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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 

 
Şedinţa Camerei Deputaţilor marţi, 4 iunie 2013 

 
Camera Deputaţilor a adoptat pe articole, marţi 4 iunie, următoarele proiecte de lege: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (PL-x 35/2013) - lege 
ordinară; 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi pentru 
abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu 
amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare (PL-x 323/2012) - lege ordinară; 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile 
poştale (PL-x 116/2013) - lege ordinară; 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2009 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 680/2009) - lege organică; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul silviculturii (PL-x 87/2011) - lege 
organică; raport de respingere din partea Comisiei juridice şi a Comisiei pentru agricultură; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2010 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi 
activităţi în acest domeniu (PL-x 157/2011) - lege organică; 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare 
(PL-x 123/2013) - lege ordinară; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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 (PL-x 92/2013) - lege ordinară. 

 
Proiectele de lege menţionate vor fi supuse procedurii votului final în şedinţa plenară de miercuri, 5 iunie. La 

fel se va întâmpla şi cu proiectul de Hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de deputat (PH CD 16 /2013), 
document prin care Camera Deputaţilor a luat act de situaţia de incompatibilitate în care se află domnul deputat Aurel 
Nechita (PSD, Circumscripţia electorală nr.18 Galaţi), declarând vacant locul acestuia. 

 
Au fost adoptate tacit, prin depăşirea termenului de dezbatere şi vot final, trei propuneri legislative: 
1. Propunerea legislativă pentru schimbarea denumirii satului Brazii comuna Răduleşti, judeţul Ialomiţa, în 

satul Răduleşti (Pl-x 100/2013) - lege organică; 
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei 1 la Legea nr.2/1968 privind organizarea 

administrativă a teritoriului României cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 101/2013) - lege organică; 
3. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr. 123 
din 20 februarie 2007(Pl-x 106/2013) - lege organică. 

 
Plenul Camerei Deputaţilor a retrimis la comisiile sesizate în fond, în vederea redactării de rapoarte 

suplimentare, două proiecte de lege: 
1. Proiectul 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 (PL-x 
153/2011) - lege organică – Comisia pentru buget, termen de soluţionare: 24 de ore; 
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2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului (PL-x 176/2009) - lege 
organică – Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru administraţie publică, termen de soluţionare: 1 săptămână. 

 
Doamna deputat Diana Tuşa a părăsit Grupul parlamentar al PNL, urmând să activeze ca deputat 

independent, începând cu data de 4 iunie 2013. 
 
 

*** 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor miercuri, 5 iunie 2013 
 

 
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, 5 iunie, prin vot final, următoarele acte normative: 
1. Proiect de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat PHCD 18/2013 – vacantare loc deputat George 

Becali – 247 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abţineri). 
2. Proiect de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat PHCD 19/2013 – vacantare loc deputat Aurel 

Nechita – 242 voturi pentru, 2 împotrivă, 6 abţineri); 
3. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României , a Legii privind acordarea formelor de ajutoare restante 

în sectorul vegetal (PL-x 541/2010/2011) - lege ordinară – 242 voturi pentru, 16 împotrivă, 4 abţineri; 
4. Reexaminarea Legii privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, ca urmare a Deciziei 

Curţii Constituţionale nr. 26 din 18 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.116 din 15 
februarie 2012 (PL-x 181/2011/2013) - lege ordinară – 263 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abţineri; 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2009 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 680/2009) - lege organică – 251 voturi 
pentru, 20 împotrivă, 3 abţineri; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2010 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi 
activităţi în acest domeniu (PL-x 157/2011) - lege organică – 247 voturi pentru, 24 împotrivă, 2 abţineri; 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul silviculturii (PL-x 87/2011) - lege 
organică – 246 voturi pentru, 23 împotrivă, 4 abţineri; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (PL-x 35/2013) - lege 
ordinară – 232 voturi pentru, 31 împotrivă, 4 abţineri; 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi pentru 
abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu 
amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare (PL-x 323/2012) - lege ordinară – 253 
voturi pentru, 6 împotrivă, 2 abţineri; 

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile 
poştale (PL-x 116/2013) - lege ordinară – 247 voturi pentru 14 împotrivă, 4 abţineri; 

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2013 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare (PL-x 123/2013) - lege ordinară – 265 voturi pentru, 1 abţinere; 

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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 (PL-x 92/2013) - lege ordinară – 240 voturi pentru, 2 împotrivă, 25 abţineri; 

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii (PL-x 699/2010) – lege ordinară - 242 voturi pentru, 26 împotrivă, 1 abţinere; 

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 privind darea în 
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor 
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terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia 
Naţională “Apele Române" (PL-x 40/2012) - lege ordinară – 269 voturi pentru, 1 abţinere; 

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2013 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea 
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră 
atribuite României la nivelul Uniunii Europene (PL-x 122/2013) - lege ordinară – 267 voturi pentru, 2 abţineri; 

16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2004 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea 
prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului (PL-x 138/2013) - lege 
ordinară – 217 voturi pentru, 51 împotrivă, 4 abţineri; 

17. Proiectul de Lege pentru ratificarea amendamentelor la Acordul de garanţie între Statele membre ale 
Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca 
Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific, şi din ţările şi 
teritoriile de peste mări (PL-x 118/2013) - lege ordinară – 271 voturi pentru; 

18. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între România şi Republica Austria şi a Protocolului 
adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005 
(PL-x 119/2013) - lege ordinară – 271 voturi pentru, 1 abţinere; 

19. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi 
publicitatea comparativă (PL-x 391/2012) - lege ordinară – 270 voturi pentru, 1 abţinere; 

20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2012 privind unele măsuri pentru 
derularea exercitării opţiunii de vânzare de acţiuni conform prevederilor contractului de privatizare privind 
achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei 
Electrice “Electrica Muntenia Sud" - S.A. (PL-x 40/2013) - lege ordinară – 208 voturi pentru, 55 împotrivă, 5 
abţineri; 

21. Proiectul de Lege privind abrogarea art.IV din Legea nr.10/2012 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive (PL-x 127/2013) - 
lege ordinară – 270 voturi pentru, 1 abţinere; 

22. Proiectul de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetăţenia română, dar care 
au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 150/2013) - lege ordinară – 269 voturi pentru. 

 
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 şi propunerea legislativă privind modificarea şi 
completarea articolului 30 din Legea nr.255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, local şi judeţean (Pl-x 685/2011) - lege organică, au 
fost retrimise la comisiile de fond, în vederea întocmirii de rapoarte suplimentare. 

 
Preşedintele Marii Adunări Naţionale a Republicii Turcia, domnul Cemil Cicek, aflat în vizită oficială în 

România, a susţinut un discurs în plenul Camerei Deputaţilor. Vizita oficialului turc are loc la invitaţia preşedintelui 
Camerei Deputaţilor, domnul Valeriu Zgonea. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 
Sesiunea februarie – iunie 2012 
(Situaţia cuprinde datele la 7 iunie 2013) 

                                                                                                                                                                                                          
                                         

 
 

Totalul iniţiativelor legislative 904  

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

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 194
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 514
560

– votate  560
             din care: - înaintate la Senat        13
                            - în procedura de promulgare   26
                            - promulgate* 162 
                            - respinse definitiv 359
– la vot final 0
2) Se află în proces legislativ 357
a) pe ordinea de zi 30
b) la comisii  316
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 

4

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 15
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 15
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0
4) Desesizări 1

 
 
 
               ▪ Cele 560 iniţiative legislative votate privesc: 
                          178 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                                din care: 
                             99  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                  31  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                        48  proiecte de legi  
                         382 propuneri legislative 
 
                * În anul 2013 au fost promulgate 176 legi, dintre care 162  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 marţi, 4 şi miercuri, 5 iunie 2013 

 
 
 
 

 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 45 

        din care: - în dezbatere 
45

                       - la vot final 0
 

Dezbătute 
                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               18  

23  

   - votate 23
         din care: - înaintate la Senat   5
                        - la promulgare 16
                        - respinse definitiv   2
   - la vot final 0
 
Retrimise la comisii 3
 
Pe ordinea de zi la sfârşitul perioadei 30

        din care: - în dezbatere 
30

                       - la vot final 0
 
 
 
     ▪ Cele 23 iniţiative legislative votate privesc: 
               18 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                        din care: 
                        9  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
             1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                   8  proiecte de legi  
                 5 propuneri legislative 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 
săptămâna 3 – 7 iunie 2013 

 
 

 
 

 
 

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

1.  PL-x 181/2011 – Lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate  
(Reexaminată  ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 26/2012) 
 

2.  PL-x 35/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2012 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii  
 

3.  PL-x 323/2012 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2012 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru 
aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi 
definirea tipologiei structurilor de vânzare  
 

4.  PL-x 116/2013 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind 
serviciile poştale  
 

5.  PL-x 123/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare  
 

6.  PL-x 92/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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 

7.  Pl-x 699/2010 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii 
 

8.  PL-x 40/2012 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011 privind 
darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru 
Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea 
Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române” 
 

9.  PL-x 122/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea 
cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la 
licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii 
Europene  
 

10.  PL-x 138/2013 – Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea 
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Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului  
 

11.  PL-x 391/2012 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 158/2008 privind publicitatea 
înşelătoare şi publicitatea comparativă 
 

12.  PL-x 40/2013 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2012 privind unele măsuri 
pentru derularea exercitării opţiunii de vânzare de acţiuni conform prevederilor contractului de 
privatizare privind achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la Societatea Comercială Filiala de 
Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” – S.A.   
 

