştefan Zgonea            George Crin Laurenţiu Antonescu 
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 Declaraţii politice 
 

 
 Răzbunarea doamnei Andronescu pe cercetători 

 
 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
Iluzia trăită de o mare parte a populaţiei că la conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale şi la cea a 

Cercetării Ştiinţifice s-ar afla nişte miniştri tineri şi bine intenţionaţi, a fost repede devoalată de actele şi faptele 
acestora. Este deja notoriu faptul că „lupii tineri”, buni la fotografiile oficiale şi doar atât, nu au capacitatea nici 
măcar de a formula un punct de vedere solicitat de comisiile de specialitate ale Parlamentului României. Dovadă stă 
documentul transmis Comisiei pentru învăţământ din Camera Deputaţilor, în legătură cu propunere legislativă privind 
creşele, în care punctul de vedere al Guvernului era semnat de doamna Ecaterina Andronescu, în calitate de ministru. 

Şi, parcă nu ar fi suficientă „restauratio in integrum”, pe care o încearcă de un an de zile în învăţământul 
preuniversitar şi universitar, doamna Andronescu vrea să meargă până la capăt şi să se răzbune şi pe cercetătorii 
români, lăsându-i fără finanţare pentru proiectele declarate eligibile în cadrul unei evaluări făcute de experţi din 
străinătate. 

Astfel, doamna Andronescu, sprijinită de domnii Costoiu şi Pricopie, au nimicit activitatea CNCS, reducând 
cu 55% finanţarea pentru proiectele de cercetare care ar fi meritat să primească finanţare din partea statului român în 
anul 2012. Mai mult, finanţarea a venit cu o întârziere de aproape OPT LUNI, punând în dificultate actualitatea 
proiectelor. Umilinţa l-a care au fost supuşi cercetătorii români, din ţară şi din diaspora, a condus inevitabil la 
demisia în bloc a întregului Consiliu Ştiinfic al CNCS. Despre cercetare în anul 2013 nici nu mai putem vorbi, atâta 
vreme cât procedurile de declanşare a competiţiilor nu au fost demarate. 

Lipsa fondurilor nu ar putea fi invocată de doamna Andronescu, această Cristiana Anghel a educaţiei 
româneşti, care, în perioada anilor 2010-2011, se jelea de dimineaţa şi până seara la toate televiziunile de slaba 
finanţare a învăţământului românesc. Mai mult, promitea, cu ochii înlăcrimaţi, că ea va acorda 6% din PIB educaţiei 
şi cercetării din România.  

Doamnă Ministru Andronescu. Falsa protestatară Cristiana Anghel, „unsă” de Antena 3 parlamentar, a făcut 
un act de întârziată decenţă şi şi-a recunoscut minciuna plătită cu bani mulţi de trustul Intact. Nu aştept din partea 
dumneavoastră un astfel de act de moralitate, dar vă solicit să vă desprindeţi de tutela pe care o exercitaţi în 
continuare asupra educaţiei din România. Influenţa pe care o exercitaţi dumneavoastră asupra educaţiei din România 
este comparabilă cu opoziţia exercitată de Ion Iliescu asupra retrocedării proprietăţilor confiscate abuziv  de regimul 
comunist sau a pericolului venit din partea investiţiilor străine imperialiste. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat, 
Mircea Nicu  Toader 

 
*** 

 
Ministerul Educaţiei contribuie cu bună ştiinţă la exportul cercetătorilor români 

 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
 

În calitate de cadru didactic în învăţământul superior nu pot să nu remarc situaţia dificilă în care a fost pusă 
cercetarea românească de către Guvernul USL, fapt ce a dus la demisia în bloc a membrilor Consiliului Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice. Bugetul pentru cercetare a fost înjumătăţit în mod inexplicabil de actualii guvernanţi, iar 
reducerea dramatică a finanţării a aruncat cercetarea în haos. Cercetarea nu se poate desfăşura într-un cadru diletant, 
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fiind un proces continuu, nu unul fragmentat sau organizat în funcţie de o finanţare imprevizibilă sau de o comandă 
politică.   

Este impardonabilă decizia Guvernului de a reduce fondurile în cursul derulării proiectelor de cercetare. 
Acest lucru aduce atingeri grave atât asupra obiectivelor stabilite cât şi finalităţii acestor proiecte şi, în acelaşi timp, 
decredibilizează cercetarea românească atât pe plan intern, dar şi în faţa partenerilor străini. Este cunoscut faptul că 
sunt vizate de această măsură nejustificată proiectele din competiţia 2011 care au beneficiat de evaluare 
internaţională, cât se poate de obiectivă, care nu a lăsat loc alocării preferenţiale.  În plus, din cauza acestei măsuri de 
neînţeles, cercetarea masteranzilor şi doctoranzilor implicaţi în cercetare nu mai poate fi susţinută, fiind periclitat nu 
numai procesul de instruire a tinerilor cercetători, dar şi nerespectarea angajamentelor internaţionale. 

Din pricina acestor întârzieri de plată, cercetători români de mare valoare îşi văd proiectele compromise şi 
sunt nevoiţi să renunţe la activitatea de cercetare. Mulţi cercetători s-au reîntors în România bazându-se pe această 
finanţare, iar acum sunt nevoiţi să abandoneze sistemul educaţional românesc şi să plece iarăşi din România. Pe de 
altă parte, mulţi cercetători străini, recunoscuţi în domeniul lor de activitate, vor abandona în curând granturile de 
cercetare din România.  

Guvernul USL trebuie să înţeleagă că este nevoie să îşi reconsidere urgent atitudinea faţă de cercetarea din 
România! Altminteri, vom asista, ca şi în cazul medicilor, la un adevărat exod, de această dată al cercetătorilor, 
ambele categorii, elite ale societăţii româneşti. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Camelia Bogdănici 

 
*** 

 
Medicină versus Interes în dermatologia românească 

 
Medicii de la Clinica Universitară de Dermatologie şi Venerologie Timişoara, de pe str. Mărăşeşti nr. 5, sunt 

revoltaţi că administraţia locală vrea să mute clinica într-o locaţie cu totul neadecvată funcţionării unei unităţi 
spitaliceşti, a Universităţii Tibiscus, fără ca ei să fi fost întrebaţi. Ca urmare a acestui fapt, o parte din medicii Clinicii 
de Dermatologie au organizat un protest spontan în faţa instituţiei, nemulţumiţi de faptul că municipalitatea vrea să îi 
mute din clădirea în care au lucrat o viaţă. Profesorul doctor Caius Solovan, şeful clinicii, a trimis o scrisoare de 
protest  în numele colectivului de medici, la 12 instituţii locale şi de la Bucureşti, printre care şi Primăria Timişoara, 
Direcţia de Sănătate Timiş, Consiliul Judeţean Timiş, Spitalul Municipal Timişoara, Casa Judeţeană de Asigurări de 
Sănătate Timiş, Ministerul Sănătăţii, precum şi către Comisia de Sănătate şi Comisia de Învăţământ din Camera 
Deputaţilor. 

Cine va triumfa? Sănătatea? Interesul ? Aceasta este marea dilemă. Dar nimeni nu se întreabă ce se ascunde 
în spatele cuvântului „versus”. Şi ce este cel mai important... de ce există opoziţie între cele două cuvinte. Realitatea 
este mult mai dură. Atât de dură încât o importantă clinică universitară, cu tradiţie, se află în prag de evacuare. Care 
este motivul? „Este în centru”... Mai mult, medicina are „tupeul” de a cere o fărâmă de atenţie într-un sistem aflat şi 
aşa într-un stadiu avansat de boală şi degradare.   

Istoria  Clinicii de Dermatologie şi Venerologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţe datează încă din 
anul 1757, când a fost atestată oficial. Cu denumirea de spital orăşenesc, locaţia a fost construită cu efortul şi 
susţinerea „judelui urban” Peter Solderer. Primăria secolului XVIII a construit un spital în Timişoara înaintea unor 
oraşe precum Viena sau Budapesta. Totuşi, locaţia ultracentrală a clinicii nu este un caz singular pe harta europeană 
sau natională, locaţii similare ale clinicilor de dermatologie fiind şi în Munchen, Londra, Szeged, Viena sau Cluj.  

Despre medicina românească a secolului XXI ce va scrie istoria? Că evacuăm clinici universitare în cămine 
studenţeşti… Şi ce este curios? Cladirea în care este amplasată clinica nu este revendicată, în timp ce alte cinci clinici 
si o policlinică sunt în situaţia de a părăsi în regim de urgenţă locaţia actuală datorită revendicării spaţiilor în care 
funcţionează. Dar nu sunt soluţii... Comparativ cu situaţia precară a unitătilor revendicate, suntem surprinşi de 
prioritatea de grad zero pe care primăria o acordă mutării clinicii, care în mod evident nu este necesară, nu este 
urgentă, ar implica sume şi eforturi considerabile şi ar avea loc după ce s-au finalizat investiţii de peste 500.000 euro 
pentru reabilitarea clădirii. 
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Clinica Universitară de Dermatologie şi Venerologie găzduieşte 50 de paturi pentru internări continue şi 5 
paturi pentru internări de zi. În această clinică se mai află centrul de combatere a bolilor cu transmitere sexuală care 
are în structură şi laboratorul de serologie specifică pentru bolile cu transmitere sexuală. Tot aici se desfăşoară 
Programul Naţional pentru epidermolize buloase şi Programul Naţional de terapii biologice pentru pacienţii cu 
psoriazis, acoperind şi judeţele limitrofe. În clinică se mai regăsesc: un laborator specific (bacteriologie, micologie, 
citodiagnostic, serologie şi imunologie), un centru de fototerapie, un centru de testare alergologică cutanată, o sală de 
intervenţii chirurgicale, 3 săli de tratamente, o unitate de patologie cutanată (utilată cu un microscop Zeiss de 
imunofluorescenţă), o sală de curs de aproximativ 100 locuri, o sală pentru medici rezidenţi, o cameră de gardă 
pentru asistente şi o sală de mese. 

 De asemenea, clinica este dotată cu un amfiteatru modern construit cu fonduri alocate de către Consiliul 
Judetean Timiş şi din sponzorizări proprii. Aici îşi desfăşoară activitatea, pe lângă personalul medical şi didactic, 
350-400 studenţi  români şi straini – săptămânal şi 50 medici rezidenţi români şi străini – zilnic. De mai multe ori pe 
an se organizează diverse cursuri postuniversitare şi evenimente ştiinţifice internaţionale. Aici a fost întemeiată 
Societatea Română de Dermatopatologie. Tot aici s-au pus bazele unei biobănci naţionale de ţesuturi axată pe 
cercetarea cancerelor de piele, printr-un proiect de cercetare cu sprijinul Universităţii Zurich şi al unuia dintre 100 cei 
mai promiţători bio-lideri, dr. Manfred Beleut. În imobilul de pe strada Mărăşeşti mai funcţionează: secţia de 
radioterapie, un cabinet de ginecologie, secţia de ortoptică, un cabinet Sanepid, laboratorul de bacteriologie al 
spitalului, laboratorul clinicii de dermatologie şi o farmacie. 

Oare de ce soluţia primăriei  în ceea ce priveşte mutarea clinicii este o clădire necorespunzatoare si 
contraproductivă (cămin de nefamilişti) fără standarde minime pentru accesibilitatea pacienţilor, fără a mai lua în 
discuţie scopul didactic şi de cercetare? 

Evacuarea  Clinicii Universitare de Dermatologie şi Venerologie  din actuala locaţie, în care tocmai s-au 
încheiat reparaţiile menite să o aducă la un standard decent şi legal de funcţionalitate, ar fi nejustificată şi 
contraproductivă, costurile negăsindu-şi justificarea si împovărând inutil un buget local şi asa debil şi grevat de alte 
priorităţi majore. Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească o clinică dermatologică necesită investiţii majore (deja 
efectuate în cadrul clinicii actuale), fiind necesar un minim de spaţii în vederea respectării circuitelor prevăzute de 
legislaţia în vigoare pentru o clinică universitară. Costurile care s-ar impune pentru reamenajarea clădirii propuse în 
campusul studenţesc s-ar dirija mai eficient către dezvoltarea altor servicii medicale deficitare si imperios necesare. 

Domnul Nicolae Robu, primarul Timişoarei, a declarat că acest protest al medicilor nu îl sensibilizează. „Nu 
eu am hotărât mutarea acestei clinici, nu eu spun că în actuala clădire pacienţii nu au condiţii normale pentru anul 
2013. O mulţime de doctori specialişti mi-au comunicat acest lucru. Aceşti oameni profesionişti mi-au spus că noua 
locaţie unde va fi mutată Clinica de Dermatologie oferă condiţii mult mai bune bolnavilor. Cei de la Dermatologie 
pot să protesteze, este un drept democratic, iar dacă protestul a fost spontan nu mai era nevoie nici măcar de 
aprobare. Oricum, Clinica de Dermatologie va fi mutată”, a spus Nicolae Robu. 

Este incredibil cât de jos au coborât discuţiile şi cum se ignoră problemele importante ale oraşului. Această 
mutare este un subiect fals, pentru că nu se încearcă, de fapt, găsirea unui spaţiu mai bun pentru dermatologie, ci 
eliberarea actualei locaţii. Nu pricepem această grabă, în condiţiile în care alte spitale din Timişoara sunt în diverse 
stadii de retrocedare, dar nu se caută soluţii pentru ele. E o urgenţă pe care nu o înţelegem şi este bizar de ce primarul 
Nicolae Robu încearcă să facă o prioritate de grad zero din această mutare. A vrut să mute clinica la Spitalul Militar, 
nu i-a reuşit, iar acum caută alt spaţiu.  

Sunt convins că timişorenii au început deja să numere eşecurile administraţiei Robu. Cum se întâmplă 
lucrurile acum, acest drum pare ireversibil. Cât despre soarta Clinicii Universitare de Dermatologie şi Venerologie 
întrebarea finală  este  „Va triumfa oare sănătatea”? 

Deputat, 
Cornel Mircea Sămărtinean 

*** 
 
 

Sănătatea românească tributară intereselor USL! 
 

 
Domnule  Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
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 Din momentul în care domnul Eugen Nicolăescu a revenit la conducerea Ministerului Sănătăţii, starea de 

sănătate a populaţiei şi calitatea serviciilor medicale a reintrat în conul de umbră pe care îl mai cunoscuse tot sub 
ministeriatul domniei sale. În ciuda sumelor constant crescute folosite în sistem şi a unor încercări eşuate de 
reorganizare a acestuia, pe baze contractuale care să permită creşterea calităţii actului medical şi a eficienţei cheltuirii 
fondurilor, reforma din sănătate stagnează şi are tendinţa de a influenţa negativ atât serviciile publice, cât şi cele 
private. 

Indicatorii specifici din domeniu continuă să fie la un nivel caracteristic profilului unor ţări în curs de 
dezvoltare: speranţă de viaţă la naştere este mai mică cu 4-5 ani faţă de ţările vest-europene; mortalitate maternă la un 
nivel de două ori mai mare decât media europeană; morbiditate crescută prin boli transmisibile (sifilis, hepatită, 
SIDA, tuberculoză); mortalitate infantilă la cel mai mare nivel din spaţiul Uniunii Europene. 

Majoritatea îngrijirilor medicale se acordă în continuare în spitale cu cheltuieli disproporţionate faţă de 
calitatea şi complexitatea serviciilor medicale oferite, iar fondurile alocate sănătăţii  sunt inadecvate necesităţilor 
reale. 

Cu toate acestea, ministrul Nicolaescu vine cu proiecte şi decizii tot mai proaste şi aici mă refer la proiectul 
de desfiinţare a Caselor judeţene de sănătate şi a DSP-urilor, la controversata coplată, care a intrat deja în vigoare la 1 
aprilie a.c., la proasta gestionare a sistemului medical prin lipsa medicamentelor şi a citostaticelor, în condiţiile în 
care accesul la îngrijirile medicale este limitat, pentru o bună parte a populaţiei, de veniturile personale mici, de lipsa 
unităţilor sanitare, a specialistilor, de lipsa dotarilor adecvate în spitalele comunale şi orăşeneşti, a numărului mare de 
spitale care nu îndeplinesc condiţiile minime pentru autorizarea sanitară, toate acestea pe fondul unui nivel de 
educaţie pentru sănătate scăzut şi a persistenţei plăţilor informale. 

Domnule ministru. O reformă în sistem nu se face numai declarativ. În utimile luni a crescut neîncrederea şi 
nemulţumirea populaţie faţă de îngrijirile oferite şi faţă de personalul medical din cauza calităţii scăzute a serviciilor 
medicale, a lipsei siguranţei actului medical, a dificultăţilor de comunicare cu personalul medical şi condiţionării 
actului medical. 

Deficitul de personal medical se adânceşte în ultimul timp, în bună măsură din cauza emigrării medicilor şi 
personalului de specialitate, migraţie cauzată de dotarea nesatisfăcătoare a unităţilor medicale, de nivelul de 
remunerare  scăzut, de imaginea socială negativă şi a accesului la performanţă redus. 

Deficitul de medici în unele zonele izolate este de peste 70%, media fiind de 35%,. Sunt spitale unde 
activează mai mulţi medici pensionari decât doctori activi, iar metodele şi iniţiativele dumneavoastră nu fac altceva 
decât să îi alunge pe medicii români din ţară. 

Vorbiţi despre sănătatea pacienţilor şi grija pentru ei, dar constat că toate măsurile pe care doriţi să pe aplicaţi 
îi afectează direct pe bolnavi. 
 

Deputat, 
Vasile Iliuţă 

 
*** 

 
 Adio UE! Adio UEM! 

 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
Dacă în ultimul an de zile, prin politicile puternic antieuropene, USL a convins şi ultimul cetăţean din 

Europa, nu numai din România, că nu se simte bine în postura de membru al Uniunii Europene şi că valorile 
democraţiei, ale statului de drept şi ale economiei de piaţă sunt poveri greu de suportat pentru liderii Uniunii Social 
Liberale, la începutul săptămânii trecute Guvernul USL a mai dat o lovitură importantă economiei României. Astfel, 
săptămâna trecută, Guvernul Ponta a făcut public Programul Naţional de Convergenţă 2013-2016, în care cel puţin 
două dimensiuni au şocat atât pe partenerii externi, precum şi mediul de afaceri din România. 

Pe de o parte, Guvernul României începe să demonstreze şi în cifre propriile performanţe negative, arătând 
că, atât pentru anul 2013, cât şi pentru anii următori, ritmurile de creştere economică sunt, chiar şi în prognoze, 
insignifiante. Aşadar, procesul de recuperare a decalajelor dintre economia României şi media europeană va fi împins 
cu încă câţiva ani buni mai departe. Altfel spus, românii nu mai pot spera prea curând la o apropiere a standardelor de 
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viaţă cu cele al vest-europenilor. Oare nu promisese USL o creştere a nivelului de viaţă al românilor în campania 
electorală!! Eu aşa îmi aduc foarte bine aminte. 