13.  PL-x 127/2013 – Lege privind abrogarea art. IV din Legea nr. 10/2012 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor 
şi a jocurilor sportive  
 

14.  PL-x 150/2013 – Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetăţenia 
română, dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri   
 

15.  PL-x 680/2009 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2009 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii              
 

16.  PL-x 157/2011 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în 
vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu  
 

  
 
 

 
 

II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere  S e n a t u l u i :  
 

1.  Pl-x 100/2013 – Propunerea legislativă pentru schimbarea denumirii satului  Brazii comuna 
Răduleşti, judeţul Ialomiţa, în satul Răduleşti   
[Se consideră adoptată în temeiul art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată]  
 

2.  Pl-x 101/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei 1 la Legea 
nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României cu modificările şi 
completările ulterioare       
[Se consideră adoptată în temeiul art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată]  
 

3.  Pl-x 106/2013 – Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I-a  nr. 123 din 20 februarie 2007 
[Se consideră adoptată în temeiul art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată]  
 

4.  PL-x 118/2013 – Proiectul de Lege pentru ratificarea amendamentelor la Acordul de garanţie 
între statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind 
împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de 
investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări 
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5.  PL-x 119/2013 – Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între România şi Republica 
Austria şi a Protocolului adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a 
Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele 
pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005 
 

  

 
 

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

1.  PL-x 87/2011 – Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul 
silviculturii   
 

2.  PL-x 541/2010 – Proiectul de Lege  privind acordarea formelor de ajutoare restante în  sectorul 
vegetal  
(Reexaminat la cererea Preşedintelui României) 
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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 7 iunie 2013) 

 
 

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

Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului 2013, care  cuprinde 123 de proiecte de legi.  
Dintre acestea, 71 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: 26 

- 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 Constitu�ională: 

4

- legi trimise la promulgare: 1

- legi promulgate: 30 

 
                                                    TOTAL                                                                        71 
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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  07  iunie  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 Legii nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi 
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 

22.05.2013 
(Raport de adoptare 

cu amendamente 
admise şi respinse) 

2 

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 
PLx  126/ 07.05.2013 

06.06.2013 
(Raport de adoptare 

cu amendamente 
admise) 
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IIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  DDEEZZBBAATTEERREE  LLAA  CCOOMMIISSIIIILLEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE  AALLEE  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR  
  

  11))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ppoolliittiiccăă  eeccoonnoommiiccăă,,  rreeffoorrmmăă  şşii  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 şi 
gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar 
al Spaţiului Economic European şi 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 şi 

a fost predat 
Comisiei pt. politică 
economică pe data 
de 07.03.2013; sunt 

aşteptate 
amendamente de la 
Ministerul Educaţiei 

Naţionale 
  
  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 şi Comisia juridică 
Obiectul de reglementare: reglementarea procedurii privind criza financiară şi 
insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, modul de implicare a instituţiilor 
abilitate în redresarea economico-financiară a unităţii administrativ-teritoriale 
în situaţia de criză financiară şi insolvenţă, drepturile şi obligaţiile creditorilor 
acestor unităţi, precum şi drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice locale. 

Senat 
Respins pe 04.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx 540/ 13.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

Comisia pt. buget şi 
comisia pt. adm. a 

întocmit raport 
preliminar; Comisia 
pt. buget şi 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. 

Senat 
Adoptat pe 14.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  592/ 25.10.2010 

Termen: 22.11.2010 

întocmit raport 
preliminar şi 

transmis Comisiei 
juridice 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

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 04.06.2013 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 05.06.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 10-

13.06.2013 

4 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2012 pentru 
modificarea şi 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 şi adecvarea capitalului şi Ordonanţei 
Guvernlui nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi 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 aşteaptă 
amendamente de la 

Guvern şi se va 
dezbate împreună cu 

PLx 326/2012  

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 şi 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 şi 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 aşteaptă 
amendamente de la 

Guvern şi 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 şi 
societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital. (poz. I-b-14) 
    Obiectul de reglementare: înfiinţarea şi reglementarea activităţii 
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), prin 
transpunerea directivelor europene incidente în domeniul valorilor mobiliare 
şi 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 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

7 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
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 

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 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 şi 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 şi selecţie care respectă 
principiile concurenţei, eficienţei şi 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 

10 

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 şi reguli în 
procesul bugetar şi 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 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 10-

13.06.2013, în 
dezbatere la nivel de 

raportor 

4 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009 privind creşterea 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 creşterii numărului de clădiri de locuit la a 
căror anvelopă se execută lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei 
energetice, precum şi creşterea 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 

  
        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 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 
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        55))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ddrreeppttuurriillee  oommuulluuii,,  ccuullttee  şşii  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 

  
      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 şi Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: reglementarea procedurii privind criza 
financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, modul de implicare 
al instituţiilor abilitate în redresarea economico-financiară a unităţii 
administrativ-teritoriale în situaţia de criză financiară şi insolvenţă, drepturile 
şi obligaţiile creditorilor acestor unităţi, precum şi drepturile şi obligaţiile 
autorităţilor publice locale. 

Senat 
Respins pe 04.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx 540/ 13.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

Comisia pt. buget şi 
comisia pt. adm. a 

întocmit raport 
preliminar; Comisia 
pt. buget şi Comisia 

juridică continuă 
dezbaterile 
împreună. 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 
evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenoilor români, precum şi 
actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi 
Spaţiul Economic European rezidenţi în România. (poz. I-a-25) 
    Obiectul de reglementare: stabilirea regimului juridic al cărţii electronice 
de identitate (CEI) şi măsurile organizatorice şi tehnice care fac posibilă 
implementarea celor două documente. De asemenea,  proiectul de act normativ 
stabileşte dreptul la opţiune al persoanelor care, din motive religioase sau de 
conştiinţă, 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 

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 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009 privind creşterea 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 creşterii numărului de clădiri de locuit la a 
căror anvelopă se execută lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei 
energetice, precum şi creşterea 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 

4 

Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea 
prejudiciului asupra mediului. (poz. II-32) 
    Obiectul de reglementare: transpune prevederile art. 2 alin.(1) din Directiva 
2004/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 
privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi 
repararea daunelor aduse mediului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene (JOUE) nr. L. 143 din 30 aprilie 2004. 

Senat 
Adoptat pe 03.06.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  191/ 05.06.2013 

Termen: 18.06.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
        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 şi depus 

la Comisia pt. 
industrii pe data de 

12.05.2009 
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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 şi predat 
Comisiei pt. buget 

3 

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 şi 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 şi selecţie care respectă 
principiile concurenţei, eficienţei şi 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,,  şşttiiiinnţţăă,,  ttiinneerreett  şşii  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 şi 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 şi Comisia pentru administraţie 
publică  
    Obiectul de reglementare: reglementarea procedurii privind criza 
financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, modul de implicare 
al instituţiilor abilitate în redresarea economico-financiară a unităţii 
administrativ-teritoriale în situaţia de criză financiară şi insolvenţă, drepturile 
şi obligaţiile creditorilor acestor unităţi, precum şi drepturile şi obligaţiile 
autorităţilor publice locale. 

Senat 
Respins pe 04.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx 540/ 13.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

Comisia pt. buget şi 
comisia pt. adm. a 

întocmit raport 
preliminar; Comisia 
pt. buget şi 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 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 şi 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 şi selecţie care respectă 
principiile concurenţei, eficienţei şi transparenţei în alocarea fondurilor 
publice. 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  105/ 02.04.2013 

Termen: 18.04.2013 

întocmit raport 
preliminar şi predat 
Comisiei pt. buget şi 
Comisiei pt. muncă 

5 

Proiect de lege privind executarea pedepselor şi 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 
şi procesual penală, materializată prin adoptarea noului Cod Penal şi noului 
Cod de Procedură Penală, şi, totodată, se perfecţionează instituţiile din 
materia executării pedepselor, introduse prin Legea nr. 275/2006 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal. 

Senat 
Adoptat pe 22.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  128/ 07.05.2013 

Termen: 28.05.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 10-

13.06.2013 

6 

Proiect de lege privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi 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 şi 
procesual penală. 

Senat 
Adoptat pe 22.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  129/ 07.05.2013 

Termen: 28.05.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

7 

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

Senat 
Adoptat pe 22.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  130/ 07.05.2013 

Termen: 28.05.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 10-

13.06.2013 

8 

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) 
    Obiectul de reglementare: punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală, prin reglementarea situaţiilor tranzitorii rezultând 
din intrarea sa în vigoare, precum şi prin punerea de acord a legislaţiei cu 
dispoziţiile acesteia. 

Camera Deputaţilor 
PLx  131/ 07.05.2013 

Termen: 28.05.2013 

Camera Deputaţilor 
- 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 
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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 şi 
gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar 
al Spaţiului Economic European şi 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 şi 

a fost predat 
Comisiei pt. politică 
economică pe data 

de 07.03.2013 
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IIIIII..    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 – Legea educaţiei naţionale şi învăţarea pe tot parcursul vieţii. 
(poz. I-a-9) 

Camera Deputaţilor 
PLx  156/ 12.04.2010 
Adoptat pe 19.05.2010 

Senat 
trimis pt. raport 

suplimentar la Comisia pt. 
învăţământ 

 

2 
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 

 

3 

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 
 

4 
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 

 

5 
Proiect de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi 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 şi Comisia pt. 
drepturi 

 

6 
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 
 

7 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, 
precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti 
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 
 

8 

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

Camera Deputaţilor 
PLx  118/ 07.05.2013 
Adoptat pe 05.06.2013 

Senat 
-  
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                                IIVV..  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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.100/2011 privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor 
terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului 
Mediului şi Pădurilor -Administraţia Naţională "Apele Române". (poz. I-b-16) 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  40/ 10.04.2012 

Adoptat pe 05.06.2013 
- 

2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii. (poz. I-a-3) 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  35/ 18.02.2013 

Adoptat pe 05.06.2013 
- 

3 

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) 

Senat 
Adoptat pe 18.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  92/ 25.03.2013 

Adoptat pe 05.06.2013 
- 

4 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.13/2013 privind serviciile poştale.  (poz. II-1) 

Senat 
Adoptat pe 15.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  116/ 22.04.2013 
Adoptat pe 05.06.2013 

- 

  
                                VV..    LLEEGGII  TTRRIIMMIISSEE  LLAA  PPRROOMMUULLGGAARREE  

          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) 
La promulgare din 

data de: 

1 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la 
locul de muncă. (poz. I-a-15) 

Senat 
Adoptată pe 19.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  94/ 25.03.2013 

Adoptată pe 14.05.2013 
27.05.2013 

  
                                VVII..    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 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Legea nr. 

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 şi întărirea disciplinei 
financiare şi de modificare şi 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 

6 

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

Camera Deputaţilor 
PLx  407/ 08.10.2012 
Adoptată pe 23.10.2012 

Senat 
Adoptată 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.43/2013 

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 şi 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 şi Guvernul 
Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între şi 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 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Legea nr. 

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 şi 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 

15 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2012 privind 
asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte 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 şi completarea unor acte normative şi 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 
şi 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 şi 
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 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Legea nr. 

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 
Adoptată pe 04.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  76/ 11.03.2013 

Adoptată pe 09.04.2013 
Legea nr.115/2013 

21 

Lege pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia 
Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi 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 şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele 
internaţionale, perecum şi pentru modificarea şi 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 

22 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2011 pentru 
modificarea şi 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 
Legea nr.127/2013 

23 
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 şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii 
şi furnizarea de bunuri şi servicii. (poz. I-a-4)  

Senat 
Adoptată pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  66/ 25.02.2013 

Adoptată pe 09.04.2013 
Legea nr.128/2013 

24 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996. 
(poz. I-b-28) 
- Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1575/2011 

Senat 
Adoptată pe 13.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  459/ 14.09.2010 
Adoptată pe 23.04.2013 

Legea nr.138/2013 

25 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.503/2004 privind redresarea 
financiară şi 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 

Legea nr.139/2013 

26 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.194/2002 privind regimul străinilor în România. (poz. II-31) 

Senat 
Adoptată pe 02.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  108/ 08.04.2013 
Adoptată pe 23.04.2013 

Legea nr.158/2013 

27 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa 
energetică a clădirilor. (poz. I-b-1) 

Senat 
Adoptată pe 18.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  260/ 25.06.2012 
Adoptată pe 23.04.2013 

Legea nr.159/2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Legea nr. 

28 Lege privind formalităţile de rapoarte aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la 
plecarea din porturile româneşti. (poz. I-a-26) 

Senat 
Adoptată pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  42/ 18.02.2013 

Adoptată pe 23.04.2013 
Legea nr.162/2013 

29 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 
privind formarea profesională a adulţilor. (poz. I-a-16) 

Senat 
Adoptată pe 23.02.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  75/ 12.03.2011 

Adoptată pe 08.05.2013 
 

Legea nr.167/2013 

30 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2012 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-b-8) 

Senat 
Adoptată pe 02.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  415/ 08.10.2012 
Adoptată pe 08.05.2013 

Legea nr.170/2013 
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F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 

(la data de 7 iunie 2013) 
 
                              
                           
                             

                                  I.  În perioada  3 – 6 iunie  2013    
 

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 12 rapoarte, din care 3 rapoarte 

suplimentare. 

 

     Comisiile permanente au depus 12 avize. 

 

Cele 12 rapoarte depuse sunt: 

 

♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

  9     

  3 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

       6 

         6 
 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

 

 

La comisii se află în prezent 306 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care                
67 pentru raport suplimentar. 

 

 

La comisii se află  26 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  315 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 221 

♦ rapoarte suplimentare 68 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 26 

TOTAL     315 
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ANEXA
RAPOARTE 

 

depuse de comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 
 

în săptămână  3 – 6 iunie  2013 
 

 

I.   Comisia  pt. buget         
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2013 
pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene  
(PLx 111/2013) – raport comun cu Comisia juridică. 

Guvern,     
adoptat      
de Senat 

3.06.13 

Raport suplimentar 
 de aprobare cu 
amendamente 

(189/RS din 3.06.13) 

II.   Comisia pt. industrii 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2012 privind 
instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii 
(PLx 390/2012) – raport comun cu Comisia pt. administraţie. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

 
23.04.13 
21.05.13 

Raport de aprobare  
cu amendamente 

(217/R din 5.06.13) 

III. Comisia pt. agricultură 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Propunere legislativă privind interzicerea cultivării și importului Organismelor 
Modificate Genetic (OMG) și interzicerea importului, producției și comercializării 
produselor care conțin Organisme Modificate Genetic (OMG) (Plx 153/2013). 

1 deputat,   
respinsă    
de Senat 

14.05.13 Raport de respingere 
(218/R din 5.06.13) 
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2 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2013 pentru 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activității de îmbunătățiri funciare (PLx 146/2013). 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

4.06.13 Raport de aprobare  
 (219/R din 6.06.13) 

IV. Comisia pt. administraţie 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2012 privind instalațiile 
portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii 
(PLx 390/2012) – raport comun cu Comisia pt. industrii. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

 
23.04.13 
21.05.13 

Raport de aprobare  
cu amendamente 

(217/R din 5.06.13) 

2 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2010 
privind stabilirea strategiei pentru mediul marin (PLx 126/2013) – prioritate legislativă. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

21.05.13 
Raport de aprobare  
cu amendamente 

(220/R din 6.06.13) 

3 
Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul (PLx 187/2011/2013). 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

4.06.13 
Raport de aprobare  
cu amendamente 

(221/R din 6.06.13) 

4 
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 

8.05.13 
14.05.13 

Raport suplimentar 
 de aprobare cu 
amendamente 

(163/RS din 5.06.13) 
 
 

V. Comisia pt.  sănătate 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii (Plx 699/2010). 

8 deputaţi,   
respinsă    
de Senat 

3.06.13 
Raport de aprobare  
cu amendamente 

(216/R din 4.06.13) 
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VI. Comisia pt. învăţământ 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 privind educaţia 
fizică şi sportul (PLx 724/2011). 

19 
parlam., 
adoptat     
de Senat 

3.06.13 Raport de respingere 
(214/R din 4.06.13) 

2 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a educației 
fizice și sportului (Plx 223/2012) 

28 
parlam.,    
respinsă    
de Senat 

3.06.13 Raport de respingere 
(215/R din 4.06.13) 

VII. Comisia  juridică 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2013 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România (PLx 144/2013) 
– raport comun cu Comisia pt. apărare. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

28.05.13 
3.06.13 

Raport de aprobare 
(213/R din 4.06.13) 

2 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene  
(PLx 111/2013) – raport comun cu Comisia pt. buget. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

3.06.13 

Raport suplimentar 
 de aprobare cu 
amendamente 

(189/RS din 3.06.13) 

3 
Cererea de reexaminare a  Legii privind cooperarea între Parlament și Guvern în 
domeniul afacerilor europene (PLx 3/2012/2013) – raport comun cu Comisia pt. 
afaceri europene. 

Guvern 4.06.13 

Raport suplimentar 
 de aprobare cu 
amendamente 

(201/RS din 5.06.13) 

4 
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 

8.05.13 
14.05.13 

Raport suplimentar 
 de aprobare cu 
amendamente 

(163/RS din 5.06.13) 
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VIII. Comisia pt. apărare 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2013 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România (PLx 144/2013) 
– raport comun cu Comisia juridică. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

28.05.13 
3.06.13 

Raport de aprobare 
(213/R din 4.06.13) 

               X.  Comisia pt. afaceri europene 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Cererea de reexaminare a  Legii privind cooperarea între Parlament și Guvern în 
domeniul afacerilor europene (PLx 3/2012/2013) – raport comun cu Comisia juridică. Guvern 4.06.13 

Raport suplimentar 
 de aprobare cu 
amendamente 

(201/RS din 5.06.13) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 

 
 

 Declaraţii politice 
 

 
 
 

Spaţiul Schengen” 
 
Doamnelor şi domnilor, 
Stimaţi colegi, 

 
 
        Suntem ultimii în Europa la capitolul « Atragerere  fonduri europene ». 
       Într-un top al absorbţiei fondurilor europene făcut la sfârşitul anului trecut, România se află pe ultimul loc, cu un 
procent de 12%. 
       In prezent, situaţia s-a schimbat, în sensul că deşi România este încă pe ultima poziţie la nivel european , rata de 
absorbţie este de 15 % , dublu faţă de aprilie 2012. 
       Există domenii care excelează la acest capitol, cum ar fi drumurile judeţene, altele însă nu. 
       Intrucât există baza legala în momentul de faţă , trebuie analizată posibilitatea mutării sumelor dintr-o zonă în 
alta. 
      Cred că este momentul să facem un pas spre normalitate . 
      In acest sens , statul trebuie să lucreze în interesul beneficiarului 
            

Deputat, 
Florin Pâslaru 

 
*** 

 
Ruga copiilor rromi – manifestare interculturală de tradiţie! 

 
 
Domnule Preşedinte, 
stimaţi colegi, 
 
Localitatea Măguri, aparţinatoare municipiului Lugoj, este de 16 ani gazda "Rugii Copiilor Rromi", 

manifestare devenită tradiţională în peisajul cultural al oraşului, al judeţului Timiş şi al întregii ţări, unicul festival 
din ţară care se adresează numai copiilor de etnie romă. 

Sâmbătă, 1 iunie, a avut loc a 16-a ediţie a acestui festival, pe platoul din faţa Centrului de Prevenire a 
Abandonului şcolar, unde peste 200 de copii de etnie rromă din mai multe localităţi ale judeţului, împreună cu colegii 
lor români, au oferit generoasei asistenţe un superb spectacol de dansuri tradiţionale. 

Festivalul a fost deschis de preotul satului, aşa cum este tradiţia în satele bănăţene, iar alaiul a fost condus de 
Primarul Lugojului, la manifestare participând şi consiliulieri locali din Lugoj. Copiii îmbrăcaţi în costume 
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tradiţionale au prezentat programe variate, ce au cuprins cântece şi dansuri populare specifice etniei şi interpretarea 
unor cântece la diferite instrumente muzicale. 

Manifestarea a fost organizată de Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Măguri şi Şcoala nr. 12 din Lugoj-
Măguri, şcoală cu limba de predare romani, cu sprijinul administraţiei locale – Primăria Municipiului Lugoj dar şi al 
Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş. 