Mai mult, din textul Progamului de Convergenţă nu răzbate că Guvernul şi-ar fi propus o reevaluare a ţintei 
de aderare la Mecanismul Ratelor de Schimb, durata perioadei tranzitorii şi, mai ales data efectivă de integrare în 
Uniunea Economică şi Monetară!  

Ştie Victor Ponta care sunt implicaţiile inexistenţei unei ţinte de integrare în zona monetară? Cât timp mai se 
mai joacă Victor Ponta cu guvernarea şi sfidează o ţară întreagă? Pentru că guvernarea României nu este o cursă 
banală de raliu, în care ieşirea de pe pistă afectează doar pilotul sau cel mult copilotul. Deraierea României afectează 
toţi cetăţenii săi! 

Stimati colegi. Mizez pe faptul că Victor Ponta va reveni asupra Programului de Convergenţă şi, după o 
analiză riguroasă, împreună cu Banca Naţională, va stabili un termen rezonabil pentru aderarea economiei României 
la zona monetară europeană. Ştim cu toţii că îndeplinirea criteriilor de convergenţă nominală reprezintă o condiţie 
necesară, dar nu suficientă pentru aderarea la euro. Ceea ce este trist este faptul că Victor Ponta taie şi ultimele şanse 
ale recuperării decalajelor şi ale reformării structurilor socio-economice, în vederea realizării unei convergenţe reale 
de bună calitate. Pentru aceasta avem nevoie de un PIB/locuitor în creştere constantă şi sustenabilă, de ameliorarea 
ocupării forţei de muncă, de ameliorarea structurii PIB şi a exporturilor, de gestiunea adecvată a finanţelor publice şi 
a ritmului investiţiilor private. Un lucru este cert! Victor Ponta nici nu vrea şi nici nu poate integra economia 
României în zona euro. 

Vă mulţumesc, 
Deputat, 

Florin-Mihail Secară 
 

*** 
 

Sfântul Gheorghe 
 

În fiecare an, la 23 aprilie, se sãrbãtoreşte Sfântul Gheorghe. 
Nãscut în Cappadocia (o regiune din Turcia), din pãrinţi creştini, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a trăit în 

timpul domniei împăratului Diocleţian. 
Sfântul Gheorghe a fãcut parte din armata romanã şi s-a făcut remarcat prin abilitatea cu care mânuia armele, 

ajungând comandant de armata, datoritã vitejiei şi victoriilor sale. 
El a ales să-şi mărturisească public credinţa creştinã, în ciuda decretului împotriva creştinilor emis de Diocleţian în 
anul 303. Ca urmare, Sfântul a fost întemniţat şi, în ciuda torturilor la care a fost supus, nu a renunţ la credinţa sa.  
Din ordinul împãratului Diocleţian, a fost decapitat, împreunã cu soţia sa, la 23 aprilie 303. 

O dovadă a sfinţeniei sale o reprezintă o minune săvârşită de Sfântul Gheorghe în timpul întemniţării sale, 
când, atingând trupul unui deţinut mort din celula sa, acesta a înviat. Minunea a convins-o pe Împãrãteasa Alexandra, 
soţia lui Diocleţian, să se creştineze.  

În conştiinţa populară românească, Sfântul Gheorghe este unul dintre cei mai cunoscuţi şi veneraţi sfinţi. 
Numeroase biserici poartã hramul său, oraşe din România poartã numele sau sunt ocrotite de Sfântul Gheorghe. De 
asemenea, unul din cele trei braţe ale Dunãrii poartã denumirea de Sfântul Gheorghe. Sfântul este şi patronul spiritual 
al Forţelor Terestre, categorie de forţe a Armatei României, care este aniversatã tot în data de 23 aprilie. 

Unele icoanele ni-l înfãţişeazã pe Sfântul Gheorghe cãlare pe un cal, strãpungând cu suliţa un balaur, dar 
aceasta este o legenda, o invenţie târzie, medievalã, reprezentare care rãmâne în memorie ca model de curaj în lupta 
cu diavolul.  Alte icoane ni-l înfãţişeazã într-o mantie roşie, culoare atribuitã martirilor, dar şi ca un rãzboinic cu o 
platoşã sub mantie, ţinând în mâna dreaptã o  cruce şi în cea stângã o sabie. 

Imaginea Sfântului Gheorghe în lupta cu balaurul a fost prezentã pe steagul Moldovei din timpul lui Ştefan 
cel Mare, steag trimis de domnitor la Mãnãstirea Zografu de la Muntele Athos. Pecetea Mitropoliei Moldovei şi 
Bucovinei poartã chipul Sfântului Gheorghe, preluat dupã steagul de luptã al lui Ştefan cel Mare. 

In România, aproape un milion de cetãţeni îşi aniverseazã onomastica de Sfântul Gheorghe. Bãrbaţii poartã 
numele de Gheorghe, Ghiorghe, George, Gheorghiţã. Dintre femei, cele mai multe poartã numele de Georgeta, 
Gheorghiţa sau Ghiorghiţa, dar şi Geta. 
 Tuturor celor care îşi sãrbãtoresc astãzi onomastica le urez “La mulţi ani!”, multã sãnãtate, şi fie ca Sfântul 
Gheorghe sã vã cãlãuzeascã mereu! 
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Deputat, 

George Ionescu 
 

*** 
 Batjocura USL la adresa cercetării ştiinţifice româneşti 

 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
În data de 12 aprilie 2013 membrii Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din România şi-au dat 

demisia în semn de protest faţă de modul în care Victor Ponta şi cele două ministere din subordinea sa tratează elita 
cercetării ştiinţifice româneşti. Situaţia care a condus la demisia membrilor CNCS, profesori şi cercetători de 
prestigiu din ţară şi din străinătate, este una cu totul revoltătoare. Astfel, în aprilie 2012, până la instalarea guvernului 
Ponta, CNCS a demarat competiţiile naţionale pentru proiecte de cercetare – cercetări postdoctorale şi programul 
IDEI – urmând ca până la data de 1 septembrie 2012 evaluatorii străini să selecteze proiectele eligibile, iar de la 1 
octombrie 2012 proiectele ar fi trebuit demarate.  

Vă imaginaţi că acest lucru nu s-a întâmplat! Experţii străini şi-au făcut treaba şi au încheiat evaluare în 
termenele stabilite. Între timp, Victor Ponta a rectificat bugetul de stat, în luna august 2012, iar finanţarea pentru 
cercetare şi cofinanţarea pentru fondurile europene aferente acesteia a fost realocată către clienţii săi politici.  

Aşadar, din cauza lipsei finanţării pentru cercetare, demararea proiectelor a fost imposibilă. Cercetătorii au 
aşteptat OPT LUNI până când au aflat că s-au alocat ceva bani, însă cu 55% mai puţin decât ar fi trebuit. Altfel spus 
nişte mărunţis, umilind cercetarea şi cercetătorii români. Pe unele arii ştiinţifice miniştri USL au finanţat 15% din 
totalul proiectelor eligibile, deşi datoria guvernului era aceea de a găsi surse de finanţare pentru toate cele considerate 
ELIGIBILE. 

Mai mult, competiţiile pe anul 2013 sunt compromise şi ele, pentru că nu au prevăzută finanţare şi pentru că 
nici până acum nu au fost demarate cele câteva proiecte din 2012. 

Stimaţi colegi. Mai mult de jumătate dintre proiectele evaluate de experţii străini ca fiind eligibile NU VOR 
FI FINANŢATE. De ce? Pentru că USL dispreţuieşte cercetarea ştiinţifică, pentru că USL dispreţuieşte elita 
ştiinţifică din România şi din străinătate, pentru că Victor Ponta poartă încă povara unui doctorat „furat” şi nu 
apreciază cercetătorii care au muncit şi sunt recunoscuţi.  

Zilele trecute cercetătorii români au dat o palmă puternică Guvernului USL, luând din vitrinele salonului 
internaţional de inventică de la Geneva tot ce se putea lua: 27 de medalii de aur, 12 medalii de argint şi PREMIUL 
CEL MARE, cu uluitorul scaner de avione – Roboscan 2M. 

Chiar dacă au tăiat finanţarea cercetării, Guvernul USL ţine să se laude cu realizările celor pe care îi 
descurajează să mai continue drumul cercetării şi inovării. Pe site-urile instituţiilor guvernamentale USL se laudă cu 
realizările cercetătorilor pe care i-a lăsat fără finanţare.  

Unde sunt fondurile publice domnule Ponta? Pentru medicamente şi unele servicii medicale nu sunt fonduri, 
pentru infrastructură nu sunt, pentru protecţie socială nici atât, iar pentru cercetare niciodată. Unde este creşterea 
economică şi creşterea veniturilor bugetare cu care vă lăudaţi. O direcţionaţi cumva direct în buzunarele baronilor 
locali ai USL? Căci altfel nu există explicaţii. 

Stimaţi colegi, dragi români. Fiecare zi de guvernare a USL aduce în plus grave prejudicii pentru economie, 
pentru educaţie, pentru sănătate, infrastructură şi administraţiile locale şi pentru fiecare cetăţean român în parte. 
Actele şi faptele miniştrilor USL vorbesc de la sine, iar românii văd cât de mult au fost minţiţi! 

Deputat, 
Ioan Bălan 

 
*** 

 
USL nu are niciun plan pentru redresarea economiei româneşti 

 
Stimaţi colegi, 
Săptămâna trecută Guvernul USL a reuşit în sfârşit să ne prezinte Programul de Convergenţă pentru perioada 

2013-2016. Din păcate documentul nu reuşeşte decât să confirme ceea ce a putut constata fiecare român la un an 
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după preluarea guvernării de către USL: nu există nicio măsură de stimulare a economiei şi a mediului privat, iar 
revenirea salariilor la valoarea din 2010 a fost doar praf în ochi atâta timp cât inflaţia a ajuns la 5.5%. În aceste 
condiţii, fără o politică de stimulare a creşterii producţiei industriale sau a ocupării pieţei muncii prognozele 
Guvernului USL privind rate de creştere anuală de 2,7% în perioada 2014-2016 sunt fatasmagorice. 

Din păcate singurul rezultat al guvernării USL este o economie blocată cu un mediu de afaceri la pământ. 
Singura soluţie pe care au putut-o avea investitorii români a fost să se unească într-o structură asociativă, atâta timp 
cât Guvernul îi ignoră şi nici măcar acel Consiliu Consultativ cu Mediul de Afaceri înfiinţat în timpul guvernării 
conduse de Mihai Răzvan Ungureanu nu mai există.  

Stimaţi colegi, 
Acest Guvern a promis în campania electorală că va crea 1 milion de locuri de muncă în 4 ani, iar din acest 

document reiese că pentru anul acesta sunt estimate 55 de mii de locuri de muncă. Până şi acest număr infim este o 
minciună, e de ajuns să ne uităm la câte locuri de muncă s-au pierdut în ultimul an prin închiderea combinatelor 
Mechel, prin dezastrul de la Oltchim şi Arpechim, fără a mai pomeni şi de zecile de mii de IMM-uri nevoită să îşi 
închidă porţile. Deşi în timpul campaniei electorale a promis angajaţilor că va lua măsuri pentru menţinerea locurilor 
de muncă, guvernul USL şi-a dat arama pe faţă patronând distrugerea a mii de locuri de muncă la Oltchim sau în 
combinatele Mechel. Singurele locuri de muncă create de acest guvern sunt cele pentru propria clientelă politică, aşa 
cum se vede şi din umflarea birocraţiei la Ministerul Economiei, unde acum există 7 secretari de stat, faţă de 2 pe 
vremea guvernului PDL 

Guvernul USL tratează fie cu fatalitate, fie cu nepăsare actuala criză a locurilor de muncă din industria 
românească, în condiţiile în care nici Ministerul Economiei nici Ministerul Muncii nu oferă vreo soluţie în această 
problemă. Planul Naţional pentru Locuri de Muncă pe care l-am prezentat în Guvern acum un an s-a pierdut pe drum 
între ministere şi doamna ministru al muncii ne anunţă senină că nu are încă toate avizele de la colegii ei din Guvern. 
Cum putem lăsa birocraţia din ministere să îngroape un document atât de important prin care sprijineam tinerii să se 
angajeze în 4 luni de la absolvire? Cum putem ignora faptul că la nivel european programul Garanţia pentru tineri a 
fost aprobat şi vor fi peste 6 miliarde de euro disponibili în perioada 2014-2020? 
 

Stimaţi colegi, 
Singurele măsuri de stimulare a economiei propuse de acest Guvern privesc impunerea de noi taxe (pentru 

agricultori, pentru companiile energetice, taxele locale) sau continuarea unor măsuri ale guvernelor PDL (scheme de 
ajutor pentru IMM-uri, cardul Kogalniceanu). În rest, acest guvern nu are nicio viziune economică şi ne condamnă la 
stagnare în condiţiile în care orice analiză independentă demonstrează că potenţialul de creştere economică pentru 
România este de 4,5-5% pe an. În 2011 noi am avut 2% creştere economică, USL abia a reuşit anul treut un 0,7% 
deşi au avut condiţii macro-economice mult mai bune după ce am echilibrat noi economia.  

Regret că şi Parlamentul României rămâne captiv lipsei de viziune de la nivelul executivului şi orice 
iniţiativă a opoziţiei este tratată cu aroganţă şi sfidare. Ca deputat am promovat măsuri active şi facilităţi pentru 
angajatori şi angajaţi în modificările la legea 76/2002, dar şi în amendamentele depuse la proiectul de buget. 
Maşinăria de vot funcţionează impecabil însă, iar Parlamentul a rămas doar o anexă a Executivului.  

Vă cer dumneavoastră, colegii mei de la USL, să ţineţi cont de aşteptările pe care le au de la dumneavoastră 
cei care v-au votat la alegerile din 2012. Trebuie să avem curajul să trecem peste diviziunile partinice şi să luăm 
împreună măsuri care să sprijine creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. 
 
 

Deputat, 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
 

Guvernul USL – dezastru în absorbţia fondurilor europene 
 
Stimaţi colegi, 
Una dintre promisiunile electorale cu care USL a câştigat alegerile în 2012 a fost îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor 
europene. Timp de trei ani, opoziţia reprezentată de PSD şi PNL a criticat modul în care guvernele Boc şi Ungureanu 
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au gestionat problema accesării fondurilor comunitare, spunând că ei au soluţia magică pentru îmbunătăţirea 
procesului. Puşi în postura de a guverna, reprezentanţii USL s-au lovit de propria incompetenţă. Aşa se face că, de 
aproape un an de zile, absorbţia fondurilor europene este doar un element de comunicare publică, în realitate lucrurile 
fiind în totalitate blocate. 
Motivele majore pentru această stare de fapt sunt date de faptul că au fost suspendate fondurile europene alocate 
României pe POS Transporturi, POS Creşterea Competitivităţii Economice, Programul Operaţional Regional şi POS 
Dezvoltarea Resurselor Umane. Acest blocaj a făcut ca ţara noastră să piardă aproape un an în care ar fi putut să 
primească bani europeni, dar nu a făcut-o. Mai rău este faptul că, din cele patru programe blocate, doar două au fost 
reluate: POSDRU cu corecţii de 25% şi POR fără corecţiii, dar cu întârziere. Pentru celelalte două programe, nu 
există o dată exactă privind reluarea lor şi nici un orizont de aşteptare. 
 
Stimaţi colegi, 
Aceste blocaje s-au resimţit din plin în economia românească. De la venirea Guvernului Ponta şi până acum, în 
România au venit aproape 500 de milioane de euro – o sumă infimă dacă ne gândim la faptul că, la sfârşitul 
guvernării PDL, erau semnate contracte în valoare de 62 de miliarde de lei (peste 14 miliarde de euro). Deci, când 
vine vorba de transformarea contractelor în bani efectiv accesaţi, Guvernul Ponta se dovedeşte a fi repetent.  
Dintr-o asemenea perspectivă a incompetenţei USL, surprinde decizia Guvernului de a aloca pentru 2013 nu mai 
puţin de 14 miliarde de lei (3 miliarde de euro) din Bugetul de stat pentru cofinanţarea proiectelor cu fonduri 
europene, cu ţinta de a absorbi 6,5 miliarde de euro numai în acest. Nu numai că ţinta nu va fi atinsă, dar există toate 
şansele ca reuşita să fie mai puţin de 10% din cât şi-au propus.  
În această logică în care în mod evident USL nu este în stare să aducă bani europeni pentru dezvoltarea infrastructurii 
româneşti, alocarea celor 3 miliarde de euro pentru cofinanţare, în detrimentul investiţiilor care ar fi putut ajuta 
România, reprezintă o prostie semnificativă a Guvernului Ponta. Dacă USL ar fi fost în stare să deblocheze 
programele şi să accelereze ritmul de absorbţie, măsura ar fi fost corectă, dar în condiţiile actuale, ne aflăm într-o 
situaţie de tip lose-lose pentru care vinovaţi sunt doar cei care se ocupă de destinele României acum. 
 
Stimaţi colegi, 
Nu numai absorbţia reprezintă o problemă majoră a României, ci şi contractarea fondurilor europene. Ne aflăm cu 8 
luni înainte de termenul limită, 31 decembrie 2013, până la care putem să încheiem contracte pe fonduri europene pe 
exerciţiul bugetar 2007-2013 al Uniunii Europene şi România mai are de semnat contracte de aproape 17 miliarde de 
lei (aproximativ 4 miliarde de euro). Dacă acest obiectiv nu este atins, România va pierde din start aceşti bani. 
Cu părere de rău o spun, nu văd nicio preocupare a Executivului condus de Victor Ponta de a încheia măcar 
contractările, ştiut fiind faptul că Preşedintele Băsescu a obţinut prelungirea cu un an, până la 31 decembrie 2016, a 
datei până la care se pot absorbi efectiv banii.  
Prin această declaraţie politică, cer Premierului şi ministrului Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, să prezinte 
public proiectele pe care urmează să se realizeze contracte prin care să se acopere aceşti 4 miliarde de euro. Altfel, 
vina pentru pierderea acestor bani va fi numai a lor. Vorbim de aproape 2,8% din PIB-ul României pe un an care s-ar 
putea pierde din cauza lipsei de preocupare a USL. 
 