 
Ruga copiilor romi este unicul festival al copiilor de etnie romă din ţară şi are ca obiectiv schimbarea 

mentalităţii privind etnia romă, exprimarea liberă a obiceiurilor şi tradiţiilor acestei etnii, atragerea copiilor romi către 
şcoală şi prevenirea abandonului şcolar. 

 
Deputat, 

Sorin Stragea 
 

*** 
                       

 
“Starea Copiilor Lumii 2013 – Copiii cu dizabilităţi” 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, stimaţi colegi, 
Astăzi, Camera Deputaţilor în asociere cu UNICEF lansează publicaţia “Starea Copiilor Lumii 2013 – Copiii 

cu dizabilităţi” într-o încercare simbolică de a da un semnal clar asupra hotărârii legislativului român de a se 
preocupa în cel mai înalt grad de această problematică. Parteneriatul nostru, poate unul care nu face ştiri de primă 
pagină şi e considerat de unii genul de acţiune formală ce nu poate aduce prea multe beneficii de imagine, reprezintă 
totuşi un act de seriozitate şi de responsabilitate faţă de cei care ne-au trimis în Parlament. 

Am afirmat deja de la această înaltă tribună că problemele copiilor cu dizabilităţi reprezintă în mare măsură 
motivul pentru care am intrat în politică. Cunosc bine din activitatea mea în colaborare cu câteva organizaţii 
neguvernamentale de profil care sunt realităţile şi care sunt problemele copiilor cu dizabilităţi şi, vă spun cu 
sinceritate, că mă încearcă sentimente variate atunci când citesc “Starea Copiilor Lumii 2013 – Copiii cu dizabilităţi”. 
Pe de o parte, concluziile raportului coincid în mare măsură cu ceea ce ştiam deja, fapt în măsură să mă asigure încă o 
dată că vorbesc cu temei despre aceste lucruri, iar pe de altă parte faptul că greutăţile copiilor cu dizabilităţi sunt atât 
de uşor de identificat şi au un caracter de generalitate la nivel mondial mă face să mă simt împovărată de 
multitudinea de lucruri pe care trebuie să le facem. 

Aşa cum subliniază şi “Starea Copiilor Lumii 2013 – Copiii cu dizabilităţi”, problemele copiilor cu 
diazabilităţi nu sunt exclusiv de natura celor care au nevoie de foarte mulţi bani pentru a fi rezolvate. La fel ca în 
multe alte locuri, şi la noi societatea vede întâi dizabilitatea şi abia apoi copilul. Chiar şi aşa însă, nu ştim exact câţi 
copii cu dizabilităţi avem, care sunt acestea şi ce putem face pentru a ajuta familiile în cauză. Este de asemenea clar 
că lupta noastră capitală e de natură socială: trebuie să facem în aşa fel încât copilul cu dizabilităţi să nu mai fie un 
paria. Copiii trebuie educaţi în acest sens, iar acest lucru trebuie început cu educarea educatorilor, a dascălilor, care să 
înţeleagă că un copil cu dizabilităţi nu are nici mai multe dar nici mai puţine drepturi decât un copil normal şi că 
lucrul cel mai de preţ care i se poate oferi este acceptarea lui în societate.  

Trebuie să înţelegem că o politică înţeleaptă în domeniul acestor copii trebuie să înceapă de la vârste fragede, 
aşa încât integrarea lor socială să se producă cât mai repede, pentru ca problema lor să meargă spre rezolvare în timp 
şi nu spre o acutizare care este traumatică şi, de ce să n-o recunoaştem?, mult mai costisitoare odată cu înaintarea în 
vârstă.   

“Starea Copiilor Lumii 2013 – Copiii cu dizabilităţi” mai arată şi legăturile profunde care există între 
problematica abordată şi chestiuni care preocupă în cel mai înalt grad societatea modernă cum ar fi diferitele forme 
de abuz, egalitatea de şanse, violenţa domestică şi chiar traficul de persoane. De multe ori, în lipsa unei abordări 
pragmatice şi hotărâte din partea autorităţilor, dizabilitatea sfârşeşte prin a fi acompaniată de tot ce poate fi mai urât 
în societate şi mai rău în sufletul omenesc. Dar nu în ultimul rând, problematica copiilor cu dizabilităţi este testul 
unic al unei solidarităţi sociale pe care eu, ca social-democrat, înţeleg să o promovez cu toată energia pe care o pun în 
activitatea politică.  

Doamnelor şi domnilor deputaţi, stimaţi colegi, 
Parteneriatul între Camera Deputaţilor şi UNICEF este doar un prim pas. Poate că e pasul cel mai uşor de 

făcut, fiindcă în jurul nostru există zeci de mii de cazuri de copii cu dizabilităţi, de familii împovărate, de 
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marginalizare socială a acestor copii care au nevoie de acţiuni directe, concrete şi imediate. Cu toate acestea vreau să 
subliniez importanţa acestei asocieri cu caracter de simbol fiindcă, dragi colegi, primul pas în rezolvarea oricărei 
probleme este conştientizarea şi măsurarea ei. Asta încercăm să facem astăzi, asta consider că e misiunea mea 
politică în acest mandat şi vă invit pe toţi, dacă nu să vă alăturaţi concret acţiunilor noastre, măcar să meditaţi pentru 
o clipă la concluziile “Stării Copiilor Lumii 2013 – Copiii cu dizabilităţi”. 

 
Deputat, 

Cristina Nichita 
 

*** 
 

Prima reuniune a Adunării Parlamentare a SEECP va fi găzduită de România 
Un succes al diplomaţiei parlamentare române 

 
 
Stimaţi colegi,  
 
 
 După cum probabil ştiţi, România va găzdui în 2014 prima reuniune a Adunării Parlamentare a statelor 
participante la Procesul de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP). Acest evenimentul va marca, se asemenea, 
preluarea de către Parlamentul României a Preşedinţiei în Exerciţiu a dimensiunii parlamentare a SEECP în perioada 
iunie 2013-iunie 2014. Decizia a fost luată în urma negocierilor purtate în cadrul Conferinţei anuale a Preşedinţilor de 
Parlamente din cadrul SEECP, conferinţă desfăşurată la Ohrid, în Republica Macedonia, în perioada 26-28 mai. În 
calitate de reprezentant al Parlamentului României în Grupul de lucru privind instituţionalizarea dimensiunii 
parlamentare a SEECP, am avut deosebita onoare să iau parte la lucrările acestui for internaţional şi, mai ales, să 
susţin punctul de vedere al legislativului României în cadrul Grupului de lucru.  
 Faptul că ţara noastră a fost desemnată să preia preşedinţia dimensiunii parlamentare a SEECP înseamnă, 
înainte de toate, că România şi-a recăpătat locul de actor important în regiunea de Sud-Est a Europei. De asemenea, 
organizarea primei reuniuni a Adunării Parlamentare a SEECP la Bucureşti reprezintă un real succes al Parlamentului 
României şi cu această ocazie doresc să îl felicit pe domnul Valeriu Zgonea, preşedintele Camerei Deputaţilor, pentru 
strălucitul exemplu de diplomaţie oferit pe parcursul negocierilor de la Ohrid. 
 Rezultatul obţinut de către delegaţia noastră în Macedonia vine în primul rând ca o confirmare a eforturilor 
susţinute depuse de partea română încă de la înfiinţarea acestui mecanism de cooperare. Mai mult, pe această cale, 
România a redobândit statutul de partener de dialog credibil pentru celelalte state membre SEECP şi se bucură de o 
excelentă cooperare inter-parlamentară pe plan regional. Iniţial o simplă expresie a solidarităţii statelor din zonă, o 
voce comună şi coerentă referitoare la soluţionarea problemelor regionale, SEECP a devenit în scurt timp un 
important forum de dialog politic. În momentul de faţă, acest mecanism contribuie semnificativ la îmbunătăţirea 
climatului politic în Europa de Sud-Est şi promovează cooperarea între statele din regiune în domenii din cele mai 
diversificate: politică, economie, securitate, democraţie, dimensiunea umană, justiţie, etc. Mai mult, dezvoltarea 
economico-socială în regiune este de natură să faciliteze procesul de integrare europeană şi euro-atlantică a ţărilor din 
Sud-Estul Europei. În vederea atingerii acestor obiective, următorul pas îl reprezintă instituţionalizarea dimensiunii 
parlamentare a SEECP, proces care se va fundamenta, bineînţeles, pe voinţa politică a statelor membre. Simplul fapt 
că ţara noastră va găzdui discuţiile referitoare la o decizie de asemenea anvergură reprezintă dovada că României îi 
este recunoscut rolul considerabil în cooperarea inter-parlamentară din Sud-Estul Europei.  
 

Deputat, 
Gabriela Podaşcă 

 
*** 

 
 
 
 

Idei comice oferite cu discount de PDL 
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Stimaţi colegi,  
 
 Partidul Democrat Liberal a avut dintotdeuna imaginea unui circ, şi nu mă refer la membrii săi ca indivizi, ci 
la ceea ce pot ei face, fie din prea multă vanitate, fie din disperare sau doar ca să mai atragă atenţia asupra partidului, 
într-o perioadă în care nici un cetăţean din România nu mai vrea nici măcar să audă numele lor. 

Văzând ceea ce se întâmplă acum în PDL cred că putem găsi justificarea acţiunilor lor vis avis de români, vis 
a vis de România. Au avut aceeaşi atititudine „în glumă”, faţă de economia României, faţă de mediul politic şi fată de 
cetăţeni în general. 

Însă cum să avem pretenţia să se comporte cu respect, cu demnitate, fată de români dacă nici măcar între ei 
nu pot fi respectuoşi? 

În condiţiile în care disensiunile din interiorul acestei formaţiuni politice continuă parcă fără a se întrevedea 
măcar un final, membrii partidului, ce de mult a apus, se exclud reciproc din partid în timp ce liderul lor vrea crearea 
unui „guvern din umbră”. Iată de ce am afirmat eu ca acest partid este un circ. 