Stimaţi colegi, 
Guvernul USL nu este numai incompetent când vine vorba de absorbţia fondurilor europene, ci şi profund ipocrit. L-
am auzit în februarie pe Premierul Victor Ponta criticându-l pe Preşedintele Băsescu pentru că ar fi obţinut „doar” 40 
de miliarde de euro pentru România în exerciţiul bugetar 2014-2020 al Uniunii Europene. De bună seamă, bani 
insuficienţi pentru un Prim-ministru care a dat dovedit că nu e în stare să aducă nici măcar 500 de milioane de euro 
pe un an.  
Ipocrizia USL este evidentă cu atât mai pregnant acum, când Comisia Europeană trimite Ministerului Fondurilor 
Europene o scrisoare în care critică în termeni extrem de duri, total nediplomatici, modul în care ţara noastră a înţeles 
să prezinte strategia pentru absorbţia fondurilor europene pe perioada 2014-2020. Printre altele, Comisia Europeană 
spune că propunerea venită dinspre oficialii de la Bucureşti este „inadecvată, prematură şi nu ar îndeplini condiţiile 
minime de calitate şi credibilitate”.  
E o critică mai dură decât a primit România vreodată din 2007 şi până acum şi vine împotriva Guvernului care le-a 
promis românilor că vor aduce bani europeni în ţară pentru dezvoltarea infrastructurii şi a calităţii vieţii oamenilor. 
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Este dovada cea mai clară că responsabilii de absorbţia fondurilor europene habar nu au pe ce lume se află, fiind 
simpli învârtitori de hârtii. 
Ce să te aştepţi de la ei la o absorbţie mai bună a fondurilor europene, când ei nu sunt în stare să spună nici măcar pe 
ce vor să cheltuiască banii?  
Închei într-o notă pesimistă: atât timp cât Guvernul USL va fi la putere în România, absorbţia fondurilor europene va 
merge din rău în mai rău. Încet, încet, USL devine un sinonim pentru dezastru economic şi social. 

Deputat, 
Elena Udrea 

 
*** 

 
Crede şi nu cerceta: Atacul USL asupra cercetării româneşti 

 
PDL solicită cu maximă urgenţă anularea ordinului tăierilor de fonduri pentru cercetarea românească şi 

reluarea finanţărilor, achitarea imediată a salariilor cercetătorilor şi demisia ministrului Costoiu. 
Domnule prim ministru Victor Ponta şi domnule ministru al cercetării Mihnea Costoiu, vă rugăm să ne 

spuneţi ce aveţi de gând să faceţi cu cercetarea românească? Ce măsuri o să mai luaţi pentru a finanţa proiectele de 
cercetare pe criterii politice şi nu în baza profesionalismului? 

Rezultatele cercetării româneşti au fost îndelung apreciate la expoziţiile şi evaluările internaţionale. Românii 
au în sânge curiozitatea inovatoare. Şi ce face guvernul Ponta? Îi pedepseşte pentru asta! Nu arată decât dispreţ 
pentru oamenii cu carte ai României. E adevărat, cum poate şti ce înseamnă cercetarea o mână de plagiatori care s-au 
perindat până acum la conducerea Ministerului Educaţiei? Sau actualul ministru care nu a făcut niciodată cercetare şi 
nu are nici măcar doctoratul? 

România are şansa unică de a fi parte a proiectului celui mai puternic laser din lume. Analfabeţii economiei 
româneşti distrug oportunităţile ce se deschid cercetării din ţara noastră.   

Domnilor miniştri, cercetarea şi dezvoltarea reprezintă domenii cheie pentru dezvoltarea durabilă a 
României. Ce întreprindeţi dumneavostră? Diminuaţi finanţarea proiectelor de cercetare cu 40% la Programul 
Parteneriate şi 55% la Programul Idei, periclitând capacitatea inovaţională a ştiinţei româneşti.  

Prima consecinţă am văzut-o deja: demisia în bloc a membrilor Consiliului Naţinal al Cercetării Ştiinţifice 
(CNCS) şi declanşarea în 12 aprilie a unui val de proteste pe perioadă nedeterminată a cercetătorilor de la Institutul 
Naţional de Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor (INFLPR).  

Oamenii au cerut ordinul guvernamental prin care s-a adoptat reducerea finanţărilor. Domnul Tudor 
Prisecaru, secretar de stat în ministerul pe care îl conduceţi, a declarat că în urma consultării cu juriştii, ministerul nu 
este de acord să facă public acest ordin. Ori aceasta este o încălcare flagrantă a Legii transparenţei decizionale 
numărul 52 din 2003. Sunteţi obligat prin lege ca, în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative,  
să publicaţi un anunţ referitor la această acţiune pe site-ul propriu, să-l afişaţi la sediul propriu şi să-l transmiteţi către 
mass-media şi tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii cu cel puţin 30 de zile 
înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare. Dumnevoastră nu aţi făcut acest lucru şi se pare că nici nu aveţi 
de gând să îl faceţi.  

Vă reamintesc că România şi-a asumat obiectivul de a aloca 2% din PIB pentru cheltuielile din cercetare şi 
dezvoltare prin Strategia Europa 2020. Ultimele cifre disponibile pe anul 2011 indică un nivel extrem de redus al 
alocărilor către cercetare-dezvoltare, de doar 0,47% din PIB. Nu este de mirare că doar una din trei întreprinderi 
româneşti este companie inovatoare. Ori inovaţia este motorul dezvoltării economice viitoare. 

Domnul Ponta, aţi discutat cu cercetătorii? Ştiţi ce proiecte tăiaţi de la finanţare? Ştiţi câtă inimă au pus 
oamenii aceştia în proiectele lor? Ştiţi câtă valoare adăugată aduc ele dezvoltării durabile a României? Răspunsul este 
foarte clar: habar nu aveţi.  

În schimb, ştiţi prea bine să tăiaţi din pix miliarde de lei pentru proiectele de investiţii. Aţi făcut exact la fel 
cu cercetarea. Cercetarea românească atârnă de bunul plac al guvernului Ponta.   
 
 

Deputat, 
Andreea Paul 
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*** 
 
 

Paştele în Bucovina 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 
Parcurgem din punct de vedere spiritual o perioadă specială a anului, când întreaga creştinătate se pregăteşte pentru a 
întâmpina cea mai mare sărbătoare, Învierea Domnului. 
 
Îngăduiţi-mi să vă împărtăşesc câteva gânduri despre frumoasele tradiţii şi obiceiuri de Paşti în Bucovina. 
 
“Nicăieri pe tot cuprinsul românesc nu se află, pe un spaţiu atât de mic, atâta bogăţie de spiritualitate românească, 
atâtea amintiri scumpe ale trecutului noatru. Bucovina este ţara clasică a trecutului românesc propriu-zis”, remarca 
istoricul Dimitrie Onciul, în care s-au păstrat, în ciuda vicisitudinilor istoriei, cele mai frumoase şi mai autentice 
tradiţii şi obiceiuri legate de marile sărbători ale creştinătăţii. La loc de cinste se află sărbătoarea Paştelui. 
 
“Paştele este cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă şi mai îmbucurătoare sărbătoare de peste an, după spusa 
românilor de pretutindeni. De la casa celui mai mare bogat şi până la bordeiul celui mai de pe urmă sărman se 
cunoaşte apropierea acestei mari sărbători, căci în ajunul ei sunt toate acuma curăţite şi îndreptate, toate sunt unse şi 
văruite, hainele zvântate şi curate, bărbaţii bărbieriţi şi spălaţi, iar femeile lăute şi chitite”, consemna preotul 
academician Simeon Florea Marian. 
 
Numele de paşti vine de la cuvântul ebraic Pesah, care în traducere românească înseamnă trecere şi care desemna la 
evrei Sărbătoarea eliberării poporului din robia Egiptului. Paştele creştin celebrează Învierea Domnului, minune pe 
care Mântuitorul  Hristos o săvârşeşte asupra propriei Sale persoane, dovedind incontestabil Dumnezeirea Sa. 
Totodată, prin Învierea Sa ne dă posibilitatea tuturor celor care vom crede în  El să ne eliberăm din robia păcatului şi 
a morţii. Pregătirea pentru această sărbătoare a sărbătorilor începe din ultimele zile ala Săptămânii Patimilor, când se 
fac pasca, mielul din pâine sau unt, ouăle roşii precum şi alte preparate pentru masa pascală, într-o realizare care 
prilejuieşte anumite tradiţii populare, în care arta se îmbină cu datina, pe fondul unor profunde semnificaţii religioase 
legate de cultul Învierii. 
 
De o semnificaţie pascală deosebită este tradiţia folosirii ouălor vopsite şi încondeiate, acestea din urmă numite în 
Bucovina închistrite sau muncite şi care în unele zone se fac într-o formă artistică de înaltă măiestrie. Un obicei legat 
de folosirea ouălor roşii este acela menţionat de Simeon Fl. Marian, că se ciocnesc de Paşti în trei poziţii: în prima zi, 
numai cu vârful, în a doua zi, vârful cu partea opusă, iar în a treia zi, părţile laterale. Faptul corespunde ideii întreirii 
din cântarea “Hristos a înviat din morţi/Cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”. 
 
Coborâte parcă din coloritul picăturilor exterioare ala mănastirilor noastre, ouăle încondeiate împodobesc sărbătoarea 
Paştilor şi dau expresie credinţei noastre în Înviere şi în acelaşi timp reprezintă o mărturie de necontestat a geniului 
creator al neamului nostru românesc. 
 
Cultul Învierii se prelungeşte în viaţa creştinilor cu unele practici de tradiţie, care se întâlnesc chiar din noaptea de 
Paşti, când se ia lumina, adică se aprinde lumânarea ce trebuie să ardă toată noaptea, în timpul slujbei, la biserică, iar 
dimineaţa se duce acasă, se afumă grinda sau tavanul casei în semnul crucii şi apoi lumânarea se păstrează la icoană, 
pentru alungarea grindinei în timpul verii. În dimineaţa de Paşti, când se intorc acasă, credincioşii din unele sate, 
atunci când trec pragul casei, se închină şi fac semnul Sfintei Cruci. În alte locuri, se pune pe prag o glie de iarbă 
verde, ca să calce pe ea, pentru a fi sănătoşi, voioşi şi frumoşi în cursul anului. Coşul cu pască se închină mai întâi la 
icoane, apoi se gustă din el. 
 
Fiind o sărbătoare a împăcării, Sfintele Paşti prilejuiesc ocazia de a face daruri, îndeosebi copiilor şi tinerilor, care 
primesc în special ouă roşii, tradiţie ce îşi are originea în faptul că prin Înviere s-a realizat împăcarea omului cu 
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Dumnezeu. Ca urmare, oamenii sunt datori să se ierte şi să-şi facă un dar deosebit. Pentru această sărbătoare a luminii 
şi bucuriei, tinerii şi îndeosebi fetele îşi fac haine noi, în Bucovina costume naţionale cu care se îmbracă pentru prima 
dată în prima zi de Paşti la vecernie sau Învierea a doua, când merg toţi din casă la miruit. 
 
Deoarece noaptea Sfintelor Paşti este o noapte de veghere, în aşteptarea celei mai mari sărbători creştine – Învierea 
Domnului, în multe zone şi în special în Bucovina, este obiceiul să nu se doarmă deloc toată noaptea, să nu se stingă 
lumina în case şi creştinii să privegheze fie la slujba de la biserică, fie acasă. La multe biserici din Bucovina, toată 
lumea în ziua de Paşti se străduieşte să tragă clopotele şi să bată personal toaca, în credinţa că prin aceasta transmite 
asemenea apostolilor, adevărul Învierii lumii întregi. 
 
În concluzie, spaţiul bucovinean este profund religios, iar tradiţiile în general şi in special cele de Paşti, sunt încă vii. 
Sfintele mănăstiri şi sfintele biserici pictate, aidoma unui ou încondeiat, adăpostesc comori, lacrimi şi sfinţi, vorbind 
celor ce trec pragul despre inima bucovineanului, mereu deschisă, curată, primitoare şi bucuroasă de oaspeţi. 
 
Stimaţi Colegi, Vă invităm în Bucovina! Poftiţi să ciocnim un ou de Paşti! 
 

Deputat, 
Sanda Maria Ardeleanu 

 
*** 

 
 

O minciună cât o autostradă. Fiecare ministru cu autostrada lui. 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
 
 

În scurt timp se va împlini un an de zile de când Victor Ponta şi USL au intrat la guvernare.  
Am observat cu toţii, în toată această perioadă, cum măsurile luate de PDL pe timp de criză nu numai că nu 

au fost stopate de USL, ci au fost continuate şi pe alocuri chiar lăudate.  Am văzut cum s-au divizat ministerele 
pentru a putea încape cât mai mulţi colegi din USL în cabinetul primului ministru, cum a plouat cu impozite şi taxe 
peste români, dar mai ales cum fiecare ministru a decis să aibă propria lui autostradă. 

O vorbă din popor spune “câte bordeie, atâtea obiceie”. Cam aşa s-a întâmplat şi în Guvernul Ponta.  
Stimaţi colegi, avem un proiect de autostradă, Iaşi – Tg. Mureş, doi miniştri şi un prim-ministru care nu se 

pot decide ce anume este de făcut în acest caz, mai ales după ce, în timpul campaniei electorale au promis câte-n lună 
şi-n stele. 
Deşi recunosc că nu mă aşteptam ca proiectul acestei autostrăzi să prindă contur imediat după ce USL a ajuns la 
guvernare, pot spune că nu mă aşteptam nici că fiecare ministru să aibă propria lui variantă de autostradă, deşi există 
nişte studii de prefezabilitate şi de fezabilitate care nu se schimbă peste noapte.  

Totuşi, ministrul Şova, ministrul Fenechiu şi prim-ministrul Ponta îşi pasează acest proiect de maximă 
importanţă unul celuilalt, şi aşteaptă să vadă care este impactul deciziilor lor. 

Mai întâi, autostrada Iaşi – Tg. Mureş a fost în subordinea ministrului Şova care a declarat că nu este fanul 
acestui proiect. Drept urmare, am aflat de la ministrul Fenechiu, care se află la polul opus şi care este cel mai mare 
fan al acestui proiect, că autostrada a ajuns în subordinea sa. 

Constatăm şi faptul că, în funcţie de preferinţele miniştrilor, sumele necesare investiţiei se schimbă la fel de 
uşor cum se trece o autostradă de la un minister la altul. Într-un răspuns oficial la o interpelare adresată de către mine 
ministrului delegat pentru proiectele de infrastructură şi investiţii străine, în care ceream lămuriri legate de acest 
subiect, ministrul Şova a declarat solemn, cu mâna pe inimă, că autostrada Iaşi – Tg. Mureş costă în jur de 6 miliarde 
de Euro fără TVA. 

Însă, în tranziţia de la Ministerul Marilor Proiecte la Ministerul Transporturilor, am aflat din conferinţele de 
presă ţinute de Relu Fenechiu că autostrada lui costă doar 4 miliarde de Euro şi pe deasupra are şi kilometri mai 
mulţi, în condiţiile în care acesta a considerat că trebuie extinsă până la Câmpia Turzii. 
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În timp ce un astfel de proiect este pasat de la un minister la altul, ca o minge fierbinte între PNL şi PSD, fără 
nici o urmă de finalitate clară şi doar cu declaraţii făcute cu patos, guvernanţii uită că s-au alocat peste 12 milioane lei 
pentru studiile necesare acestui proiect, studii care în viitorul apropiat nu vor mai reflecta realitatea. Banii investiţi 
până acum se vor duce pe apa sâmbetei, fără nici un folos.  

Zilele acestea, tot unul dintre cei doi miniştri a explicat faptul că pe undeva prin aceste studii s-au făcut nişte 
erori, în condiţiile în care s-a ajuns la o estimare iniţială de aproape 9 miliarde de Euro. Prin urmare, studiile trebuie 
refăcute. Însă, nici o clipă, ministrul Şova nu a menţionat, sau nu a avut în vedere, faptul că  Ministerul de Finanţe i-a 
transmis că nu are bugetaţi bani nici măcar pentru finalizarea documentaţiei actuale, darămite pentru refacerea tuturor 
studiilor. 

Consider, stimaţi colegi, că dacă acest proiect era asumat de USL, tratat cu responsabilitate şi nu cu 
superficialitate şi ignoranţă, poate, astăzi, eram în stare să avansăm măcar cifre concrete şi un proiect fundamentat cu 
care ne puteam prezenta în faţa Uniunii Europene pentru a atrage fondurile necesare demarării acestei investiţii. 

În schimb, suntem trataţi cu o doză de indolenţă şi iresponsabilitate crasă din partea membrilor USL, care nu 
au fost în stare nici până acum să îşi împartă proiectele, ministerele şi responsabilităţile. 

USL nu va avea niciodată capacitatea de a înţelege importanţa unui astfel de proiect nici acum şi nici în 
următorii ani. Ultimul an confirmă acest lucru. 
Concluzia este, stimaţi colegi, că nu avem de ce să ascultăm promisiunile deşarte ale miniştrilor USL şi declaraţiile 
lor contradictorii, doar de imagine care nu fac altceva decât să bulverseze ieşenii. Când vor avea ceva concret pentru 
români, atunci va fi momentul să deschidă gura.  

Până atunci, “ciocul mic!”, vorba unui contemporan. 
Vă mulţumesc. 

 
Deputat, 

Petru Movilă 
 

*** 
  
 
 

 Interpelări 
 
Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 

Domnului Mihnea Cosmin COSTOIU, ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare 
Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică  
De către: Claudia Boghicevici 
Obiectul interpelării: Reducerea fondurilor pentru programele de cercetare 
 

 
Stimaţi domni Miniştri, 

Recent, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării 
(UEFISCDI), din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, a anunţat reducerea drastică a bugetelor alocate în 
anul 2013 pentru programele de cercetare fundamentală Resurse Umane şi IDEI, componente ale Planului Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, fapt care afectează finanţarea a aproximativ 300 de proiecte finanţate prin acest 
instrument. 
Efectul imediat al deciziei autorităţilor a fost demisia în bloc a membrilor Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice 
(CNCS), organism cu rol consultativ pe lângă Ministerul Educaţiei Naţionale. La baza nemulţumirii generale a 
comunităţii ştiinţifice stă faptul că  UEFISCI a anunţat modul de distribuire a alocării financiare pe proiecte tocmai 
înainte cu câteva zile de deschiderea unei noi competiţii de proiecte, precum şi intenţia de a direcţiona pe viitor 
resurse financiare către competiţii de proiecte evaluate de experţi români, concomitent cu reducerea substanţială a 
bugetelor proiectelor selectate cu experţi internaţionali. De asemenea CNCS a afirmat că a propus Ministerului 
Educaţiei Naţionale suplimentarea bugetului şi distribuirea uniformă a reducerilor între diversele programe, solicitări 
care însă nu au fost deloc luate în considerare . 
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Măsurile anunţate de Ministerul Educaţiei au însă implicaţii mult mai profunde asupra derulării implementării 
programelor de cercetare, precum întârzierea deschiderii finanţării pe anul 2013 pentru proiectele aflate în derulare, 
reducerea duratei de desfăşurare a proiectelor, întreruperea continuităţii programelor prin ne-deschiderea de noi 
competiţii, lipsa de resurse pentru plata doctoranzilor şi a masteranzilor care erau plătiţi prin proiecte, precum şi 
compromiterea derulării programelor ca urmare a lipsei de fonduri pentru cumpărarea de reactivi necesari pentru 
continuarea activităţii de cercetare. 
Având în vedere cele de mai sus, vă rog a-mi preciza: 
- Date fiind restricţiile bugetare anunţate, ce măsuri intenţionaţi să luaţi pentru asigurarea finanţării proiectelor 
de cercetare şi a continuităţii activităţii de cercetare? 
- Pe ce evaluare s-a bazat decizia de reducere / ajustare a bugetelor alocate programelor? 
- Aveţi în vedere o individualizare pe proiecte a eventualelor reduceri bugetare, conform gradului de 
respectare a Planului de lucru convenit iniţial şi a performanţelor înregistrate? 
- Având în vedere faptul că Ministerul a justificat reducerea bugetului alocat programului IDEI prin faptul că 
este necesară încurajarea tinerilor, aveţi o situaţie privind numărul de tineri implicaţi în granturile TE (Tinere Echipe) 
comparativ cu cei implicaţi în granturile IDEI? 
- Care este justificarea reducerii fondurilor alocate proiectelor în derulare, în condiţiile în care există fonduri 
pentru lansarea de noi competiţii de acelaşi tip? 
- Care sunt măsurile pe care le aveţi în vedere pentru respectarea gradului de succes de 35% asumat în 
competiţia de proiecte tip IDEI lansată în 2012, având în vedere faptul că reducerile bugetare anunţate pot periclita 
respectarea acestui angajament? 
- Aveţi în vedere menţinerea evaluării cu experţi internaţionali şi a criteriilor de eligibilitate? Menţionez că 
granturile lansate începând cu 2010 au beneficiat de evaluare cu experţi internaţionali şi de o preselecţie pe baza 
criteriilor de eligibilitate - performanţe minime atinse până în momentul respectiv de către directorul de proiect, 
performanţe minimale care ar trebui de fapt sa caracterizeze orice doctor în ştiinţe. Mai mult decât atât, introducerea 
evaluării cu experţi români ar ridica suspiciuni de probleme etice în evaluare şi astfel nu se asigură o garanţie minimă 
de reuşită a proiectelor. 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
 

 
Adresată: doamnei Maria Grapini, ministrul delegat pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri şi Turism,  
De la: deputat Udrea Elena Gabriela 
Obiectul interpelării: Implementarea proiectului de promovare a brandului turistic naţional. 
 
 
Pe fondul dezbaterii publice privind posibilitatea înlocuirii brandului de turism naţional, aşa cum a susţinut ministrul 
Maria Grapini, este important ca opinia publică să ştie câteva informaţii esenţiale. Pentru o clarificare a situaţiei 
actuale, vă rog, să răspundeţi următoarelor întrebări: 
• Câţi bani s-au cheltuit până în prezent pentru promovarea brandului turistic naţional şi a produselor turistice 
conexe acestuia? 
• Ce acţiuni s-au întreprins pentru promovarea brandului de turism naţional din 7 mai 2012 (de la instalarea 
Guvernului Ponta) şi până acum? Care este cuantumul total al fondurilor atrase pe Axa 5.3 a POR în aceeaşi perioadă 
de timp? 
• Ce firmă va realiza studiul privind eficienţa brandului turistic şi care va fi metodologia folosită?  
• Doamna ministru Grapini s-a pronunţat public pe ideea că nu vrea să cheltuiască suma întreaga alocată 
României pentru promovarea brandului turistic naţional. Îşi asumă Ministerul şi Executivul responsabilitatea 
neaccesării acestor bani europeni în condiţiile în care fondurile respective nu pot fi redirecţionate? 
• La câte târguri de turism internaţional va participa România anul acesta şi care este cuantumul financiar 
pentru promovarea brandului turistic şi a produselor conexe acestuia? 
• De ce nu s-au accesat fonduri europene pentru promovarea brandului turistic românesc la Festivalul Olimpic 
al Tineretului European desfăşurat în februarie la Braşov? 
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• Este adevărat că au existat întârzieri de câteva luni la plata salariilor angajaţilor ministerului responsabili în 
domeniul turismului, precum şi întârzieri la plata celorlalte cheltuieli de funcţionare pentru birourile de turism ale 
României în străinătate? Care au fost motivele care au stat la baza acestor întârzieri? 
 

În condiţiile în care România a făcut paşi importanţi în ultimii ani pentru dezvoltarea infrastructurii de turism şi 
promovarea produselor turistice naţionale în exteriorul ţării, lipsa de activitate a miniştrilor USL începând cu 7 mai 
2012 şi măsurile anunţate de aceştia pot afecta foarte grav turismul românesc şi, pe cale de consecinţă, chiar 
economia naţională. În această situaţie, cred că răspunsurile la întrebările de mai nu sunt numai necesare, ci absolut 
obligatorii.  
Solicit răspuns scris din partea dumneavoastră! 
 

*** 
 

   
Adresată: domnului Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 
De la: deputat Udrea Elena Gabriela 
Obiectul interpelării: Acordul de parteneriat cu Comisia Europeană pentru viitorele fonduri structurale 2014-
2020- 
 
 

În presa românească a apărut o scrisoare a Comisiei Europene în care sunt este criticată în termeni duri, total 
nediplomatici, propunerea făcută de România privind felul în care ar urma să fie folosite fondurile structurale pentru 
exerciţiul bugetar 2014-2020 al Uniunii Europene. Printre altele, în scrisoare se arată că „propunerea făcută de 
guvernul României nu întruneşte încă minimele condiţii de calitate şi credibilitate pentru a permite un dialog 
informal eficient privind viitoarele documente de programare”. 

Având în vedere că nu avem de-a face cu un document care să fie inclus în categoria corespondenţei private a 
Ministerului Fondurilor Europene cu Comisia Europeană, vă cer să faceţi publică propunerea iniţială înaintată către 
oficialii europeni. Nu este normal să avem un răspuns oficial al CE fără să avem şi documentul căruia i se răspunde. 

La fel de important este să motivaţi în răspunsul la această interpelare de ce propunerea iniţială nu a fost 
prezentată publicului larg şi mass media. Vorbim, totuşi, de un document de care depind aproape 40 de miliarde de 
euro, bani alocaţi României pentru perioada 2014-2020. 

De asemenea, vă cer ca, dacă mai sunt înaintate propuneri către Comisia Europeană pe această direcţie, acestea 
să poată fie accesibile publicului larg – fie în forma unor informaţii actualizate pe site-ul instituţiei, fie în forma unor 
comunicate de presă. Sper că sunteţi de acord cu mine că transparenţa este una dintre calităţile cele mai importante pe 
care trebuie să le aibă un minister care să ocupe exclusiv cu accesarea fondurilor europene. 
Solicit răspuns scris din partea dumneavoastră! 

 
*** 

 
 Adresată: domnului Victor Ponta, Primul Ministru  

 Domnului Mihnea Costoiu, ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare 
Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică  
Din partea:  deputat Paul Maria Andreea 
Obiectul interpelării : Crede şi nu cerceta: Atac asupra cercetării româneşti 

 
Domnule Prim- ministru şi domnule Ministru, 
 
Supun atenţiei dumnevoastră situaţia deosebit de gravă apărută în domeniul cercetării, ca urmare a reducerii 

semnificative a finanţării acestui sector.  
Cercetarea şi dezvoltarea reprezintă domenii cheie pentru dezvoltarea durabilă a României. Prin urmare, 

diminuarea finanţării proiectelor de cercetare cu 40% la Programul Parteneriate şi 55% la Programul Idei nu face 
decât să pericliteze capacitatea inovaţională a ştiinţei româneşti.  
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Adoptarea acestei măsuri a dus la demisia în bloc a membrilor Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice 
(CNCS) şi declanşarea în 12 aprilie a unui val de proteste pe o perioadă nedeterminată ale cercetătorilor de la 
Institutul Naţional de Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor (INFLPR). Grupul de protestatari este nemulţumit de 
neachitarea salariilor din luna februarie a anului curent şi lipsa accesului la ordinul guvernamental prin care s-a 
adoptat reducerea finanţărilor. Domnul Tudor Prisecaru, secretar de stat în ministerul pe care îl conduceţi, a declarat 
că în urma consultării cu juriştii, ministerul nu este de acord să facă public acest ordin. 

Vă reamintesc că România şi-a asumat, prin Strategia Europa 2020, obiectivul de a aloca 2% din PIB pentru 
cheltuielile din cercetare şi dezvoltare până în anul 2020. Ultimele cifre disponibile pe anul 2011 indică un nivel 
extrem de redus al alocărilor către cercetare-dezvoltare, de doar 0,47% din PIB. Nu este de mirare că doar una din 
trei întreprinderi româneşti este companie inovatoare. Ori inovaţia este motorul dezvoltării economice viitoare. 
De asemenea, semnalez încălcarea flagrantă a Legii transparenţei decizionale numărul 52 din 2003, care spune că, în 
cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative, autoritatea administraţiei publice are obligaţia 
să publice un anunţ referitor la această acţiune pe site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu şi să-l transmită către 
mass-media şi tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii cu cel puţin 30 de zile 
înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. 
Având în vedere reducerea finanţărilor pentru acest domeniu vital, lipsa totală de transparenţă, comportamentul 
sfidător, brutal şi ignorant al persoanelor aflate în subordinea dumneavoastră, vă rog să îmi comunicaţi:  
1. Care sunt măsurile pe care le veţi dispune în această privinţă, pentru ca activitatea ministerului să intre sub 
incidenţa legii? 
2. Cum veţi rezolva situaţia privind salariile cercetătorilor de la INFLPR? 
3. Care este strategia pe termen scurt şi mediu a ministerului pentru dezvoltarea activităţii de cercetare-
dezvoltare în România şi cum este sprijinită la momentul actual activitatea cercetătorilor? 
4. Care este planul pe termen lung pentru ca România să atingă ţinta stabilită prin Strategia Europa 2020 de a 
aloca 2% din PIB pentru domeniul cercetării-dezvoltării? 
 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 
 

*** 
 

 
Adresată: domnului Victor Ponta, Primul Ministru  

Domnului Dan Nica, Ministerul pentru Societatea Informaţională 
Din partea:  deputat Paul Maria Andreea 
Obiectul interpelării: Toporul în spatele  industriei media 

 
Domnule Prim ministru şi domnule Ministru,  
Vineri, 12 aprilie, în Monitorul Oficial nr. 208, a  fost publicată Ordonanţa de Urgenţă nr. 25 din 10 aprilie 

2013 care modifică Legea Audiovizualului, în baza căreia funcţionează CNA şi piaţa audio-video. Aceasta prevede 
că orice achiziţionare de spaţiu publicitar televizat nu poate fi făcută de un intermediar decât în numele şi pe seama 
beneficiarului final al publicităţii televizate, iar orice oferte de preţ pentru achiziţionarea publicităţii televizate, 
prezentate de aceşti intermediari, vor fi în mod obligatoriu confirmate în prealabil în scris cu radiodifuzorul. 

Subliniez că această prevedere afectează funcţionarea normală şi competitivă a industriei de marketing, 
media şi comunicare. Reglementările excesive nu pot reprezenta decât impedimente în mersul normal al lucrurilor, în 
condiţiile în care industria media capătă o importanţă tot mai accentuată în dezvoltarea economică a României, atât 
ca sector economic cât şi prin efectele pe care le produce asupra celorlalte sectoare. Valoarea totală a pieţei de media 
din România este de 2,5 miliarde de dolari conform ultimelor date disponibile pe anul 2010 şi este prevăzută a se 
majora la 3,8 miliarde în 2015, ceea ce înseamnă un ritm mediu de creştere de 8,8% până în 2015, potrivit studiului 
PwC Global Entertainment and Media Outlook 2011-2015. 
Semnalez, de asemenea, încălcarea gravă a Legii transparenţei decizionale numărul 52 din 2003, care prevede 
consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la iniţiativa autorităţilor publice în procesul de elaborare a 
proiectelor de acte normative şi informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public 
care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de 
acte normative. Ori prezenta ordonanţă a fost publicată  la mai puţin de cinci luni de la momentul în care un proiect 
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de OUG care avea aceleaşi prevederi în cazul intermedierii achiziţiei de spaţiu publicitar TV a fost aspru criticat de 
International Advertising Association România (IAA România) şi de Uniunea Agenţiilor de Publicitate din România, 
observaţiile făcute de Consiliul Naţional al Audiovizualului nefiind luate în considerare. 
Constatând măsurile inhibatorii pentru industria media din România şi maniera netransparentă în care au fost 
adoptate, vă rog să-mi comunicaţi: 
1. Cine este autorul  prezentului ordin şi care este persoana care îşi asumă răspunderea acestor decizii? 
2. Când şi unde va fi publicat textul ordinului guvernamental? 
3. Care sunt măsurile pe care le veţi dispune în această privinţă, pentru ca prevederile legale să fie supuse 
dezbaterilor publice şi să devină aplicabile şi funcţionale? 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 
 

*** 
 

Adresată : domnului  Victor Ponta, Prim Ministru al României 
Din partea:  deputat Paul Maria Andreea 
Obiectul interpelării: În sistemul energetic criza îşi dă mâna cu haosul  

 
Domnule Prim Ministru, 
Vă semnalez o situaţie deosebit de gravă la nivelul întregului sector energetic din România, generată de 

adoptarea consecutivă a unui set de măsuri guvernamentale care provoacă distorsiuni semnificative în domeniul 
energetic şi încalcă flagrant legea transparenţei decizionale. 

În primul rând, Hotărârea de Guvern nr. 138 din 3 aprilie 2013 prin care se acordă prioritate în sistemul 
energetic termocentralelor, adoptată fără consultări publice, va genera o creştere generalizată a preţurilor la energie. 
Complexele energetice Hunedoara şi Oltenia, principalii beneficiari ai acestei măsuri, produc în prezent cea mai 
scumpă energie în România: Hunedoara vinde energie electrică cu 271 lei/MWh, iar Oltenia cu 190 lei/MWh, 
comparativ cu Hidroelectrica care are un preţ mediu de 125 lei/MWh. Obligaţia ca în coşul de consum energetic să se 
regăsească într-o proporţie mai ridicată energie electrică de la cele două termocentrale, deci mai scumpă, are două 
efecte: producătorii mai eficienţi vor fi nevoiţi să-şi vândă energia în altă parte, iar consumatorii finali vor suporta 
costurile suplimentare şi vor plăti mai mult cu 5-8% pentru energie.  

Pe termen mediu şi lung, această măsură va duce la creşterea preţurilor la energie, costuri mai mari de 
producţie pentru o parte a consumatorilor industriali, agravarea dezechilibrelor în sistem prin impactul direct asupra 
altor producători mai eficienţi, conservarea şi mascarea unor practici lipsite de competitivitate şi afectarea 
credibilităţii, lucruri care pot alunga definitiv investitorii din România. 

În al doilea rând, Ordonanţa de Urgenţă nr. 20 din 27 martie privind trecerea Transelectrica şi a Transgaz de 
la Ministerul Economiei la Ministerul Finanţelor fără a include şi Dispeceratului Energetic Naţional şi OPCOM nu 
respectă directivele Pachetului 3 din legislaţia europeană. Conform acestuia, companiile care gestionează reţele 
energetice trebuie să răspundă în faţa unei alte structuri din stat decât celei care deţine producătorii, furnizorii şi 
distribuitorii de energie şi gaze. De asemenea această măsură va afecta profund economiile locale din Mediaş şi 
Sibiu. Fără taxele locale plătite de aceste două companii, încasările bugetare se vor diminua drastic. 

În al treilea rând, împărţirea Regiei Autonome de Activităţi Nucleare (RAAN) în mai multe bucăţi şi cedarea 
termocentralei Halânga în contul datoriilor de 110 milioane de lei Complexului energetic Oltenia, conform 
declaraţiilor făcute de către Dumnevoastră la 28 martie, nu reprezintă decât plimbarea activelor statului de la o 
companie la alta cu scopul de a stinge datoriile dintre unităţile sale. Un exemplu similar este preluarea termocentralei 
Iernut de către Romgaz la începutul acestui an. Această măsură va afecta direct economia din Drobeta Turnu Severin, 
strâns legată de activitatea RAAN. 

În al patrulea rând, perpetuarea problemelor la combinatul Oltchim reprezintă o altă mare ameninţare la 
adresa securităţii energetice a României. Amintim că între 2009 şi 2012 marfa vândută de Oltchim a fost în proporţie 
de 41% din produse specifice şi 38% din vânzarea de energie electrică către terţi. Practic, a doua sursă de venituri 
pentru combinat a fost comerţul cu energie electrică, Oltchim având o licenţă activă de furnizor de electricitate. 

În al cincilea rând, vânzarea pachetului de 15% din acţiunile Transgaz, deşi a adus venituri de 72 milioane 
euro la bugetul de stat, pentru mediul de afaceri aduce doar pierderi. Ca să se poată obţine un preţ mai mare pe aceste 
acţiuni, a fost mărit tariful de transport de gaze. Această măsură va provoca noi închideri de firme, ce vor duce la 
înmulţirea numărului de şomeri şi diminuarea veniturilor la bugetul de stat. 
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Semnalez că toate măsurile de mai sus au fost adoptate prin încălcarea legii transparenţei decizionale 
numărul 52 din 2003. Aceasta prevede consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la iniţiativa 
autorităţilor publice în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative şi informarea în prealabil, din oficiu, a 
persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative. Menţionez că lipsa unor dezbateri publice largi 
într-un domeniu strategic pentru securitatea naţională este simptomatică, de neconceput şi neprofesională. 