Cred ca Vasile Blaga, noul lider ales al partidului, a uitat ce s-a întâmplat în guvernarea PDL, de îşi doreşte 
atât de mult să creeze un „guvern din umbră”. Guvernarea PDL  a apus de mult şi sper să rămână doar o pată neagră 
în istoria României, pată ce nu mai trebuie să revină nici măcar „din umbră”.Trebuie să dăm uitării acea perioadă. 
Mi-as dori să rămână şi ea tot o umbră, însă din păcate, dezastrul şi haosul creat de PDL ne mai urmăreşte şi astăzi.  

Şi oare cu cine să guverneze PDL din umbră dacă membrii săi nu au luat nici acum cursuri de „ retorică, de 
diplomaţie, de protocol şi bune maniere, de etică politică, de psihologie şi dezvoltare personală”, după cum spune 
chiar un membru al acestui partid şi mă refer aici la Theodor Paleologu care s-a oferit să îşi mediteze colegii şi chiar 
le oferă un discount, explicându-le acestora că aceste cursuri sunt pentru oameni politici „angrenaţi într-o structură 
alienantă, deoarece vor putea interacţiona cu persoane active şi performante în viaţa reală”. 

Stimaţi colegi, nu ştiu ce e mai comic? Faptul că in anul 2013 PDL visează la crearea unui guvern din umbră 
sau faptul că viitorii membri ai acestui guvern duc lipsă de cunoştinţe elementare? 

Eu cred că decredibilizarea Partidului Democrat Liberal s-a produs iremediabil in urma cu cativa ani, iar ceea 
ce fac astăzi membrii săi confirmă pe deplin că domniile lor au învăţat doar să ofere circ poporului, căci pâine nu au 
ştiut niciodată să dea oamenilor... 

Un guvern „din umbră” al partidului care a îngropat Romania. Ar fi comic, dacă nu ar fi tragic ca acestor 
oameni să le mai treacă prin cap că ar putea guverna, vreodată, această ţară. 

 
Deputat, 

Ciprian Nica 
 

*** 
 

Deţinerea preşedinţiei SEECP este o şansă pentru România de a proiecta viziunea europeană asupra unui 
mediu regional tot mai instabil 

 
Stimaţi colegi, 
Luni 3 iunie 2013 Parlamentul României a găzduit un dialog instituţional extrem de important pentru definirea 
viitoarelor direcţii de politică externă a României. Pretextul a fost oferit de participarea premierului Victor Ponta, a 
ministrului afacerilor externe Titus Corlăţean şi a preşedintelui Senatului Crin Antonescu la şedinţa Comisiilor 
Reunite pentru Politică Externă din Parlamentul României, şedinţă consacrată discutării ultimelor evoluţii din dosarul 
Kosovo. 
Din capul locului trebuie salutată deschiderea şi maturitatea actualului Guvern în abordarea unor teme care deşi la 
prima vedere par a aparţine registrului politicii externe, ele sunt incidente şi pentru modelarea rolului ţării noastre în 
politica Uniunii Europene, deci cu consecinţe directe asupra viitorului fiecărui cetăţean român. În al doilea rând, 
trebuie spus că acest amplu efort de consultare angajat de Guvernul României potenţează rolul extrem de important 
pe care România trebuie să îl joace în următorul an de zile din poziţia de stat care deţine preşedinţia anuală a SEECP 
–Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est, un forum politic de dialog regional tot mai influent în politica 
europeană.  
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Se pune întrebarea: cum trebuie să abordeze România responsabilitatea conducerii acestui organism? Cum poate 
România să contribuie prin acest nou statut la îmbuntăţirea climatului regional într-un moment destul de tensionat 
politic? Care este principalul obiectiv al preşedinţiei României a SEECP în măsura în care state membre ale acestui 
forum –Turcia, Republica Moldova, Serbia – au fost recent sau sunt în continuare afectate de un mediu de 
instabilitate politică la nivel intern?  
Stimaţi colegi,  
Cred că sunt în asentimentul responsabililor din Guvernul României când afirm că  deţinerea preşedinţiei SEECP este 
o şansă pentru România de a proiecta viziunea europeană asupra unui mediu regional tot mai instabil. Într-o zonă în 
care suntem martorii protestelor violente de stradă la Istanbul, Ankara sau Izmir, sau schimbării capilor tuturor 
instituţiilor principale din stat, cum a fost cazul recent la Chişinău, sau anulării din motive de dispută diplomatică a 
unui summit extrem de important pentru regiune cum era cel de la Ohrid, principalul liant de dialog şi de acţiune este 
perspectiva integrării europene. Din acest punct de vedere, România este îndreptăţită să joace un rol constructiv în 
Procesul de Cooperare în Europa de Est, ca stat membru UE cu un guvern puternic, cu un grad de încredere ridicat în 
rândul populaţiei, şi cu un mediu economic stabilizat.  
Un alt aspect important este suprapunerea preşedinţiei României a SEECP cu perioada campaniei pentru alegerile 
europene care vor avea loc în toată Uniunea Europeană în perioada mai-iunie 2014. Există prin urmare o perspectivă 
favorizantă pentru promovarea temelor şi valorilor europene şi în rândul statelor care acum se pregătesc de aderarea 
la UE, state care în acelaşi timp sunt parte a SEECP. Valorizarea temelor europene în cadrul SEECP poate conduce la 
normalizarea şi stabilizarea mediului politic în interiorul regiunii. Este în acest sens de dorit ca pe timpul preşedinţiei 
României incidente diplomatice ca cele legate de summitul de la Ohrid să nu se repete. Este în acelaşi sens de dorit ca 
perspectiva europeană a Republicii Moldova să fie promovată şi prin instrumentele oferite de SEECP, cu atât mai 
mult cu cât criza politică de la Chişinău pare a fi în sfârşit depăşită. Rezultatele summitului de la Vilnius din toamna 
acestui an poate fi pentru Republica Moldova proba ireversibilităţii drumului său pro-european, iar România poate fi 
partenerul optim de drum inclusiv prin rolul său de stat care deţine preşedinţia SEECP până în iunie 2014. 
Doamnelor şi domnilor, 
În ultima parte a declaraţiei mele vreau să vă vorbesc despre tema principală a întâlnirii de ieri, mai sus evocate. Este 
vorba de sensibilul subiect legat de recunoaşterea independenţei Kosovo în condiţiile noului Plan de normalizare a 
relaţiilor dintre Priştina şi Belgrad, semnat la Bruxelles în aprilie 2013. şi din perspectiva deţinerii preşedinţiei anuale 
a SEECP, poziţia României în acest dosar trebuie acomodată intereselor de proiectare a valorilor europene în regiune. 
Întrebarea legitimă care se pune este în ce măsură România poate reprezenta viziunea Uniunii Europene în 
demersurile sale de sprijinire a integrării europene a Balcanilor de Vest dacă la acest moment, în dosarul Kosovo, 
suntem parte a unei minorităţi de 5 state care nu recunosc independenţa Priştinei? Sigur, se poate răspunde nuanţat la 
această întrebare, se poate articula un plan în mai mulţi paşi prin care actuala poziţie a României în raport cu 
problematica recunoaşterii independenţei Kosovo să fie flexibilizată. Precedente există. State ca Grecia şi Slovacia, 
deşi nu au recunoscut oficial independenţa, au sprijinit accesul Kosovo în instituţii ca Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare. Acordul dintre Serbia şi Kosovo din aprilie 2013 poate deschide noi punţi de colaborare, 
iar România nu îşi poate menţine un punct de vedere rigid. A trece peste marote de tipul ”recunoaşterea Kosovo este 
un precedent pentru Transilvania” ar fi un bun exemplu de maturitate pentru ţara noastră. A trece peste clişee de 
genul ”Serbia este singurul vecin cu adevărat prieten al României” ar fi o recunoaştere a faptului că, după mai mult 
de 20 de ani de ignorare a drepturilor comunităţilor româneşti din Serbia, tocmai perspectiva integrării europene le 
poate ameliora statutul şi în rândul acestor comunităţi.  
Stimaţi colegi, 
În problema Kosovo vorbim de o decizie grea, o decizie care în primul rând trebuie să întrunească consensul naţional, 
aşa cum îndeobşte a fost cazul în ultimii 13 ani pe scena politică românească, indiferent de tensiunile sau crizele 
politice de moment. Aşa cum a demonstrat deja, Parlamentul poate susţine la nivelul dialogului bilateral parlamentar 
demersul de proiectare a viziunii europene asupra regiunii şi poate face acest lucru şi în problema Kosovo. Partidul 
pe care îl reprezint în Parlament a dat el însuşi proba maturităţii şi schimbării în bine în abordarea problematicii 
europene. De la partidul care la sfârşitul anilor 90 se opunea intervenţiei NATO în Serbia, PSD a ajuns astăzi 
principalul partid promotor al valorilor europene, partidul care a încheiat toate negocierile cu Uniunea Europeană, 
partidul care a semnat prin reprezentanţii săi din Guvern aderarea României la NATO.  Poziţia României în dosarul 
Kosovo nu poate excede cadrului de valori şi  angajamente ale Uniunii Europene. Trebuie să începem acest dialog 
intern pentru a agrea de comun acord un nou drum în politica noastră externă. Un drum în care România să fie de 
partea marii majorităţi a partenerilor din familia europeană, putându-şi astfel proiecta interesele. Un drum în care ne 
reprezentăm interesele naţionale în cadrul Uniunii Europene, dar fără a leza printr-o atitudine rigidă. Deţinerea 
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preşedinţiei SEECP este un test important în această nouă direcţie şi sunt convins că prin parteneriatul solid dintre un 
premier respectat în Europa ca domnul Victor Ponta, un minister de externe performant cum este cel condus de 
domnul Titus Corlăţean şi un Parlament cu adevărat implicat putem valorifica la maxim această responsabilitate. 
 

Deputat, 
Andrei Sava 

 
*** 

 
Regionalizarea României 

         
Stimaţi colegi, 

 Regionalizarea, unul dintre subiectele cele mai des întâlnite ale acestui an, a făcut un pas în faţă, în momentul 
în care Consiliul Consultativ pentru Regionalizare (CONREG) a publicat un raport ce vizează în mod direct 
reîmpărţirea României. 