Preţul energiei a crescut deja sub guvernarea USL şi urmează alte două valuri de scumpiri ale energiei 
electrice în acest an, la 1 iulie şi la 1 septembrie. 
Având în vedere consecinţele devastatoare pe termen lung care pot apărea prin susţinerea discriminatorie a 
termocentralelor, încălcarea directivelor europene în cazul Translectrica şi Transgaz, camuflarea artificială a 
datoriilor companiilor ineficiente, epopeea restructurării Oltchim şi creşterea nejustificată a tarifelor transportului de 
gaze, vă rog să-mi comunicaţi: 
1. Prin ce măsuri vor fi atenuate efectele creşterii preţurilor la energie şi reacţiei în lanţ produse de aceasta? 
2. Care sunt ţintele privind mixul producţiei de energie şi cum urmează să fie atinse acestea? 
3. Ce măsuri veţi dispune pentru racordarea acţiunilor şi restructurărilor autohtone la directivele europene 
privind energia şi cum vor deveni acestea funcţionale? 
4. În ce manieră şi orizont de timp vor fi eficientizate companiile de stat din sectorul energetic? 
5. Care este strategia guvernului pe termen scurt, mediu şi lung în sectorul energetic? 
6. Ce măsuri veţi lua în vederea eficientizării şi a diminuării tarifelor din sistemul de transport energetic?  
 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Victor Ponta, prim ministru al României 
De către: deputat Andreea Maria Paul 
Obiectul interpelării:  Mai multă transparenţă a cheltuielilor publice, mai puţină corupţie, un spor de creştere 
economică 
 

Domnule Prim-Ministru, 
Ca urmare a interpelării „Mai multă transparenţă a cheltuielilor publice, mai puţină corupţie, un spor de 

creştere economică” adresată dumneavoastră şi înregistrată la data de 12 februarie 2013 cu numărul 24B,  am primit, 
la data de 18 martie 2013, din partea şefului Cancelariei Primului-Ministru, Vlad Ştefan Stoica, un răspuns gol de 
conţinut, care nu a surprins deloc aspectele aduse la cunoştinţă.  

După 2 luni şi 5 zile problema semnalată nu a fost încă rezolvată: majoritatea ministerelor sunt în continuare 
lipsite de transparenţă în ceea ce priveşte cheltuielile publice.  

Astfel, pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Economiei nu există niciun fel de date în privinţa 
veniturilor salariale lunare ale angajaţilor. La Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Culturii şi Ministerul 
Tineretului şi Sportului datele publicate sunt foarte vechi, din perioada februarie-aprilie 2012. 

În ceea ce priveşte achiziţiile publice, nu există date actualizate sau acestea sunt foarte greu de găsit la 
majoritatea ministerelor, excepţie făcând doar Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Fondurilor Europene, 
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii. În cazul Ministerului Afacerilor Externe, a Ministerului 
Finanţelor Publice şi a Ministerului Transportului datele nu sunt actualizate la zi. 

De asemenea, lipsesc detaliile despre plăţile efectuate la zi în cazul Ministerului Fondurilor Europene, 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Educaţiei Naţionale, 
Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerului Transporturilor. Datele nu sunt actualizate la zi la 
Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 
Ministerul Economiei şi Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Obiectivele de investiţii pentru anul 2013 lipsesc cu desăvârşire de pe site-urile instituţiilor publice, cu 3 
excepţii: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Justiţiei. 

Vă reamintesc că Guvernele Boc şi Mihai Răzvan Ungureanu au transparentizat investiţiile publice realizate 
în perioada 2009 – 2011 şi pe cele aflate în derulare, punându-le la dispoziţia cetăţenilor pe site-ul Guvernului. 
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Demersul, din păcate, nu a mai fost continuat. Totodată, la începutul anului 2012 a fost aprobată Strategia Naţională 
Anticorupţie 2012-2015 cu măsuri concrete pentru transparentizarea cheltuielilor publice (MO din 27 martie 2012).  
De asemenea, vă reamintesc că beneficiile economice totale directe şi indirecte ale transparentizării 
informaţiilor publice şi ale utilizării acestora la nivelul întregii economii ar putea genera o creştere economică de 
până la 1% conform studiului OECD realizat în cele 27 de state europene: „Review of recent studies on Public 
Sector Information re-use and related market developments”, de Graham Vickery, 2011. 
Lipsa de transparenţă a cheltuielilor publice permite propagarea corupţiei, stimularea risipei şi alocarea ineficientă a 
fondurilor. Transparenţa este o cale sigură de eficientizare a administraţiei publice.  
Pentru a susţine cele menţionate anterior, anexez situaţia, pe ministere, a încălcării dispoziţiilor legale privind 
transparenţa cheltuielilor publice, actualizată la data de 17 aprilie 2013. 
Ţinând cont că răspunsul venit din partea cancelariei dumneavoastră nu a luat în calcul nici una din întrebările 
adresate în prima interpelare, mă simt nevoită să le reiau: 
1. Veţi sesiza faptele - arătate prin prezenta - instituţiilor competente să cerceteze şi să sancţioneze această 
încălcare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
completările ulterioare? Dacă da, când? Dacă nu, de ce? 
2. Când a avut loc ultima evaluare semestrială, conform Măsurilor 1.2.2., 1.2.3, 1.2.4 şi 1.2.5 aferente 
Obiectivului specific 1.2. Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor 
publice deschise (open data) puse la dispoziţie de către autorităţile publice din cadrul Planului Naţional de Acţiune 
pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015? Care sunt concluziile acestei evaluări 
semestriale? 
3. Având în vedere că, în acest moment, unul din angajamentele României în ceea ce priveşte combaterea 
corupţiei este crearea portalului E-guvernare, precizaţi vă rog care sunt termenele de publicare online a 
cheltuielilor publice pe acest portal şi dacă aceste termene au fost respectate în ultimele 6 luni? 
4. Intenţionaţi să reintraţi în legalitate şi, dacă da, ce măsuri intenţionaţi să dispuneţi faţă de încălcările 
semnalate ale legii şi datele limită pe care le consideraţi pentru remedierea opacităţii din sistemul public şi pentru 
transparentizarea cheltuielilor publice? 
Vă rog, domnule Prim-ministru, să-mi transmiteţi răspunsul dumneavoastră în scris. 
 
 

*** 
 

Adresată:  domnului Dan Nica, ministrul  pentru  Societatea  Informaţională 
De către : deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Obiectul interpelării : Lansarea unor noi apeluri de propuneri de proiecte 

 
Domnule Ministru, 
În cadrul proiectelor cofinanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională si bugetul de stat în cadrul 

Axei Prioritare 3 Tehnologia Informaţiilor si Comunicaţiilor pentru sectorul privat si public, din cadrul POS CCE în 
luna noiembrie 2012 a fost lansat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Operaţiunea 3.2.1. "Susţinerea 
implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar", apel 3. Ca în 
cazul oricărui apel de propuneri de proiecte, dat fiind faptul că aşteptăm lansarea unui nou apel s-a început pregatirea 
proiectelor funcţie de criteriile de eligibilitate menţionate în ghidul solicitantului lansat spre consultare. În data de 
19.03.2013 am observat cu stupoare că toate ideile de proiecte au devenit neeligibile datorită modificării 
semnificative a ghidului solicitantului, în special a categoriilor de beneficiari şi a activităţilor eligibile.  

Vă rog, domnule ministru, să-mi comunicaţi dacă până la încheierea prezentului exerciţiu financiar (respectiv 
până la finalul acestui an) mai sunt şanse de lansare a unui apel de propuneri de proiecte în cadrul căruia UAT-urile 
sa fie beneficiari eligibili. 

Solicit răspuns scris. 
 

*** 
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Adresată: domnului Dan Nica, ministrul pentru Societatea  Informaţională 
De către : Cornel Mircea Sămărtinean 
Obiectul interpelării: Rambursarea  cheltuielilor pentru proiectele finalizate sau în curs de finalizare  
cofinanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat in cadrul Axei Prioritare 3 
Tehnologia Informaţiilor si Comunicaţiilor pentru sectorul privat si public, din cadrul POS CCE. 

 
Domnule Ministru, 
 
Există cereri de rambursare în cadrul apelului 1 pentru operatiunile 331 si 332 depuse in lunile ianuarie - aprilie 

2012 pentru care nu  s-a primit  bunul de plată. Proiectele au fost finalizate de peste un an de zile, beneficiarii şi-au 
asumat cheltuilelile, majoritatea prin utilizarea de credite bancare şi nu au primit nici măcar răspunsul cu privire la 
cererea de rambursare finală, ceea ce le crează dificultăţi majore în activitatea curentă datorită întârziierii rambursării. 
În ceea ce priveşte operaţiunea 311 nu există răspunsuri pentru cereri de rambursare depuse din luna mai – iunie 
2012,  sau sunt cereri de rambursare care au primit bunul de plată şi rambursarea doar pentru partea de buget de stat 
primită şi nu şi partea FEDR (de cca. 3 luni).   

Vă rog, domnule ministru, să-mi precizaţi care este stadiul rambursării chltuielilor pentru proiectele mai sus 
menţionate.  

Solicit răspuns scris. 
 

*** 
 

Adresată: domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
De către: deputat Vasile Gudu 
Obiectul interpelării: Subvenţiile agricole pe termen lung 

 
Domnule Ministru, 
 
Nivelul de dezvoltare al agriculturii româneşti precum şi practicile uzuale europene conduc la obligativitatea 

stabilirii unei strategii coerente în ceea ce priveşte subvenţionarea întregului sistem agricol. 
      Neintervenţia guvernului pentru sprijinirea  producătorilor agricoli români la nivel corespunzător rămâne de 

neînţeles cu atât mai mult cu cât se cunoaşte situaţia acestora în ceea ce priveşte criza de resurse financiare a 
fermierilor români aferentă sistemul subvenţiilor pe suprafaţa şi pe cap de animal.  

Având în vedere cele de mai sus, vă rog să-mi comunicaţi care este strategia ministerului pe care îl conduceţi 
pentru acordarea subvenţiilor agricole pe termen lung. 

 
 

*** 
 

Adresată: domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii  
De către: deputat Vasile Gudu 
Obiectul interpelării : Stadiul programului naţional pentru susţinerea pe termen lung a centrelor de 
prevenire, consiliere şi testare a epidemiei HIV 

 
Domnule Ministru, 
 
Fără îndoială, una din principalele probleme cu care se confruntă societatea românească o reprezintă nivelul tot 

mai ridicat al infecţiilor HIV depistate, care a ajuns în ultima vreme la cote alarmante. 
Dacă românii au devenit mult mai responsabili în ceea ce priveşte virusul HIV, fapt dovedit de numărul tot mai 

mare de persoane care se adresează centrelor de consiliere şi testare, băcăuanii deţin un trist record la nivel naţional, 
1% din cei testaţi fiind diagnosticaţi pozitiv 

 “Extinderea capacităţii de consiliere şi testare voluntară” şi “Prevenirea transmiterii infecţiei HIV de la mamă 
la copil” sunt cele două programe anunţate de ministerul pe care îl conduceţi. 
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Primul program constă în programarea testării HIV cu consiliere în rîndul populaţiei, proiect în cadrul căruia 
este încurajată accesarea gratuită a testului HIV. 

Cel de-al doilea program are ca scop informarea femeilor gravide cu privire la riscurile infecţiei cu HIV şi 
promovarea testului HIV care reprezintă singura modalitate prin care poate fi depistată prezenţa virusului în 
organism. Persoanele infectate vor beneficia de îngrijire multidisciplinară de specialitate (asistenţă medicală, socială 
şi psihologică). Femeilor gravide infectate li se va asigura pachetul complet de măsuri de prevenire a virusului HIV la 
făt. 

Statisticile arată că, în cazul depistării HIV în primele luni de sarcină, prin aplicarea procedurilor de prevenire, 
doar 2% din copiii născuţi din mame seropozitive vor fi infectaţi . 

Toate aceste eforturi pot fi multiplicate şi aplicate  eficient dacă o parte din aceste servicii gratuite vor fi 
preluate de Ministerul Sănătăţii în conformitate cu strategia naţională HIV/SIDA. 

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să ne comunicaţi care este strategia ministerului pe care îl conduceţi 
pentru dezvoltarea şi extinderea programului naţional pentru susţinerea pe termen lung a centrelor de prevenire, 
consiliere şi testare a epidemiei HIV ca o condiţie necesară şi obligatorie ca stat membru al Uniunii Europeane. 

 
*** 

 
 

Adresată: domnului Titus Corlăţeanu, ministrul Afacerilor Externe 
De către : deputat Adrian Gurzău 
Obiectul interpelării:  Victimele traficului de persoane 

 
Domnule Ministru,  
Ca urmare a unui studiu efectuat de către Comisia Europeană la nivelul Uniunii Europene având ca tematică 

traficul de persoane, s-a adus la cunoştinţa opiniei publice faptul că la nivelul întregii uniuni, tot mai mulţi oameni 
sunt exploataţi pentru prostituţie şi muncă forţată. Raportul arata că numărul victimelor înregistrate a crescut cu 18 la 
sută. În acelaşi timp, numărul celor condamnaţi pentru trafic de persoane, în aceeaşi perioadă, a scăzut cu 13 la sută. 
Cea mai mare parte a victimelor, aproape 61 la sută, provine din statele membre UE, cele mai multe din România şi 
Bulgaria.  

Având în vedere cele mai sus menţionate, vă rog, domnule ministru, să îmi răspundeţi la următoarele întrebări: 
Care sunt măsurile pe care le va lua ministerul pe care îl coordonaţi, astfel încât ţara noastră să nu mai facă 

parte din aceste clasamente denigratoare? 
Aveţi în vedere iniţierea unei campanii de informare în rândul cetăţenilor români din străinătate cu privire la 

pericolele reprezentate de traficul de persoane, prostituţie şi munca forţată? 
Solicit răspuns scris. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Gheorghe-Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Camelia-Margareta Bogdănici 
Obiectul interpelării: Situaţia critică în care se află Clinica de Stomatologie Infantilă din Iaşi 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 

Este cunoscută situaţia critică în care se află reţeaua naţională de asistenţă medicală dentară, urmare a sistării 
integrale a finanţării de către Ministerul Sănătăţii, începând cu luna aprilie a.c. 

Această situaţie a acutizat funcţionarea Clinicii de Stomatologie Infantilă a Spitalului „Sfântul Spiridon” din 
Iaşi – singura clinică din regiune care asigură asistenţă stomatologică pentru copiii proveniţi din familii cu probleme 
sociale şi pentru copiii cu handicap. În această Clinică îşi desfăşoară activitatea peste 100 de studenţi şi peste 30 de 
medici rezidenţi care doresc să se perfecţioneze.  

Ca fost director medical al Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iaşi, cunosc îndeaproape problemele cu care 
această clinică se confruntă. Medicii au ajuns să îşi procure din venituri proprii materialele utilizate în cabinetele 
stomatologice din Clinică, lucru total nefiresc.  
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Ca o soluţie pe termen lung, care să rezolve situaţia critică în care se află de o bună perioadă de timp această Clinică, 
conducerea Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iaşi a întreprins demersurile necesare pentru ca această Clinică să fie 
preluată de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa Iaşi”. Este o schimbare benefică ţinând cont de faptul 
că în această clinică se desfăşoară activităţi preponderant didactice. 
Având în vedere că stadiul acestor demersuri este foarte avansat, şi anume:  
- Transferul a fost avizat de către Consiliul de Administraţie al Spitalului, precum şi de conducerea 
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa Iaşi”; 
- Consiliul Local al Municipiului Iaşi a aprobat, în şedinţa din data 31 octombrie 2012, Hotărârea privind 
atribuirea în administrare, cu titlu gratuit, pe durata menţinerii funcţiunii actuale, a clădirii Stomatologie Infantilă, 
către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa Iaşi” (HCL nr. 254/31 octombrie 2012). 
În acest moment, întreg personalul medical care lucrează în Clinica de Stomatologie Infantilă este plătit din fonduri 
realizate de celelalte structuri medicale ale Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iaşi, deoarece s-a sistat finanţarea 
activităţii desfăşurate de medicii stomatologi din această unitate, iar materialele sanitare necesare intervenţiilor 
medicale nu mai pot fi achiziţionate.   

Având în vedere considerentele expuse mai sus, dar şi faptul că acest transfer este, fără îndoială, atât în 
beneficiul pacienţilor (copiii proveniţi din familii defavorizate), dar şi al activităţii medicale şi didactice din cadrul 
Clinicii de Stomatologie Infantilă din Iaşi, vă rog, domnule Ministru, să reconsideraţi punctul de vedere referitor la 
problema prezentată, exprimat în adresa nr. XI/A/50548,63991/EN/23/28.12.2012, transmisă de către Ministerul 
Sănătăţii Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iaşi.  

Vă rog, Domnule Ministru, să ne comunicaţi dacă Ministerul pe care îl conduceţi va aviza favorabil acest 
demers, precum şi orizontul de timp avut în vedere de Dumneavoastră.  

Solicit răspuns scris. 
 

*** 
 

 
 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Victor Ponta, prim ministru 
        Domnului Daniel Chiţoiu, vicepremier  
 

Persoanele desemnate să reprezinte statul român în cadrul companiilor de stat 
 
 
Domnule prim ministru, 

Vă rog să-mi comunicaţi cine sunt persoanele desemnate în prezent de către statul român să ne reprezinte în 
fiecare companie majoritară sau minoritară de stat?  
 
Vă rog sa-mi transmiteţi lista completă a numelor şi companiilor unde ne reprezintă, atât în funcţiile executive, în 
consiliile de administraţie, cât şi în adunările generale ale acţionarilor. Totodată, vă rugăm să ataşaţi fiecarei 
persoane: numele, funcţia, compania şi anii de experienţă în domeniul respectiv.  

Solicit răspuns în scris, în format word tabelar.  
 

Deputat, 
Andreea Paul 

 
*** 
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Adresată domnului Dan Nica, ministrul  pentru  Societatea  Informaţională 

 
Evaluarea proiectelor broadband în cadrul operaţiunii 3.1.1. 

 
 

În cadrul operatiunii 3.1.1. broadband evaluarea proiectelor durează în medie peste 18 luni, ceea ce face mulţi 
beneficiari să renunţe la proiecte. În acest sens, se recomandă eficientizarea procesului de evaluare/ selectie/ 
contractare cu atât mai mult cu cât valoarea maximă a finanţării nerambursabile este de 100.000 lei.  

Vă rog, domnule ministru,  să-mi  comunicati când se estimează finalizarea evaluării şi contractării acestor 
proiecte. 

Solicit răspuns scris. 
Deputat, 

Cornel Mircea Sămărtinean 
 

*** 
 

 
Adresată domnului Dan Nica, ministrul pentru  Societatea  Informaţională 

 
Evaluarea administrativă şi a eligibilitătii în cadrul operatiunilor 331 si 332 apel 2 

 
 
 

În cadrul operaţiunilor 331 si 332 apel 2, am început să primim clarificări cu privire la evaluarea administrativă 
şi a eligibilitătii acestor proiecte prin poştă şi/ sau fax, deşi în ghidul solicitantului era menţionat că solicitările de 
clarificări se vor transmite prin fax. 

Vă rog, domnule ministru, să-mi precizaţi când se estimează finalizarea evaluării şi contractării acestor proiecte 
cu atât mai mult cu cât durata maximă de implementare a unui astfel de proiect poate fi de 24 de luni. 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

 
1.  

Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Cardul naţional de sănătate 
 
Domnule Ministru,  
 
Ca urmare a audienţelor susţinute la cabinetul meu parlamentar, s-au prezentat mai mulţi petenţi care sunt 

interesaţi: 
 Când vor începe să funcţioneze cardurile naţionale de sănătate? 
Sunt aceste carduri obligatorii pentru toţi cetăţenii ţării? 
Care este valoarea unui astfel de card şi dacă acest cost va fi suportat de cetăţeni? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Adrian Gurzău 
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*** 

 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Tăierea fondurilor bugetare pentru medicii stomatologi 
 
 
Domnule Ministru,  
Ca urmare a discuţiilor purtate cu medicii stomatologi din colegiul meu parlamentar, aceştia mi-au adus la 

cunoştinţă faptul că în acest an ministerul pe care dumneavoastră îl coordonaţi nu a alocat nici un ban din fondurile 
bugetare, către medicii stomatologi. Aşadar, copiii şi persoanele devaforizate nu vor mai avea parte de consultaţii şi 
lucrări gratuite, începând cu acest an, asta din cauza nealocării de către minister a sumelor necesare. În opinia 
medicilor, acest lucru în niciun caz nu ar trebui să se întâmple mai ales în aceste vremuri în care sănătatea oamenilor 
ar trebui îmbunătăţită şi protejată iar banii nu sunt alocaţi către medici că de fapt către pacienţii care, dacă nu 
beneficiază de aceste îngrijiri, se pot îmbolnăvi şi de alte cauze. 

Având în vedere cele mai sus menţionate, vă rog, domnule ministru să îmi răspundeţi la următoarele 
întrebări: 

Care sunt măsurile prevăzute de ministerul pe care îl coordonaţi, astfel încât să se refinanţeze în regim de 
urgenţă aceste servicii de sănătate, prestate de medicii stomatologi? 

Care este numărul copiilor şi a persoanelor defavorizate care trebuiau să beneficieze în regim gratuit de 
aceste servicii de sănătate?  
Solicit răspuns scris. 
 
 

Deputat, 
Adrian Gurzău 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
 

Cercetarea în agricultură 
 
Domnule Ministru,  
Ca urmare a discuţiilor purtate cu reprezentanţii Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură din 

Cluj-Napoca, aceştia mi-au adus la cunoştinţă faptul că doresc interzicerea retrocedărilor în natură ale terenurilor 
statului aflate în administrarea staţiunilor de cercetare din domeniul agricol, deoarece acestea sunt unităţi strategice în 
dezvoltarea economică a ţării. Aceşti specialişti în pomicultură din Cluj-Napoca au fost recompensaţi de-a lungul 
timpului cu medalii la concursurile din ţară şi străinătate iar acum sunt puşi în pericol ca munca lor să se risipească 
prin retrocedările terenurilor cultivate de ei cu soiuri pomicole valoroase. Dacă în anul 1990, staţiunea clujeană de 
cercetare deţinea 1036 de hectare, în acest moment staţiunea mai deţine doar 168 hectare. Mai mult decât atât, şi cel 
mai grav, angajaţii staţiunii sunt neplătiţi de 15 luni iar cu toate acestea, staţiunea de cercetare are şi în acest moment 
rezultate impresionante.  

Având în vedere cele mai sus menţionate, vă rog, domnule ministru să îmi răspundeţi la următoarele 
întrebări: 

Care sunt măsurile prevăzute de ministerul pe care îl coordonaţi, astfel încât să fie interzise retrocedările în 
natură a terenurilor din domeniul public al statului, administrate de institutele şi staţiunile de cercetare din domeniul 
agricol, care sunt indispensabile pentru activitatea de cercetare şi dezvoltare?  

Care sunt soluţiile ministerului pe care îl coordonaţi astfel încât angajaţii staţiunii de cercetare să îşi 
primească salariile cât mai repede posibil?  
Solicit răspuns scris. 
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Deputat, 
Adrian Gurzău 

 
*** 

 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Fondurilor europene pentru biodiversitate 
 
Doamnă ministru,  

  Una dintre obligaţiile asumate de România odată cu aderarea la Uniunea Europeană este înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Arii Protejate. O atribuţie importantă este accesarea fondurilor europene pentru biodiversitate, 
agenţia fiind principalul beneficiar al Axei 4 din Programul Operaţional Sectorial de Mediu – protecţia naturii şi 
biodiversitate  

În acest context, vă rog, doamnă ministru, să îmi răspundeţi la următoarea întrebare: 
Care este situaţia acestei Agentiei Naţionale pentru Arii Protejate şi câte proiecte de finanţare europeană a 

depus până în prezent? 
Solicit răspuns scris.             
 

Deputat, 
Adrian Gurzău 

 
*** 

 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 

 
Situaţia copiilor cu diabet 

 
Domnule Ministru,  

  Ca urmare a audienţelor ţinute la cabinetul meu parlamentar mai multe persoane mi-au adus la cunoştinţă 
faptul că se descurcă foarte greu cu îngrijirea copiilor care suferă de diabet tip I insulino-dependenţi. Pe lângă faptul 
că nu pot fi lăsaţi nesupraveghiaţi ceea ce necesită angajarea unei bone, ajutorul de la stat pentru  medicamente este 
de  sub 100 de lei iar o persoană cu acest tip de diabet are nevoie de teste pentru determinarea glicemiei de la cinci la 
zece bucăţi pe zi. Această boală este total diferită de diabetul dobândit la maturitate. 
  În aceste conditii, vă rog domnule ministru, să îmi răspundeţi la următoarea  întrebare: 

Aveţi prevăzute în programul dumneavoastră de guvernare măsuri care să asigure un sprijin pentru 
persoanele cu acest tip de diabet? 
Solicit răspuns scris.         
 

Deputat, 
Adrian Gurzău 

 
*** 

 
Adresată domnului Dan Nica, ministrul pentru Societatea Informaţională 
 

Programe de prevenire a incidentelor cibernetice 
 
Domnule Ministru,  
Incidentele cibernetice sunt tot mai dese iar firmele se simt tot mai ameninţate de astfel de infracţiuni. Astfel, 

aproape 80% dintre organizaţii au confirmat existenţa unui nivel tot mai mare de risc cauzat de creşterea 
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ameninţărilor externe de natură cibernetică. Acestă creştere a volumului scurgerilor de date este datorată în mare 
parte datorită dispozitivelor mobile care accentuează riscurile. 
  În aceste conditii, vă rog domnule ministru, să îmi răspundeţi la următoarea  întrebare: 

Care sunt măsurile pe care le va lua ministerul pe care dumneavoastră îl coordonaţi, astfel încât să se ofere 
sprijin acestor firme prin programe gratuite care au ca şi scop înlăturarea acestor incidente cibernetice? 
Solicit răspuns scris.         
 

Deputat, 
Adrian Gurzău 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

 
Informaţii referitoare la administrarea Serviciului de Ambulanţă Iaşi 

 
Stimate Domnule Ministru, 

 
 
Având în vedere că serviciile de ambulanţă judeţene sunt unităţi sanitare publice de importanţă strategică, cu 
personalitate juridică, aflate în coordonarea departamentului de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, vă rog, 
Domnule Ministru, să ne comunicaţi următoarele informaţii referitoare la administrarea Serviciului de Ambulanţă 
Iaşi: 
- numărul ambulanţelor de la nivelul Serviciului de Ambulanţă Iaşi; 
- suma cheltuită de către Serviciul de Ambulanţă Iaşi în anul 2012 pentru reparaţia ambulanţelor din 
dotare; 
- dacă Ministerul Sănătăţii a efectuat un audit financiar în anul 2012 la Serviciul de Ambulanţă Iaşi. 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Camelia – Margareta Bogdănici 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Conservator  

 
 

 Declaraţii politice 
       

Propunerea legislativă în sprijinul tinerelor familii şi a bunicilor a PC trebuie să devină lege 
 

Parlamentarii Partidului Conservator au iniţiat o propunere legislativă care vizează modificarea Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. Iniţiativa va 
da posibilitatea bunicilor să primească o sumă lunară pentru îngrijirea copilului, în cazul în care părinţii se întorc la 
locul de muncă înainte ca micuţii să împlinească doi sau trei ani.  

Propunerea PC vine în sprijinul creşterii natalităţii, în sensul încurajării tinerelor familii de a avea copii, în 
condiţiile în care Fondul ONU pentru Populaţie avertizează România asupra fenomenului îmbătrânirii populaţiei şi a 
degradării structurii acesteia pe vârste. Dacă fenomenul respectiv va continua, în scurt timp, va trebui să 
reconsiderăm toate segmentele societăţii româneşti, iar o persoană activă va fi nevoită să asigure sursele financiare 
pentru plata pensiilor unui număr din ce în ce mai mare de vârstnici. De asemenea, propunerea legislativă încurajează 
atât părinţii care doresc să-şi reia mai repede activitatea profesională, în special mamele, cât şi bunicii, care oricum, 
în multe situaţii, au grijă de nepoţii lor. Astfel, în situaţia în care părintele copilului se întoarce la locul de muncă, 
bunica sau bunicul va putea beneficia de o sumă lunară pentru îngrijirea nepotului. 

Între argumentele motivate ale propunerii legislative este şi realitatea conform căreia România nu are în 
prezent un număr corespunzător de alternative pentru îngrijirea copilului până la doi sau trei ani. Totodată, creşele 
existente nu fac faţă solicitărilor de preluare si îngrijire a copiilor, iar serviciile oferite de creşele private sau de bone 
sunt mult prea costisitoare pentru majoritatea familiilor românilor. Nu în ultimul rând, argumentaţia specialiştilor se 
referă la faptul că asigurarea cadrului afectiv şi emoţional unic oferit de familie este extrem de important în 
dezvoltarea sănătoasă şi armonioasă a copiilor. 

Organizaţiile de seniori ale Partidul Conservator vor demara în perioada următoare o campanie de strângere 
de semnături la nivel naţional, în scopul promovării acestei  propuneri legislative. Îmi exprim speranţa că iniţiativa va 
parcurge cu celeritate fluxul parlamentar, urmând să devină lege în cel mai scurt timp posibil.  

 
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
Recredibilizarea justiţiei, o acţiune asumată de USL! 

 
 Partidul Conservator şi USL recunosc necesitatea şi importanţa unor instituţii precum DNA şi ANI, dar 
consideră ca ele trebuie să devina cu adevărat eficiente, iar activitatea lor să schimbe radical actuala percepţia de 
partizanat politic existentă până acum. În fapt, Uniunea Social Liberală şi-a propus, încă din primele zile ale 
guvernării, consolidarea integrităţii şi responsabilităţii sistemului de justiţie. 
 În opinia noastră, puterea judecătorească trebuie să îşi recapete rolul şi locul în statul de drept. Avem nevoie 
de o justiţie independentă şi eficientă, situată departe de ingerinţele politice, dacă dorim să construim o Românie 
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puternică. Obiectivul nostru este creşterea permanentă a calităţii actului de justiţie în raporturile cu cetăţenii, dar şi a 
imparţialităţii sale în faţa oricărei presiuni politice sau de altă natură. 
 Lupta împotriva corupţiei este o prioritate reală pentru guvernarea USL, iar pentru ducerea la bun sfârşit a 
acestei bătălii avem nevoie de voinţă şi solidaritate politică, instituţii funcţionale şi buget adecvat. Până acum, în 
fostele guvernări PDL, „lupta împotriva corupţiei” a fost doar o lozincă falsă şi populistă, care a dat bine la public, 
dar în spatele căreia s-a ascuns şi s-a dezvoltat o reţea de corupţie şi clientelism politic la cel mai înalt nivel.  

USL susţine necesitatea funcţionării DNA şi ANI ca organisme pilon pentru eficienţa de prim rang a luptei 
împotriva corupţiei. Este clar însă că nu vom mai accepta derapaje din partea acestor instituţii, care trebuie să iasă de 
sub suspiciunile de partizanat sau acţiuni la comandă politică. Cele doua instituţii sunt datoare să depună eforturi 
convingătoare pentru schimbarea acestei percepţii şi pentru a convinge românii că funcţionează imparţial, în spiritul 
legii şi al adevărului. 

 
Deputat, 

Ion Diniţă 
 

*** 
 

Biserica – factor de echilibru social 
 

De câţiva ani, mai precis în ultimul deceniu, asistăm la încercările disperate ale unor cercuri oculte, de 
dezrădăcinarea Bisericii  în special al celei creştine, prin cunoscutele „cozi de topor,” care nu ne-au lipsit de-a lungul 
istoriei noastre.  În ultimii ani chiar s-a trecut la o campanie de compromitere a instituţiei Bisericii cu o vehemenţă de 
neînchipuit, uneori susţinută şi de o anumită parte a mijloacelor de informare în masă: că s-au construit prea multe 
biserici, că o parte a preoţimii creştine au facut nu ştiu ce agoniseli, că se condiţionează unele servicii religioase de 
achitare a unor sume, că unii preoţi au  alte preocupari, în defavoarea “celor sfinte”, etc, tot felul de inepţii care au 
tensionat societatea românească. 

Toate acestea au culminat cu readucerea în spaţiul public a temei privitor la tăierea fondurilor publice pentru 
lăcaşele de cult, la scoaterea orelor de religie din programele şcolare, la renunţarea icoanelor din şcoli printr-o  „aşa 
zisă iniţiativă legislativă”, chiar din interiorul celei mai democratice instituţii, care este Parlamentul României. Trec 
peste faptul că un astfel de demers este sortit eşecului total, dar nu pot să nu remarc faptul că acest atac împotriva 
Bisericii este lansat exact în Postul Paştelui la ortodocşi şi de acelaşi personaj care a mai facut-o şi cu alte ocazii cu o 
agresivitate şi cu o virulenţă nemaiîntâlnită pănă acum, mai ales că preocuparea dubioasă faţă de finanţarea cultelor 
nu corespunde nici unei nevoi reale ale populaţiei României care are alte priorităţi. 
Urmăreşte domnul deputat Remus Cernea, căci despre dânsul este vorba, crearea de tensiuni artificiale între Stat şi 
Biserică, care în opinia mea este una din instituţiile pe care se sprijină statul român?! Tot ce este posibil. Ştie 
personajul respectiv că, Biserica este legată indestructibil de stat şi că a participat nemijlocit la constituirea, 
consolidarea şi unitatea statului român? Se pare că nu,  din moment ce nu  a sesizat că Biserica a fost, este şi va fi 
liantul unităţii şi identităţii naţionale a românilor! A nu ţine cont de aşa ceva poate fi calificat ca un atentat la 
identitatea noastră naţională şi la valorile tradiţionale ale poporului nostru. Ar trebui să ne dea de gândit şi faptul că, 
această temă a finanţării cultelor a fost lansată şi alaturată temei privind aşa zisul „parteneriat social” între 
persoanele de acelaşi sex şi ca sminteala să fie completă, personajul propune elaborarea  unui cadru legislativ în acest 
sens. 
 Amintesc cu această ocazie domnului deputat că, chiar dacă suntem un popor ospitalier şi tolerant, nu ne 
lăsăm valorile spirituale călcate în picioare.  
Dinpotrivă, eu am ferma convingere că instituţia Bisericii trebuie să-şi îndeplinească rolul de „factor de echilibru 
social”, dar acest lucru nu poate să fie inplementat în societatea românească,  prin lipsa susţinerii financiare de la 
Bugetul de Stat sau de la bugetele locale (si aşa foarte, foarte redusă – de 0,25%) sau prin ignorarea rolului social al 
Bisericii, atribut de  sorginte  conservatoare alături de familie, educaţie, armată, etc. Nu se poate să acceptăm 
aruncarea în derizoriu, a tainei căsătoriei, a tainei botezului, a tuturor ritualurilor legate de plecarea din această lume! 
Aceste valori le-am moştenit de la înaintaşii noştri care au făurit România Mare, nu dorinţa de „parteneriate–
sociale” cum le denumeşte respectivul parlamentar!! Şi, o spun răspicat aici şi acum,  nu vom renunţa niciodată la 
aceste valori! În concluzie recomand domnului deputat să treacă mai des pe la medic şi să înceapă a citi mai des 
Biblia, ca nu cumva să „se rătăcească de tot”. Iată de ce am convingerea, că trebuie iniţiat de urgentă un proiect de 
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act normativ care să redefinească rolul social al Bisericii ca factor de echilibru, de linişte  şi stabilitate socială  de 
speranţă de mai bine. Numai într-un astfel de mediu, şi în astfel de contex social putem spera să trăim mai bine să 
creştem copiii în linişte, să consolidăm familia ca celulă de bază a societăţii, iar Biserica să-şi îndeplinească misiunea 
seculară a valorilor  creştine universal recunoscute. 
  

Deputat, 
Constantin Avram 

 
*** 

  
 Întrebări 

 
 
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

Stadiul locurilor de muncă vacante din judeţul Braşov. 
 
Stimată doamnă ministru,           
 

Bursa Generală a Locurilor de Muncă organizată recent la Braşov a atras mii de doritori de locuri de muncă. 
La manifestare au participat 63 de agenţi economici, care au oferit peste 614 locuri de muncă, 111 pentru studii 
superioare şi 503 pentru studii medii, acoperind o paletă de 173 de meserii, 59 pentru studii superioare şi 114 pentru 
studii medii. Cu toate acestea, sutele de persoane selectate cu acest prilej în vederea angajării nu sunt în măsură să 
conducă la scăderea procentului şomajului în judeţ.  

Având în vedere cele semnalate, vă întreb stimată doamnă ministru: 
1. Câţi oameni se află în prezent în şomaj, atât în România, cât şi în judeţul Braşov? 
2. Care este strategia Guvernului României pentru a diminua rata şomajului? 
3. Care sunt meseriile cele mai căutate în prezent în România, precum şi situaţiile în care acestea rămân neocupate 
din cauza lipsei profesioniştilor din diferite domenii? 
 
Solicit răspuns scris. 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Adresată domnului Liviu-Nicolae Dragnea, Viceprim-Ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Şansele Braşovului de a fi desemnată capitala regiunii Centru. 
 
Stimate domnule viceprim-ministru, 
 

Un număr important de organizaţii non-guvernamentale, fundaţii şi asociaţii civice, precum şi specialişti în 
domeniul previziunilor culturale, sociale şi economice, consideră, probabil pe bună dreptate, că municipiul Braşov 
trebuie desemnat drept capitală regională. Deja primul-ministru Victor Ponta a primit mai multe liste de semnături 
din Braşov pentru ca Braşovul să nu aibă rival din acest punct de vedere. Ca braşovean, îmi doresc, de asemenea, 
realizarea acestui deziderat, dar vreau, pe de altă parte, ca soluţia să fie dată în cunoştinţă de cauză. 