Potrivit acestui raport, regionalizarea României se va face în 7 sau 8 regiuni, luând în calcul migraţia 
populaţiei, stadiul de dezvoltare zonală, influenţele culturale, şi nu în ultimul rând, numărul de locuitori recomandat 
pentru fiecare regiune în parte. 

Dacă ne raportăm la modelul regionalizării din Polonia, ţara cu cea mai mare rată de absorţie a fondurilor 
europene, România ar putea fi împărţită în regiuni cu o populaţie medie cuprinsă între 2,4 şi 2,7 milioane de locuitori, 
această împărţire relizându-se în funcţie de numărul de regiuni. 

Construirea regionalizării din 2013 în România şi prin rapoarte la modelul polonez statuat prin reforma din 
1988, trebuie să aibă în vedere, pe lângă situaţiile de similaritate, şi situaţiile de diferenţiere contextuală între cele 2 
ţări. 

Raportul numit mai sus, ne prezintă o hartă a României regionalizate, cu 7 sau 8 regiuni, în funcţie de modul 
în care Bucureştiul va fi repartizat. Plecând de la acest raport, România va fi împărţită în: Muntenia Sud, regiune care 
ar putea cuprinde şi Bucureştiul ( Regiunea 8 ), Dunărea de jos ( Regiunea Sud-Est ), Moldova de Nord ( Regiunea 
Nord-Est ), Transilvania Centrală ( Regiunea Centru ), Transilvania de Nord-Vest ( Regiunea Nord-Vest ), Banat 
Vest      ( Regiunea Vest ), Oltenia. 

Raportul CONREG ne evidenţiază şi modul în care este luat în calcul şi nivelul de urbanizare al fiecărei 
regiuni în parte, înainte ca aceasta să fie instituţionalizată. Regiunile Vest şi Centru, cu puternică structurare 
funcţională, sunt şi regiuni cu un grad de urbanizare ridicat. De adăugat este şi că regiunile cu un grad redus de 
urbanizare vor adopta, ca regiuni administrative, o serie de politici adecvate pentru reducerea deficitului de ocupare 
non-agricolă a populaţiei, de infrastructură de locuire modernă. 

Judeţele componente Regiunii Centru sunt structurate pe reţelele funcţionale care leagă Sibiul, Covasna şi 
Harghita de Braşov, Harghita de Mureş, iar Mureş şi Alba de Sibiu. În Regiunea Nord-Vest, printre principalele 
reţele de structurare se enumeră cele de la Bistriţa-Năsăud, Sălaj şi parţial de la Maramureş la Cluj, între Maramureş 
şi Satu Mare. Nu este uitat nici Bihorul, judeţ orientat în afară, în special spre Timiş şi Arad. În vest, Timişul este 
centrul de atracţie maximă, forţa pentru Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara. 

Regionalizarea României va conduce în mod cert la reducerea decalajului dintre regiunile slab dezvoltate ale 
ţării şi cele dezvoltate, cu alte cuvinte, actualele judeţe care au un indice de producţie ridicat, ar urma să le tragă în 
sus pe cele sărace, diferenţa de dezvoltare între judeţele aceleiaşi regiuni fiind în unele cazuri foarte mare. 

Aducând serviciile publice alături de cetăţenii ţării, şi bineînţeles, folosind în mod eficient resursele locale, 
programele europene şi fondurile guvernamentale, vom reuşi să dăm viaţă unui sistem funcţional, sistem care să ajute 
cetăţeanul să o ducă mai bine, precum şi realizarea unui grad mare de absorţie al fondurilor europene. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Mihai Weber 

 
*** 

 
 

Ce subiecte serioase??? 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 

Newsletter nr. 17 - 2013 săptămâna 3 – 7 iunie 2013  
 

42

Pentru audienţă, orice! 
Pot şi eu declama ca Becali, recita ca Vadim, divorţa ca Prigoană 

 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 

 
Presa este nu numai o putere reală în stat, dar şi un element esenţial de reprezentare a cetăţeanului. Dincolo de orice 
alte considerente, reprezentanţii presei trebuie să nu piardă nicio clipă din vedere tocmai cetăţeanul care, pe lângă 
informare, are nevoie de formare şi, în special, de reprezentare promptă. Ceea ce, din păcate, de multe ori, nu poate 
face omul politic, poate duce până la capăt tocmai presa. 
Realitatea însă arată că noi, oamenii politici, suntem în căutare de popularizare facilă şi superficială, iar majoritatea 
presei se mulţumeşte şi ea cu acest nivel, exploatând cancan-ul în dauna esenţei. Între aceşti doi poli, se află cetăţenul 
a cărui putere de determinare este slăbită sau se vrea cu orice preţ educată într-un anumit sens. Trei tabare, când ar 
trebui să existe doar una singură. Am venit în Parlament vrând să muncesc şi să las ceva bun după cei patru ani de 
mandat, iar activitatea mea de până acum demonstrează că ceea ce spun acum nu reprezintă demagogie sau dorinţa cu 
orice preţ de a mă diferenţia fără să merit acest lucru. 
Îmi doresc o relaţie constructivă cu presa. Nu pentru a deveni vedetă politică, nu pentru a mă afla tot timpul în atenţia 
ei, nu pentru a exploata subiecte ridicole sau penibile. Îmi doresc această relaţie pentru a putea comunica cu cât mai 
mulţi oameni, care să poată afla şi altceva în afară de bărfe politice picante, atacuri sau vorbe fără finalitate. 
Una din principalele teme pe care le-am abordat de  când am devenit deputat este cea privitoare la protejarea şi 
promovarea persoanelor cu dizabilităţi din România. O temă gravă, la care nu sunt suficiente, din nefericire, doar 
iniţiativele sau modificările legislative. În aproape trei luni de când am demarat campania pe această temă, eu şi 
echipa mea am încercat să ajungem la câte mai multe astfel de persoane, tocmai pentru că ele trebuie să ştie şi trebuie 
să aibă cui să îşi expună problemele în aşa fel încât ele să fie şi rezolvate. 
Ceea ce este poate mai trist decât situaţia în sine a acestor oameni este gradul de dezinteres faţă de această temă, care 
arată şi mai mult că legea nu poate surmonta mentalitatea. Cu regret o spun că nici unii dintre reprezentanţii presei 
noastre nu sunt străini de ea. Mulţi oameni sunt impresionaţi, se emoţionează şi sfârşesc prin a ataca oamenii politici 
pentru situaţia în care se află persoanele cu dizabilităţi. Pe de altă parte, se mai fac articole sau reportaje în care se 
arată astfel de cazuri tragice ce au darul de a face audienţă. Între aceste momente, nimic. Revenim la modelul 
consacrat care garantează audienţa. 
Tocmai acesta este şi motivul pentru care aleg acum- pentru a putea promova această campanie pe măsura 
importanţei sale şi pentru că eu chiar vreau şi rezultate palpabile, nu numai discuţii sterile- să transmit 
reprezentanţilor presei următoarele: 
Dacă abordarea unei teme cum este cea a oferirii unui ajutor real persoanelor cu dizabilităţi din România nu vă aduce 
şi altfel audienţă (înţeleg perfect, audienţa dumneavoastră este echivalentă cu problema numărului de voturi la noi, 
deşi, permiteţi-mi să mă îndoiesc că românii sunt interesaţi exclusiv doar de subiectele pe care dumneavoastră le 
clasaţi ca fiind importante), puteţi să consideraţi că atac colegii mei de partid, pe cei din coaliţie, că pot şi eu declama 
ca Becali, recita ca Vadim, divorţa ca Prigoană, mă port certa şi eu asemeni multor altora care doar vorbesc pentru a 
fi auziţi, nu şi pentru a face ceva, pot să par atotştiutor, trivial sau complet ignorant şi vă pot furniza chiar şi subiecte 
de cancan.  
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Ovidiu C. Iane 

 
*** 

 
 

 
 
 
 

1 Iunie 2013 - Ziua copilului  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 

Newsletter nr. 17 - 2013 săptămâna 3 – 7 iunie 2013  
 

43

 
 