Pentru a-i informa pe cetăţenii colegiului meu, vă întreb cu respect domnule vicepremier care sunt criteriile 
pe care le aveţi în vedere în ceea ce priveşte alegerea capitalelor viitoarelor regiuni, precum şi ce previziuni aveţi 
pentru Braşov? 
Solicit răspuns scris. 
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Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Liviu-Nicolae Dragnea, Viceprim-Ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Punerea în aplicare a Memorandumului pentru Aprobarea programelor operaţionale aferente fondurilor 
europene structurale şi de investiţii şi a structurii instituţionale de implementare pentru perioada 2014-2020. 

 
Stimate domnule viceprim-ministru, 
 

Aţi elaborat recent la nivelul Guvernului României Memorandumul privind Aprobarea programelor 
operaţionale aferente fondurilor europene structurale şi de investiţii şi a structurii instituţionale de implementare 
pentru perioada 2014-2020. Consider că documentul respectiv trebuie revizuit, în sensul în care România a stabilit că 
intervenţia prin FEADR să se realizeze prin intermediul unui program naţional de dezvoltare rurală, ceea ce este în 
conformitate cu prevederile propunerii de Regulament pentru dezvoltare rurală. Implementarea Programului de 
dezvoltare rurală propusă prin Memorandum vizează delegarea atribuţiilor privind selectarea şi aprobarea proiectelor, 
semnarea contractelor şi monitorizarea implementării tehnice şi financiare către organisme intermediare, prin 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru infrastructură publică în mediul rural. Modificarea 
actualului cadru instituţional va atrage întârzieri majore în aprobarea PNDR 2014-2020, deoarece viitorul program 
trebuie să cuprindă şi descrierea mecanismului şi instituţiilor responsabile de implementare. În plus, întârzierile se 
vor reflecta şi în acreditarea agenţiei de plată pentru PNDR şi, implicit, în lansarea şi implementarea programului. 
Consider că delegarea anumitor funcţii către mai multe entităţi va determina un risc major pentru Autoritatea de 
Management în gestionarea programului, aceasta fiind direct responsabilă de „eficienţa şi corectitudinea gestionarii şi 
realizării sarcinilor”. Această opinie este justificată de problemele apărute în actuala perioadă de programare pentru o 
serie de Programe Operaţionale. 

Prevederile propunerii de regulament pentru FEADR fac referire la necesitatea simplificării procesului de 
implementare, în special în relaţia cu beneficiarii Programului, în timp ce propunerea din Memorandum conduce spre 
o îngreunare a acestui proces. Aceasta întrucât în anexa „Structura instituţională de gestionare a fondurilor europene 
2014-2020” nu se menţionează agenţia de plată (actuala APBRP) care este obligatorie prin prevederile propunerii de 
regulament FEADR. 

Cerinţele regulamentului de dezvoltare rurală solicită ca pentru gestiunea FEADR să existe o Agenţie de 
Plăţi acreditată în baza unor criterii prevăzute în regulament. Agenţia de Plăţi trebuie să îndeplinească anumite criterii 
de acreditare, iar funcţia de plată nu poate fi delegată către alte entităţi. De asemenea, propunerea de Memorandum 
nu defineşte detaliat infrastructura publică din mediul rural. Având în vedere cele prezentate, precum şi faptul că 
fluxul procedural şi instituţional, destul de complex în perioada actuală, se complică şi mai mult din cauza dublei 
subordonări, atât faţă de MDRAP, cât şi fată de MADR, vă întreb respectuos ce măsuri veţi lua pentru buna 
funcţionare a Autorităţii de Management pentru perioada 2014-2020, precum şi pentru funcţionalitatea acesteia la 
capacitate maximă pentru implementarea proiectelor şi atragerea sumelor destinate României? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 
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Adresată domnului Dan Nica, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 
 
 

Evoluţia plăţilor on-line din România. 
 
Stimate domnule ministru,           
 
Ultimele informaţii furnizate de specialişti indică faptul că comerţul electronic cu plata online a crescut în ultimii doi 
ani cu aproape 15 procente de la un al la altul, la câteva sute de milioane de euro. În ciuda unui an de instabilitate 
economica, industria comerţului electronic este printre puţinele care şi-a păstrat un ritm de creştere accelerat şi are 
şanse continue de dezvoltare.  
Vă întreb cu respect: 
1. Are ministerul pe care îl conduceţi date oficiale referitoare la adevăratul cuantum al comerţului electronic din 
România, şi dacă da, care sunt cifrele anului 2012 comparativ cu anii trecuţi? 
2. Cum apreciaţi tendinţele din industria comerţului electronic privind diversificarea coşului de cumpărături?  
3. Care sunt estimările privind creşterea pieţei comerţului electronic cu plata online pentru anul 2013? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Eugen-Gheorghe Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Strategia MS pentru menţinerea în ţară a medicilor. 
 
Stimate domnule ministru,           
 

Salariile mici şi lipsa unei perspective profesionale îi determină pe medicii din România să îşi caute tot mai 
frecvent un serviciu în străinătate. Potrivit statisticilor oficiale, în ultimii ani mii de medici au ales să profeseze în 
afara ţării, iar târgurile de locuri de muncă pentru specialiştii din sănătate le oferă repere în acest sens. Unul din 
judeţele în care exodul medicilor s-a manifestat pregnant în ultima perioadă este şi Braşovul. 

Vă întreb cu respect: 
1. Care este numărul medicilor care au plecat din unităţile spitaliceşti din România şi, punctual, din judeţul Braşov, în 
ultimii zece ani? 
2. Ce întreprinde concret Ministerul Sănătăţii pentru a păstra în ţară medicii români, îndeosebi din punctul de vedere 
al cointeresării lor salariale?  
 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 
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Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici,  ministrul Fondurilor Europene 
 
 

Dubla subordonare a organismelor intermediare privind accesarea fondurilor europene în perioada 2014-
2020, atât faţă de MDRAP, cât şi faţă de MADR. 

 
Stimate domnule ministru, 
 

Aţi elaborat şi semnat la nivelul Guvernului României Memorandumul privind Aprobarea programelor 
operaţionale aferente fondurilor europene structurale şi de investiţii şi a structurii instituţionale de implementare 
pentru perioada 2014-2020. Consider că documentul respectiv trebuie revizuit, în sensul în care România a stabilit că 
intervenţia prin FEADR să se realizeze prin intermediul unui program naţional de dezvoltare rurală, ceea ce este în 
conformitate cu prevederile propunerii de Regulament pentru dezvoltare rurală. Implementarea Programului de 
dezvoltare rurală propusă prin Memorandum vizează delegarea atribuţiilor privind selectarea şi aprobarea proiectelor, 
semnarea contractelor şi monitorizarea implementării tehnice şi financiare către organisme intermediare, prin 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru infrastructură publică în mediul rural.  

Modificarea actualului cadru instituţional va atrage întârzieri majore în aprobarea PNDR 2014-2020, 
deoarece viitorul program trebuie să cuprindă şi descrierea mecanismului şi instituţiilor responsabile de 
implementare. În plus, întârzierile se vor reflecta şi în acreditarea agenţiei de plată pentru PNDR şi, implicit, în 
lansarea şi implementarea programului. Consider că delegarea anumitor funcţii către mai multe entităţi va determina 
un risc major pentru Autoritatea de Management în gestionarea programului, aceasta fiind direct responsabilă de 
„eficienţa şi corectitudinea gestionarii şi realizării sarcinilor”. Această opinie este justificată de problemele apărute în 
actuala perioadă de programare pentru o serie de Programe Operaţionale. 

Prevederile propunerii de regulament pentru FEADR fac referire la necesitatea simplificării procesului de 
implementare, în special în relaţia cu beneficiarii Programului, în timp ce propunerea din Memorandum conduce spre 
o îngreunare a acestui proces. Aceasta întrucât în anexa „Structura instituţională de gestionare a fondurilor europene 
2014-2020” nu se menţionează agenţia de plată (actuala APBRP) care este obligatorie prin prevederile propunerii de 
regulament FEADR. 

Cerinţele regulamentului de dezvoltare rurală solicită ca pentru gestiunea FEADR să existe o Agenţie de 
Plăţi acreditată în baza unor criterii prevăzute în regulament. Agenţia de Plăţi trebuie să îndeplinească anumite criterii 
de acreditare, iar funcţia de plată nu poate fi delegată către alte entităţi. De asemenea, propunerea de Memorandum 
nu defineşte detaliat infrastructura publică din mediul rural. Având în vedere cele prezentate, vă întreb respectuos 
cum vedeţi accesarea fondurilor europene pentru perioada 2014-2020 în contextul dublei subordonări a organismelor 
intermediare, atât faţă de MDRAP, cât şi fată de MADR? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
De către: Deputat PC de Braşov, Ion Diniţă. 
 
Obiectul întrebării: Privatizarea IAR Braşov. 
Stimate domnule ministru,           
 

Aţi afirmat recent că s-a încheiat reorganizarea instituţiei pe care o conduceţi, iar până la finalul mandatului 
acestui guvern vor fi privatizate companiile din portofoliul Ministerului Economiei, cu excepţia unor societăţi din 
apărare. Mai mult, referitor la privatizare v-aţi angajat să faceţi „curăţenie” în sectorul de stat, aşa cum aţi precizat, 
până la încheierea mandatului acestui guvern, astfel încât sectorul de stat din portofoliul Ministerului Economiei să 
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nu mai cuprindă decât unele componente ale industriei de apărare. Ministrul Economiei mai are participaţii doar în 
cazul celor 28 de companii din industria de apărare sau industria constructoare de maşini, între care IAR Braşov. 

Vă întreb cu respect domnule ministru: 
1. Care este situaţia actuală, precum şi perspectivele de redresare a IAR Braşov? 
2. Ce strategie are Ministerul pe care îl conduceţi pentru a privatiza IAR Braşov, precum şi alte unităţi economice 
rămase cu acţiuni ale statului din judeţul Braşov? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel-Constantin Barbu, ministrul Culturii 
 
 

Protejarea monumentele istorice maramureşene care fac parte din Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. 
  
Stimate domnule ministru, 
 
Specialiştii din domeniul cultural consideră că România are nevoie urgentă de reaplicarea lărgită a timbrului 
monumentelor istorice, diminuat drastic în 2009. De atunci, ţara noastră a pierdut sume importante destinate 
finanţării patrimoniului, deoarece fostul guvern a lăsat patrimoniul naţional fără cea mai importantă sursă de 
finanţare. Vă întreb respectuos domnule ministru, în contextul reducerii drastice a bugetelor destinate reabilitării 
monumentelor istorice: 
1. Câte monumentele istorice româneşti fac parte în prezent din Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, şi câte sunt 
în judeţul Maramureş? 
2. În contextul lipsei actuale a finanţării, ce şanse au obiectivele care îşi aşteptă rândul pentru a fi inlcuse în 
patrimoniul UNESCO, îndeosebi cele din judeţul Maramureş? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Adresată domnului Liviu-Nicolae Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 
 

Scutirile de la plata energiei termice 
 
Stimate domnule viceprim-ministru, 
 
Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 230/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari prevedea în mod expres la capitolul „Repartizarea 
cheltuielilor pe consumatori tehnici” că „în cazul în care conductele de încălzire care traversează apartamentele şi 
spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă sunt izolate termic, proprietarii respectivelor apartamente sau spaţii 
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă sunt scutiţi de la plata energiei termice pentru conductele respective”.  
 În cadrul audienţelor de la biroul meu parlamentar, foarte mulţi cetăţeni din judeţul Maramureş care dispun 
de încălzire proprie şi-au exprimat nedumerirea cu privire la achitarea sau nu a plăţii energiei termice pentru 
conductele respective.  

În aceste condiţii, vă întreb cu respect dacă oamenii aflaţi în situaţia menţionată trebuie sau nu să plătească 
aceste servicii, conform actelor normative mai sus menţionate? 
Solicit răspuns scris. 
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Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
 
 

Cazurile ofiţerilor din structurile MAI deferiţi justiţiei. 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest 
preventiv, a unui ofiţer de poliţie în cadrul Serviciului de Combaterea Criminalităţii Organizate Maramureş, pentru 
trafic de influenţă în formă continuată. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că inculpatul, în perioada august 
2012 - aprilie 2013, în mod repetat, a pretins şi primit bani şi diferite bunuri de la două persoane denunţătoare, 
respectiv 300 de euro, un ceas în valoare de 420 lei, 4 cauciucuri cu jante în valoare de 550 lei şi un radiocasetofon 
cu TV încorporat. Prin folosirea influenţei sale, ofiţerul inculpat trebuia să intervină pe lângă un coleg, agent de 
poliţie în cadrul aceluiaşi serviciu, şi să-l determine să urgenteze cercetările într-o cauză penală care îl viza pe fostul 
soţ al uneia din acestea, suspectat de trafic de persoane şi trafic de droguri.  
Vă întreb cu respect domnule ministru care este situaţia angajaţilor structurilor MAI care au fost anchetaţi sau 
condamnaţi, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Maramureş? 
 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
 

Traficul de ţigări şi alte produse de contrabandă de la frontiera cu Ucraina. 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Poliţiştii de frontieră de la ITPF Sighetu Marmaţiei au reţinut, zilele trecute, ţigări de contrabandă în valoare de 
35.000 de euro la graniţa de stat româno-ucraineană. Aceştia au fost nevoiţi să facă uz de focuri de armă pentru a opri 
cetăţenii implicaţi în acţiuni de contrabandă. Astfel, poliţiştii sectorului din comuna Sarasău au fost nevoiţi să tragă 
mai multe focuri de armă în pneurile maşinii cu care persoanele implicate încercau să scape de urmăritori. Drept 
urmare, doi cetăţeni, unul român şi unul ucrainean, au fost reţinuţi, un autoturism folosit în activitatea infracţională 
au fost indisponibilizat, iar întreaga cantitate de ţigări în valoare de peste 151.800 lei (aproximativ 35.000 de euro) a 
fost ridicată în vederea confiscării. Apreciind la adevărata dimensiune astfel de activităţi de combatere a 
contrabandei, vă întreb respectuos domnule ministru care este valoarea mării confiscate în ultimul an de lucrătorii 
ITPF Sighetu Marmaţiei, precum şi câţi dintre cei anchetaţi pentru comiterea unor astfel de infracţiuni au ajuns în 
spatele gratiilor? 
 
Solicit răspuns scris. 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 
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Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 
 

Beneficiarii proiectelor finanţare prin PNDR din judeţul Maramureş. 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Beneficiarii şi consultanţii proiectelor finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală Problemele din 
judeţul Maramureş au ridicat o serie de probleme la o recentă întâlnire cu autorităţile judeţene. Nemulţumirile se 
referă la  timpul prelungit de avizare a dosarelor de achiziţii, nedecontarea unor cheltuieli suportate din bugetul 
propriu, întârzieri în procesele de achiziţii publice din cauza contestaţiilor sau lipsa fondurilor pentru derularea 
proiectelor. Din aceste cauze, o serie de proiecte sunt mult întârziate, fapt ce atrage penalităţi şi cheltuieli 
suplimentare pentru beneficiari. 

Vă întreb cu respect domnule ministru: 
1. Câte proiecte finanţate prin PNDR se derulează în prezent în judeţul Maramureş şi care este stadiul acestora pe 
domenii de activitate? 
2. Cum ajută Ministerul Fondurilor Europene beneficiarii unor astfel de programe în situaţia în care proiectele intră în 
blocaj din diferite motive obiective? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
 

Posibilitatea mutării sediilor Romgaz şi Transgaz. 
 
Stimate domnule ministru,           
 

Oficiali ai Guvernului au anunţat recent că Romgaz şi Transgaz vor avea la Bucureşti sedii comerciale, unde 
urmează să funcţioneze partea de conducere corporativă a celor două companii de stat. Şeful Oficiului Participaţiilor 
Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI), Gabriel Dumitraşcu, a precizat că „activitatea operaţională a celor două 
companii se va desfăşura în continuare la Mediaş, cu menţinerea sucursalelor şi a tuturor punctelor de lucru existente, 
fără a exista un impact asupra bugetului local, autorităţile locale beneficiind, în continuare, de aceste fonduri, la 
Bucureşti urmând să funcţioneze doar partea de conducere corporativă a celor două companii, legată de activităţile de 
strategie, marketing, relaţii internaţionale şi relaţii instituţionale, inclusiv cu autorităţile de reglementare in domeniu”. 
Dincolo de explicaţiile oficiale, anumite informaţii prezintă mutarea sediilor celor două companii de la Mediaş la 
Bucureşti ca fiind un episod din bătălia pentru supremaţie în contextul viitoarei regionalizări administrative a 
României.  

În acest context, vă întreb cu respect domnule ministru: 
1. Care este motivaţia mutării sediilor Romgaz şi Transgaz? 
2. Noul concept managerial al celor două companii prevede şi disponibilizări?  
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 
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Adresată domnului Gheorghe Eugen-Nicolescu, ministrul Sănătăţii 
 

Control spital 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 

Fiind deputat ales în Circumscripţia Electorală nr. 29 Neamţ, Colegiul Uninominal nr. 1, situaţia Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Neamţ mă interesează în mod deosebit. Din analiza audienţelor efectuate la Biroul Parlamentar 
din circumscripţie reiese o îngrijorare evidentă a persoanelor din judeţ faţă de acest subiect. Cunoscând faptul că în 
perioada 16-27 iulie 2012, Ministrul Sănătăţii a dispus  un control la instituţia mai sus menţionată, control finalizat cu 
un raport detaliat, am rugamintea să-mi aduceţi la cunostinţă care au fost constatările acestui control. Vă rog, 
domnule ministru să-mi puneţi la dispoziţie o copie a raportului. 
Vă mulţumesc. 
Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat, 
Vasile-Cătălin Drăguşanu 

 
*** 

 
Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
 

Procedura 
 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 

În urma unei audienţe efectuată la Biroul Parlamentar s-a ridicat o problemă de procedură, asupra căreia vă 
rog respectuos să  vă pronunţaţi:  

- În situaţia în care, unul dintre angajaţii Ministerului Afacerilor Interne, încadrat într-unul dintre 
inspectoratele generale, doreşte să se mute într-un alt inspectorat general, dar nu primeşte avizul şefului structurii în 
care este încadrat, conform reglementărilor interne, care este posibilitatea ca această mutare să se poată realiza? 
Menţionez că angajatul nu este sancţionat sau cercetat, iar rămânerea în respectiva structură poate duce la menţinerea 
unui climat tensionat.  