Stimaţi colegi, 
Copilul şi drepturile sale reprezintă o preocupare relativ recentă a societăţii, începând cu cea de-a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea. Celebrarea unei zile dedicate copilului îşi are începuturile în Turcia anului 1920 (23 aprilie) şi, 
puţin mai târziu, în cadrul Conferinţei Mondiale a Bunăstării Copiilor de la Geneva, Elveţia, 1925. Tot în 1925, pe 1 
Iunie, consulul general chinez din San Francisco, SUA, a sărbătorit Festivalul Dragonului, alături de un grup de copii 
chinezi orfani. Începând cu acea dată, 1 Iunie devine Ziua Internaţională a Copiilor în numeroase stateş în România, 
începând cu 1950. În 1924, Liga Naţiunilor Unite a adoptat Declaraţia Drepturilor Copilului. În deceniul al şaselea, 
ONU recomanda ţărilor membre să-i sărbătorească pe copii. În 1958, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a emis 
recomandarea ca toate ţările să instituie o Zi Universală a Copilului şi să demareze acţiuni, care să genereze 
bunăstare copiilor de pretutindeni. La 20 noiembrie 1959, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite vota Declaraţia 
Drepturilor Copilului, care conţinea, din păcate, simple recomandări. Prin urmare, aceste problematici vor fi tratate, 
în practică, în funcţie de contextul local al fiecărei ţări: în unele fiind respectate cu stricteţe, în timp ce, în altele, cu 
desăvârşire, ignorate, aşa că Ziua Copilului se va sărbători pe glob la date diferite sau chiar deloc. Tot la 20 
noiembrie, de data aceasta, în 1989, s-a adoptat Convenţia pentru Drepturile Copilului. Această zi, cu dublă 
semnificaţie istorică, va deveni sărbătoarea copilului, în special, în ţările occidentale.  
În septembrie 1990, Parlamentul României ratifică Convenţia Naţiunilor Unite, ce stabileşte drepturi civile, 
economice, politice, sociale şi culturale pentru copii, astfel că prevederile sale devin parte a dreptului intern 
românesc: Copilul are dreptul la liberă exprimare (orală, scrisă, tipărită, artistică, etc.)ş libertate de gândire, de 
conştiinţă, de religieş protecţie împotriva oricăror forme de violenţă, vătămare sau abuz, fizic sau mental, de 
abandon, neglijenţă, rele tratamente sau exploatare, inclusiv sexuală sau violenţă sexualăş protecţia copiilor 
handicapaţi fizic şi mental şi asigurarea acestora a unei vieţi decente, împlinite, demne, cu favorizarea autonomiei şi 
facilitarea participării active la viaţa socialăş dreptul fiecărui copil de a beneficia de un nivel de trai, care să asigure 
dezvoltarea sa fizică, mentală, morală, spirituală, socialăş dreptul la educaţieş dreptul la odihnă, vacanţăş dreptul de a 
practica activităţi recreative, adecvate vârstei şi de a participa la viaţa cultural-artisticăş protecţie împotriva 
exploatării economice sau împotriva constrângerii la vreo muncă, ce implică risc potenţial sau care-i poate 
compromite educaţia, dăuna sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, spirituale, mentale, sociale, moraleş protecţie 
împotriva răpirii, vânzării şi traficului de copii, torturii, pedepselor sau tratamentelor crude, inumane sau degradante. 
Statul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura recuperarea fizică, psihologică şi reintegrarea 
socială a copiilor, victime ale vreunei forme de neglijenţă, exploatare, abuz, tortură, pedepse, tratamente crude, 
inumane sau degradante. Conform Convenţiei, părinţii au responsabilităţi comune pentru creşterea şi dezvoltarea 
copilului şi vor acţiona, în primul rând, în interesul suprem al copilului.  
În secolul în care trăim, încă mai există mulţi copii care nu au o identitate legală, nu au acces la alimentaţie 
corespunzătoare şi apă potabilă, mijloace de igienă minimală, educaţie sau îngrijire medicală preventivă şi curativăş 
sunt vânduţi ca sclavi sau donatori de organe, obligaţi să lupte pe front, să se prostitueze, să fure, să cerşească, să 
presteze munci necalificate, la negru, în mod gratuit sau plătite derizoriuş sunt abuzaţi, exploataţi, maltrataţi, ucişi.  
Din păcate, în România, ne confruntăm cu realitatea sărăciei şi lipsei de oportunităţi, care îşi pune amprenta, în mod 
devastator asupra categoriei sociale cele mai expuse, mai vulnerabile, copiii, prin: un nivel ridicat al abandonului la 
naştereş hrană proastă sau chiar lipsa ei, un acces redus la medicaţie şi servicii medicale de calitate conduc la o stare 
generală precară a sănătăţii copilului şi un nivel ridicat al mortalităţii infantileş în unele familii, alocaţiile sunt 
singurele surse stabile de venit, copiii sunt forţaţi să abandoneze învăţământul şi să se transforme în delincvenţi 
juvenili, muncind la negru, furând, prostituându-se sau cerşindş familiile se destramă, prin plecarea părinţilor la 
muncă peste graniţă, această situaţie psiho-traumatizantă fiind o cauză majoră a dobândirii unor deviaţii 
comportamentale în rândul minorilorş etc. 
România este şi ţara Copiilor Supradotaţi: o dovedeşte numeroasele evaluări şi concursuri internaţionale, de unde 
copiii români se întorc cu rezultate de excepţie. Pentru aceştia, dar şi pentru noi, în scopul de a fructifica această 
şansă pe care ne-a oferit-o Dumnezeu, trebuie să punem la punct un sistem de educaţie, care să-i ajute să-şi realizeze 
contribuţia faţă de sine şi faţă de societate. Conceptul de supradotare trebuie luat în considerare, în toate formele sale 
de manifestare, asociat dezvoltării avansate în orice domeniu şi corelat cu un sistem educativ adecvat, variat şi 
multiplu. Prin metode educative speciale, de identificare, îndrumare, acumulare şi accelerare trebuie formate, 
dezvoltate şi promovate abilităţile active şi potenţiale ale tuturor categoriilor de copii, în scopul emancipării, al 
evoluţiei intelectuale.  
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”La mulţi ani, copiilor de pretutindeni!” Stimaţi colegi, de Ziua Internaţională a Copiilor, gândurile noastre se 
îndreaptă spre toţi copiii acestei planete, spre ”propriile mlădiţe, nepreţuite podoabe ale prezentului, plămadă vie a 
viitorului”. Este un prilej de a aduce în prim-plan puritatea, inocenţa, dragostea, generozitatea, duioşia, bucuria şi 
zâmbetul lor. Fiecare copil trebuie să aibă asigurat cel mai bun start în viaţă, şi aceasta este principala reponsabilitate 
a fiecăruia dintre noi, membrii ai familiei sau indivizi, care activăm în domenii cu impact asupra vieţii vlăstarelor 
societăţii: educatori, medici, asistenţi sociali, politicieni! Viitorul comunităţilor din care fac parte, viitorul naţiunilor 
şi al lumii întregi depinde de ei, dar depine şi de noi, de felul cum înţelegem să acţionăm şi să prioritizăm interesele, 
energiile, resursele.  
 

Deputat, 
Dorel Covaci 

 
*** 

 
 

Rezolvarea situaţiei privind decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii din învăţământul obligatoriu şi 
liceal acreditat/autorizat care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu. 

 
 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
În prezent, încă se înregistrează întârzieri în ceea ce priveşte decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii care 
nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, cu toate că Ministerul Educaţiei Naţionale a transferat cincizeci de 
milioane de lei pentru plata sumelor restante în conturile inspectoratelor şcolare judeţene. Astfel, sunt în continuare 
familii care sunt nevoite să suporte mai multe luni de zile costul abonamentelor lunare, respectiv legitimaţilor de 
călătorie individuale şi există riscul de a se înregistra cazuri de abandon şcolar din această cauză.  
 
În acest sens, vă solicit sprijinul pentru a face demersurile necesare la Ministerul Educaţiei Naţionale în perioada 
următoare pentru reglementarea modalităţii privind decontarea abonamentelor lunare, respectiv legitimaţiilor de 
călătorie individuale. Prin propunerea pe care am înaintat-o Ministerului Educaţiei Naţionale, familiile elevilor care 
nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu nu vor mai fi nevoite să plătească din fonduri proprii transportul 
copiilor pentru a se deplasa de acasă la şcoală şi înapoi până la returnarea cheltuielilor de către unităţile de 
învăţământ. 
 
Am solicitat Ministrului Educaţiei Naţionale emiterea unui ordin prin care să permită inspectoratelor şcolare să 
achiziţioneze numărul de abonamente lunare, respectiv legitimaţii de călătorie individuale stabilit în urma unor 
evaluări anuale de la operatorii de transport/transportatorii autorizaţi şi să  le distribuie direct elevilor din 
învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu.   
În fiecare an, inspectoratele şcolare vor face o evaluare anuală a numărului de elevi care nu pot fi şcolarizaţi în 
localitatea de domiciliu la nivel de judeţ pe care o vor transmite către Ministerul Educaţiei Naţionale pentru stabilirea 
bugetului destinat decontării cheltuielilor de transport. Astfel, înainte de începerea fiecărui an şcolar, Ministerul 
Educaţiei Naţionale va transfera către inspectoratele şcolare sumele necesare stabilite în funcţie de numărul de elevi 
care a fost comunicat de fiecare judeţ.     
Această reglementare nu are niciun efect negativ asupra bugetului de stat, însă rezolvă problema abandonului şcolar 
şi a cheltuielilor la care sunt supuse în momentul de faţă familiile elevilor din învăţământul obligatoriu şi liceal 
acreditat/autorizat care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu.   
 

Deputat, 
Vlad Cosma 

 
*** 
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Educaţie prin şah 
 
 

Stimati colegi parlamentari, 
 
 "şahul este piatra de încercare a inteligenţei", definea, spre sfârşitul secolului al XVIII - lea, acest joc, Johann 
Wolfgang von Goethe, cel mai important reprezentant al clasicismului german. 
 şahul este, alături şi dincolo de obiecte precum: matematica, limba română, istoria, atât o disciplină cât şi un 
joc. Spun că este o disciplină deoarece are reguli clare care îi ajută pe copii să gândească, să raţioneze, să-şi formeze 
fundamentări logice, strategice pe care le pot aplica ulterior în cadrul oricărei alte discipline din aria curiculară. Spun 
că este un joc deoarece îi învaţă pe copii ce este fair-play-ul, îi educă într-o manieră competitivă, loială şi le permite 
să interacţioneze în cadrul competiţiilor de profil cu alţi jucători. şahul creează, in definitiv, o gândire sănătoasă, o 
minte sănătoasă, formează oameni. 
 Psihologii şi cercetătorii din întreaga lume care studiază efectele benefice ale studierii şahului în şcoli de 
către copii de vârste fragede (5-10 ani) au observat că trăsăturile de personalitate ca individualitatea, gândirea 
creativă, reflexele şi raţionamentul analitic şi comparativ au devenit mult mai bine accentuate. 
 În Iaşi, şahul ca materie opţională în grădiniţe şi şcolile primare, este o realitate. De peste 15 ani zeci de mii 
de copii ieşeni au pus manualul de şah lângă manualele de matematică şi limbă română şi rezultatele se observă cu 
ochiul liberş peste 50% din olimpicii ieşeni sunt foşti jucători de şah care au performat în competiţiile de nivel local, 
naţional şi mondial. 
 Toate acestea împreună cu organizarea la Iaşi a unor evenimente de top (Campionatul Mondial şcolar 2012, 
Campionatul European de Tineret pe Echipe 2011, Campionatul Mondial de Amatori 2013) au făcut ca de ani buni 
Iaşul să fie capitala şahului românesc şi nu numai şi tot mai mulţi părinţi să-şi îndrume copiii către şah.  
 Parlamentul European a aprobat declaraţia scrisă nr. 50/2011 referitoare la implentarea şahului în şcoală în 
sistemul de învăţământ în Uniunea Europeană. Cred că a venit momentul ca împreună cu Guvernul României, cu 
Federaţia Română de şah şi cu aportul dascălilor iubitori de şah să facem ca in cât mai multe şcoli şi grădiniţe din 
România şahul să fie studiat nu numai ca materie facultativă aşa cum este acum ci ca materie de bază în curicula 
şcolară şi preşcolară aşa cum se intâmplă cu succes în ţări ca Rusia, Venezuela, Germania, Armenia. 
 şi pentru ca să facem primul pas vă invit dragi iubitori ai şahului să participaţi astăzi 04.06.2013 la 
Simpozionul Internaţional "Educaţie prin şah", care se va desfăşura in Aula Acdemiei Române, începând cu ora 
15.00, eveniment susţinut de Parlamentul României, alături de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul 
Tineretului şi Sportului, Federaţia Română de şah, senatori şi deputaţi, inspectori şcolari, directori de şcoli generale, 
conducători de cluburi sportive, profesor, elevi. 