În mod normal, nicio reglementare nu ar trebui să îngrădească dreptul de a se muta al unui angajat, dar vă rog 
să prezentaţi şi punctul Dvs de vedere. 
Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat, 
Vasile-Cătălin Drăguşanu 

 
*** 
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Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

Plata pensiilor militare recalculate 
 
Stimată doamnă Ministru,  
 
Ca urmare a declaraţiilor recente ale premierului Victor Ponta, conform cărora Guvernul nu are în acest 

moment resursele financiare necesare acoperirii sumei de 8 milioane de lei lunar, ce reprezintă pierderi ale cadrelor 
militare la calcularea pensiilor acestora, şi ţinând cont de afirmaţia ulterioară a Ministrului Apărării, Mircea Duşa,  
"Ministerul Apărării şi Ministerul de Interne, au posibilitatea ca, din bugetul acestui an, dacă legea va intra în 
vigoare pentru cei 10% pe care i-au pierdut la pensii, să plătim aceste pensii încă începând din anul 2013, sau 
diferenţa”. 

Ca urmare a celor menţionate mai sus, vă rog  doamnă ministru să-mi comunicaţi: 
1. Dacă există sau nu, banii necesari alocaţi de la bugetul de stat pentru plata pensiilor reîntregite a  cadrelor 
militare? 
2. Vă rog să-mi comunicaţi care este, în opinia dumneavoastră, data la care  estimaţi că pensionarii militari îşi 
vor primi pensiile corect calculate? 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat, 

Andrei Claudiu Tănăsescu 
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Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale 
 
 

 Declaraţii politice 
 
 
 

Stimaţi colegi, 
 

Evenimentele despre care am să vă vorbesc astăzi s-au petrecut de mult, în Imperiul Otoman. Peste două zile... 
nu, mâine, pe 24 aprilie, le comemorăm, toţi armenii din întreaga lume, pentru că ele au marcat într-un chip 
ireversibil destinul poporului din care mă trag. 

Au marcat într-un chip ireversibil şi destinele familiilor de armeni, una dintre acestea fiind şi familia mea, care 
a supravieţuit genocidului din Imperiul Otoman, de la destrămarea acestuia, din 1915. 

Bunicii mei, ca mulţi dintre strămoşii armenilor de pretutindeni, au fost martori neputincioşi şi supravieţuitori 
ai unui masacru care a durat mult, a durat ani, ai unor deportări care au fost la fel de nimicitoare ca masacrul însuşi şi 
care au împânzit deşerturile din zona oraşului Derzor, astăzi în Siria, atunci în Imperiul Otoman, cu oseminte pe care 
orice pas făcut în acel deşert le calcă. 

S-a aşternut tăcerea. Se aşterne uitarea. Şi lucrul acesta e un lucru foarte periculos, pentru că a uita momente în 
care oameni obişnuiţi, poate vecini, care până cu o zi înainte îşi dădeau bineţe când mergeau pe stradă ajung într-un 
gest iraţional să ucidă, să dorească ca cel cu care au fost o viaţă întreagă vecini să nu mai existe deloc numai pentru 
că aşa cred nişte autorităţi, o mână de oameni, care ajung în momente dificile, politice, economice, să ia minţile unei 
majorităţi. 

Vorbesc despre lucrurile acestea nu doar pentru că eu sunt armean şi cred că armenii merită o reparaţie justă, ci 
şi pentru că sunt om şi cred că oamenii de pretutindeni, indiferent de poporul din care se trag, căruia îi aparţin, nu au 
de ce să treacă dincolo de felul nostru obişnuit de a fi, nu au de ce să ridice temple ale iraţionalului, construite din 
oasele semenilor lor, nu au de ce să se facă că un lucru care s-a întâmplat nu s-a întâmplat, să-l uite, pentru ca, mai 
apoi, s-o ia de la capăt. 

Asemenea evenimente, ca cel al genocidului armean, ca cel al holocaustului, ca cel al oricărei ucideri în masă, 
fără niciun sens, nici măcar istoric, fără nicio justificare, nici măcar de moment, nu trebuie să se mai întâmple. Şi ca 
să nu se mai întâmple, amintirea lor trebuie să rămână vie, recunoscută, acceptată. 

Acceptată ca făcând parte şi ea din bagajul nostru istoric, cu care ne urmăm călătoria pentru că vrem ca această 
călătorie să fie mai bună decât cea care a fost în trecut. 

Vă mulţumesc! 
  

Deputat, 
Varujan Pambuccian 

 
*** 

  
 
Domnule preşedinte,  
Domnilor colegi,  
 
Declaraţia mea politică de astăzi se referă la evenimentele petrecute în Imperiul Otoman în anul 1915.  
În privinţa evenimentelor din perioada 1915-1918 a Imperiului Otoman, ar trebui ca istorici şi diplomaţi ai 

celor două ţări să se întâlnească la masa tratativelor să analizeze evenimentele care au avut loc în această perioadă. Ar 
trebui să ne întrebăm care au fost cauzele care au dus la acest conflict. Se ştie că cele două popoare au avut o istorie, 
au convieţuit, au creat o cultură împreună. acest conflict nu s-a produs din senin.  
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Dar aceste evenimente petrecute în perioada anilor 1915-1918 vor fi elucidate atunci când cele două ţări îşi 
vor relua relaţiile diplomatice întrerupte acum 20 de ani.  

După declanşarea Primului Război Mondial, armata ţaristă împreună cu armeni trecuţi de partea Rusiei au 
ocupat o mare parte a Anatoliei de Nord-Est. În această situaţie, Guvernul Otoman a hotărât să strămute o parte a 
populaţiei armene din spatele frontului în zone mai îndepărtate din Sud-Estul Anatoliei, care atunci se întindea în tot 
Orientul Apropiat. Evident s-au ivit neajunsuri, dar în nici un caz nu poate fi tratat ca un genocid. 

 De altfel, statisticile de după Primul Război Mondial demonstrează că cei mai mulţi dintre armenii dispăruţi 
apar în Siria, Liban sau în alte părţi din Orientul Apropiat.  

În încheiere ar trebui să amintim de privilegiile de care s-au bucurat armenii pe timpul Imperiului Otoman 
faţă de alte comunităţi creştine, ocupând funcţii de ambasadori, parlamentari, miniştri, cu o Patriarhie Armeana 
înfiinţată de Sultanul Mohamed al II-lea 1453, care funcţionează şi astăzi. De asemenea, când milioane de turci 
mureau pe câmpurile de luptă pentru apărarea teritoriilor lor, membri ai comunităţii armene erau scutiţi de serviciul 
militar şi îşi vedeau în continuare de comerţul şi afacerile lor.  

Opinia comunităţii turce este că în Parlamentul României, fiind cea mai înaltă instituţie de încredere a 
poporului român şi a minorităţilor naţionale din cadrul său, printre care şi comunităţile turce şi armene, încercările de 
dezbinare a acestor relaţii din partea unor intervenţii, nu pot altera buna convieţuire a tuturor membrilor care 
alcătuiesc România de azi, liberă, democrată şi tolerantă.  
Vă mulţumesc, 

Deputat, 
Iusein Ibram 

 
*** 

  
 Stimaţi colegi,  

 Cu toţii suntem conştienţi că România a traversat una dintre cele mai grele perioade din punct de vedere 
economic, din istoricul său post-decembrist. Dacă până în 2008 creşterea economică era evidentă, văzându-se în 
lucrări importante de infrastructură socială, economică, culturală, criza financiară globală a afectat în mod negativ şi 
acest segment.  

Astfel, sectorul investiţiilor în infrastructură a fost unul dintre cele mai neglijate şi care a înregistrat un regres 
considerabil.  

 Acesta este motivul pentru care doresc să aduc în atenţia dumneavoastră, dar mai ales a autorităţilor 
responsabile starea deficitară a drumurilor din Judeţul Bihor. Spre exemplificare, vorbesc acum doar de trei drrumuri 
de maximă importanţă pentru judeţul Bihor, pentru tranzitul rutier de acolo, precum şi pentru buna circulaţie a 
cetăţenilor din această parte a ţării. 

 Astfel, deşi există un proiect de reabilitare a Drumului Naţional 1 H Aleşd – Nuşfalău, pe acest tronson nu se 
execută niciun fel de lucrări de reparaţii sau refacere. În aceeaşi situaţie janică se află şi drumul Marghita – Suplac 
(DN 19 B), precum şi Oradea – Marghita (DN 19 E).  

Lansarea investiţiilor în infrastructură poate fi de natură să aducă beneficii multiple atât pentru comunităţile din 
zonă, cât şi pentru economia românească în general. Vorbesc aici nu doar de creşterea numărului de locuri de muncă, 
a contractelor importante pentru firmele private, dar şi de crearea unor condiţii mai bune pentru locutorii din regiune.  

În egală măsură dezvoltarea economică şi turistică din zonă nu poate să cunoască un avânt real fără o 
infrastructură bună, cu o calitate de nivel european. România, ca stat european, trebuie să aibă capacitatea de a fi 
conectată cu vestul Europei şi, în egală măsură, regiunile şi comunităţile sale să fie legate de o infrastructură cu acces 
rapid. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Adrian Miroslav Merka 

 
*** 
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Domnule Preşedinte, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
În contextul austerităţii bugetare actuale, se pun o serie de probleme acute privind asigurarea condiţiilor 

desfăşurării normale a învăţământului în limbile minorităţilor, inclusiv în limba romani. 
Continuăm să ne confruntăm – pentru cetăţenii români de etnie romă - cu marginalizarea în domeniul 

educaţiei combinată cu discriminare - situaţii de natură a afecta fundamental procesul lor de învăţământ cu care nu 
pot însă să fiu de acord !!! 

Faptele şi statisticile care demonstrează cele de mai sus sunt următoarele: 
Din totalul de 3, 9 milioane de elevi şi studenţi din România doar circa 91.000 sunt romi de peste 6 ani 

care urmează cursurile unei unităţi de învăţământ, din care numai 492 sunt studenţi şi doar 75 de tineri sunt 
elevi la şcoli post-liceale şi de maiştri, deci doar 2,33% din numărul total de copii şi tineri din România sunt 
romi care se şcolarizează!! 

La datele extrem de îngrijorătoare de mai sus, se adaugă dificultăţile reale de identificare a cadrelor didactice 
pentru asigurarea predării limbii romani, recurgându-se - după cum se ştie - de multe ori, la prestaţia unor cadre 
didactice necalificate ori în curs de calificare. În plus, trebuie manifestată o atenţie şi implicare mărită a 
inspectoratelor şcolare în structurarea grupelor de grădiniţă, claselor şi unităţilor şcolare, astfel încât să nu se producă 
noi segregări ale elevilor romi de ceilalţi elevi, faţă de cele care există deja! 

Dacă nu se doreşte cumva ca-n România peste un deceniu să avem o creştere a infracţionalităţii în stradă, din 
cauza coctailului exploziv între marginalizare socială şi analbetism, plus şcolaritate deficitară, atunci - în mod 
categoric – este necesară mai multă voinţă politică şi chiar perfecţionarea cadrului legal în materie! 

Sperăm ca Ministrul Educaţiei Naţionale, dl Remus Pricopie, împreună cu Parlamentul, acolo unde este 
cazul, să dea dovadă că nu ne aflăm pe o pistă greşită şi să ofere soluţiile legislative şi administrative mult-aşteptate, 
luând măsurile ce se impun în vederea respectării dreptului minorităţii rome la educaţie!  
Vă mulţumesc pentru atenţie, 

 
 

Deputat, 
Nicolae Păun 

 
*** 

 
 

Stimaţi colegi,  
Este primul an al unei guvernări care beneficiază de sprijinul unei largi şi solide majorităţi parlamentare, fapt 

care dă Executivului de la Palatul Victoria posibilitatea unui spaţiu de decizie extrem de larg, în special în ceea ce 
priveşte măsurile economice atât de necesare. Perspectivele de îmbunătăţire a situaţiei României sunt optimise. Spun 
acest lucru având în vedere atât indicatorii interni de creştere economică, cât şi analizele specialiştilor financiari 
internaţionali. Şi exemplific acest fapt, citând agenţia de rating Fitch care acordă locul doi României faţă de ţările din 
regiune în ceea ce priveşte prognoza de creştere, cu un procent de 1,7%.  

Însă, dacă putem considera că România confirmă stabilizarea în plan macroeconomic, trebuie să ţinem cont şi 
de impactul pe care aceste măsuri trebuie să le aibă în rândul populaţiei. Vorbesc aici, de creşterea nivelului de trai şi 
a calităţii vieţii cetăţeanului în ceea ce priveşte nevoile sale cotidiene.  

 
Ca parlamentar al minorităţii ucrainene din România am cunoscut oameni din cele mai îndepărtate locuri ale 

ţării. Acolo am văzut că procesul de modernizare a României trebuie să continue şi să aibă rezultate chiar şi în satele 
şi comunele de mici dimensiuni sau plasate în colţurile ţării.  

De exemplu, pot spune să există comunităţi de cetăţeni români de etnie ucraineană care încă se mai luptă cu 
găsirea unei soluţii pentru accesul la utilităţi minimale. Vorbesc aici de zone întregi care nu au acces la reţeaua de 
electricitate, de comunităţi care au nevoie de apă şi canal, de şcoli şi grădiniţe care trebuie refăcute.   
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Ca deputat membru în Comisia de Administraţie Publică, Amenajarea Teritoriului şi Echilibru Ecologic susţin 
nevoia unei dezvoltări echilibrate în plan  economic şi de infrastructură a tuturor unităţilor teritorial – administrative 
din România. Dar în egală măsură consider că este necesar ca în momentul de faţă să configurăm o hartă a nevoilor 
comunităţilor din România.  

În acest fel vom putea observa că există comunităţi îndepărtate şi de multe ori uitate de factorii de decizie de la 
nivel naţional şi judeţean care trebuie să aibă prioritate în dezvoltarea necesarului de utilităţi primare. Numai atunci 
când fiecare sat, comună sau mic oraş va avea acces complet la apă, canal, electricitate, servicii educaţionale şi 
sanitare vom putea vorbi de împlinirea atributului european al ţării noastre, ca stat membru cu drepturi depline în 
Uniunea Europeană.   

Vă mulţumesc!                                                                               
Deputat, 

Ion Marocico 
 

*** 
 

 
 În vara acestui an Uniunea Europeană va cunoaşte o nouă reconfigurare a dimensiunilor sale, atât la nivel 

geografic, dar şi la nivel politic şi economic. Acest fapt este generat de decizia de extindere, la data de 1 iulie 2013, 
Croaţia fiind cel de-al 28-lea stat care intră în puternicul bloc european.  

Ca parlamentar român, reprezentant al minorităţii croate din ţara noastră, vreau să aduc în conştiinţa publică 
românească faptul că, prin acest act istoric, România va câştiga un plus de securitate şi o confirmare a parteniarului 
pe care l-am dezvoltat de-a lungul timpului. De asemenea, este important să se cunoască faptul că Republica Croată a 
parcus un drum lung şi anevoios, cu multe încercări, unele dintre ele extrem de dureroase, dar a reuşit să îşi confirme 
destinul său european.  

Acest fapt este susţinut şi prin rezultatele referendumului ce a avut loc şi prin care peste 66% din voturile 
exprimate au arătat dorinţa cetăţenilor croaţi de a deveni cetăţeni europeni cu drepturi depline.  

Prin transformarea Croaţiei în stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene se deschide practic un nou 
viitor pentru cei peste patru milioane de cetăţeni croaţi.  

Acest fapt este deosebit de important şi pentru minoritatea croată din România, în condiţiile în care cele două 
ţari ce vor fi amândouă membre ale Uniunii Europene – România şi Croaţia - vor putea aduce un plus de valoare în 
schimburile culturale, educaţionale şi economice pe care le vor dezvolta şi intensifica în viitor.  

Acesta este motivul pentru care, prin prezenta declaraţie susţinută în plenul Parlamentului României, doresc să 
atrag atenţia atât clasei politice, societăţii româneşti, dar şi autorităţilor politice responsabile asupra momentului de 
maximă importantă ce va avea loc în vara acestui an. De asemenea, doresc să mulţumesc tuturor celor care de-a 
lungul timpului au susţinut, de aici, de la Bucureşti, prin eforturi diplomatice şi politice, demersul de integrare a 
Croaţiei în Uniunea Europeană.  

De asemenea, îmi exprim speranţa ca şi pe viitor parteneriatul dintre cele două ţări să îşi găsească sprijin în 
politica promovată atât de autorităţile de la Bucureşti, cât şi de cele de la Zagreb, astfel încât minoritatea croată din 
România să poată avea o legătură culturală şi în plan educaţional cu Croaţia.  

Vă mulţumesc, 
 

Deputat, 
Giureci-Slobodan Gherea 

 
*** 

 
 

Stimaţi colegi,  
  
Unul dintre atributele care dă valoare unei dezvoltări economice sănătoase pentru un stat ce îşi doreşte accesul 

către bunăstare este constituirea unei forţe de muncă de calitate şi sănătoase.  
Pentru aceasta va trebui să dezvoltăm în viitorii ani un sistem de taxare şi impozitare care să protejeze şi să 

suţină o calitate şi performanţă a forţei de muncă româneşti, atfel încât să fie atractivă atât pentru investitorii români, 
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cât şi pentru cei străini. Dar în egală măsură va trebui să avem în vedere protejarea şi dezvoltarea celor care vor 
asigura calitatea forţei de muncă viitoare. Şi vorbesc aici de cei care se află acum pe băncile şcolii şi care trebuie să 
facă faţă unui sistem educaţional care de multe ori se află se află într-o continuă sichimbare.  

Asigurarea unui învăţământ de calitate este una dintre premisele de la care trebuie să plece orice fel de decizie 
guvernamentală în domeniu, astfel încât să poată asigura competitivitatea în raport cu cei care se află în sistemele 
educaţionale din alte state europene.  

Acest fapt trebuie să se reflecte, în egală măsură, şi în ceea ce priveşte orele de educaţie sportivă. Privind la 
sistemele altor ţări europene putem observa că România se află într-un deficit în ceea ce priveşte numărul de ore de 
sport în şcoli. Astfel, dacă în prezent avem două ore de sport pe săptămână în programul elevilor, ţări precum Franţa, 
Luxemburg, Ungaria, Germania, Slovenia, Austria, Liechtenstein şi Croaţia au cel puţin trei ore pe săptămână.  

Acesta este motivul pentru care salut decizia Ministerului Educaţiei prin care se creşte numărul de ore dedicate 
stimulării unei dezvoltări fizice armonioase. Introducerea în ciclu primar a unor materii precum „Muzică şi mişcare”, 
„Joc şi mişcare” este o decizie care va contribui la creşterea apetitului celor mici pentru activitatea sportivă.  

Ca parlamentar în Camera Deputaţilor voi susţine acest proiect, mai ales în condiţiile în care el vine în 
întâmpinarea a mii de părinţi care au optat pentru acest sistem prin numeroase cereri şi petiţii ce au circulat de-a 
lungul timpului în spaţiul public.  
Vă mulţumesc, 
 

Deputat, 
Ionel Stancu 

 
*** 

 
 
 