Vă mulţumesc pentru atentie! 
 

Deputat, 
Sorin Iacoban 

 
*** 

 
 

Asigurarea şi susţinerea serviciilor necesare integrării persoanelor cu tulburare de spectru autist şi reducerii 
riscurilor de a creşte numărul persoanelor dependente 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
În prezent, zecii de mii de persoane cu autism din România aşteaptă soluţii concrete privind îmbunătăţirea serviciilor 
de diagnosticare, recuperare şi integrare socială. Diagnosticul precoce, intervenţia terapeutică timpurie şi integrarea 
în comunitate cresc şansele de recuperare ale persoanelor cu tulburări de spectru autist (TSA). În România anului 
2013, persoanele cu TSA sunt diagnosticate cu întârziere, nu au acces la servicii de recuperare a funcţionalităţii şi la 
şcoli incluzive, sunt respinse şi izolate şi cel mai adesea ajung asistate social sau la risc de a fi instituţionalizate.  
 
Organizaţiile care promovează drepturile persoanelor cu TSA, încearcă să vină în sprijinul Parlamentului şi al 
Guvernului, oferind o imagine a soluţiilor aplicate de alte ţări europene şi de Statele Unite ale Americii. 
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În acest sens, consider că, atât noi ca parlamentari, cât şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Finanţelor Publice trebuie să 
susţinem politici publice prin care persoanele cu autism să devină adulţi independenţi şi activi în societate. 
 
Apreciez că acest lucru se poate face prin organizarea unui grup de lucru interministerial care să aibă atibuţii în 
monitorizarea aplicării şi respectării legislaţiei româneşti şi internaţionale care susţine incluziunea persoanelor cu 
dizabilităţi, asigurarea unei educaţii gratuite şi potrivite pentru fiecare individ. De asemenea, unde este cazul, să fie 
stabilite atribuţii în elaborarea şi sprijinirea cadrului legislativ necesar derulării serviciilor susţinute şi individualizate 
pentru nevoile persoanelor cu autism. 
 
Una dintre condiţiile esenţiale pentru respectarea drepturilor persoanelor cu TSA este stabilitatea şi eficienţa 
legislativă. Demersurile legislative ce vizează persoanele cu TSA sunt nefinalizate, întrucât nu există norme de 
aplicare la Legea 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate 
persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate.  
 
Astfel, vă cer sprijinul ca în perioada următoare să ne orientăm asupra umrătoarelor obiective esenţiale în ceea ce 
priveşte asigurarea şi susţinerea serviciilor necesare integrării persoanelor cu tulburare de spectru autist şi reducerii 
riscurilor de a creşte numărul persoanelor dependente: 
 
• Modificarea şi completarea Legii 151/2010 şi adoptarea normelor pentru aplicarea acestei legi privind 
serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi 
cu tulburări de sănătate mintală asociate, norme în lucru încă din 2010ş 
 
• Adoptarea Strategiei Naţionale pentru Integrarea Socială şi Profesională a Persoanelor cu TSA şi punerea în 
aplicare a măsurilor incluse în aceasta, document realizat prin consultare şi finalizat în 2012ş  
o Documentul a fost elaborat în cadrul proiectului co-finanţat de Fondul Social European prin programul 
POSDRU în care partener este MMFPSPV.  
 
• Modificarea ordinelor comune MMFPS/MS de încadrare în grad de handicap pentru copii şi adulţi şi a 
metodologiei de aplicare a acestora. În momentul de faţă, Ordinul de încadrare în grad de handicap pentru copii este 
aprobat, dar nu are metodologie de aplicare, iar ordinul de încadrare în grad de handicap pentru persoanele adulte nu 
a fost adoptatş 
 
• Modificarea contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate 2014 – 2015 şi a normelor de aplicare a acestuia pentru includerea programului de 
screening necesar diagnosticării precoce a TSA şi decontarea terapiei individuale necesare recuperării funcţionalităţii 
pentru persoanele cu TSAş 
 
• Evaluarea modului de implementare a Legii educaţiei naţionale şi organizarea sistemului de învăţământ, 
astfel încât copiii şi tineri cu autism să beneficieze de educaţie, cu sprijin specializat, individualizat şi adecvat în 
învăţământul de masă. 
 
La o simplă estimare, fondurile pe care le-ar folosi România (ca de altfel orice stat din lume) pentru asistarea socială 
a unei persoane cu autism de-a lungul vieţii (prin plata unui asistent/însoţitor personal şi apoi a unui personal plătit 
într-un centru rezidenţial pentru adulţi cu handicap) sunt mult mai mari decât cele care ar fi folosite în primii săi ani 
de viaţă pentru servicii specializate şi susţinute prin care copilul ar putea avea cele mai mari şanse să devină un adult 
independent, cu un loc de muncă, deci un contribuabil, nu un asistat. 
 
În acest moment, fondurile pentru intervenţia pentru copiii cu autism sunt susţinute în marea majoritate de părinţi şi 
apoi de organizaţii neguvernamentale, care fac eforturi imense de autosusţinere din finanţări private şi care nu 
reuşesc să furnizeze servicii de calitate decât pentru puţine cazuri. 
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Intervenţia timpurie şi serviciile personalizate de recuperare sunt vitale în asigurarea funcţionalităţii şi integrării 
persoanelor cu TSA, astfel încât ele ar trebui privite cu maximă responsabilitate şi susţinute atât de CNAS prin 
decontarea terapiilor necesare asigurării funcţionalităţii persoanelor afectate de TSA, de MMFPSPV prin organizarea 
serviciilor integrate la nivel local, dar şi de Ministerul Educaţiei prin elaborarea programelor de educaţie adresate 
copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.  
 
În acest sens, vă solicit sprijinul pentru a face împreună demersurile legislative necesare în vederea asigurării şi 
susţinerii serviciilor necesare integrării persoanelor cu tulburare de spectru autist şi reducerii riscurilor de a creşte 
numărul persoanelor dependente. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Gabriela Podaşcă 

 
*** 

 
 
Stimate colege,  
Stimaţi colegi,  
 
În declaraţia de astăzi voi aborda un subiect care a creat controverse în rândul opiniei publice în ultima săptămână, şi 
anume rezilierea contractului încheiat pentru executarea lucrărilor la Autostrada Transilvania cu Bechtel. 
 
Pentru România, rezolvarea problemei legată de infrastructura rutieră este o necesitate. La acest capitol nu ne putem 
compara cu niciuna dintre ţările Uniunii Europene, care datorită accesări de fonduri europene şi seriozităţii 
guvernelor, au reuşit să dezvolte foarte mult acest sector. Un punct sensibil în ultimii ani a fost cel al Autostrăzii 
Transilvania, un element vital pentru centrul, nordul, estul şi nord-vestul ţării. Această autostradă leagă România de 
celelalte state ale Uniunii Europene, dar facilitează şi traversarea României de către marii transportatori. 
 
În acest moment nu mai este timp să păsuim întârzierile la proiecte importante pentru România. Guvernul trebuie să 
găsească soluţiile propice pentru continuarea acestei autostrăzi, altfel riscăm să ne punem piedici singuri în 
dezvoltarea statului. 
 
Săptămână trecută ministrul pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional şi Investiţii Străine a anunţat că 
acest contract, care a devenit pentru România o mare pagubă din cauza măsurilor greşite luate de guvernările PDL, a 
fost reziliat, iar despăgubirile pe care partea română trebuie sa le plătească vor fi de 37,2 milioane de euro.  
 
Aveam de ales la ora actuală ce dorim să facem pe mai departe. Să tergiversăm precum guvernările PDL problema cu 
Bechtel, sau să îi punem capăt, plătind acum acest cost de 37,2 milioane de euro, sumă mai mică decât cea care s-a 
tot speculat în ultimul timp. 
 
Rezilierea contractului ne dă posibilitatea ca anul acesta să scoatem la licitaţie tronsonul Sebeş – Câmpia Turzii 
pentru a lega Clujul de autostrada Arad – Sibiu. 
 
Decizia luată de guvern săptămâna trecută de a duce până la capăt procedura de reziliere este o consecinţă a modului 
defectuos în care contractul a fost gestionat începând cu anul 2005. Au fost nenumărate negocieri care nu au reuşit 
decât să crească într-un ritm alert preţul de construcţie a autostrăzii Transilvania. 
 
Am tot auzit din partea celor de la PDL, a foştilor miniştri ai transporturilor din acest partid, că vina o poartă PSD şi 
guvernul Năstase pentru că a încheiat un contract, care pentru România reprezenta la acea vreme un important proiect 
strategic. Domniile lor nu iau în calcul faptul că guvernul Năstase a încheiat acel contract, dar cei care l-au gestionat 
în toţi aceşti ani au fost dumnealor. Miniştrii PDL, printre care şi doamna Boagiu, care acum se exonerează de orice 
vină, au făcut ca un kilometru de autostradă să coste mai mult decât oriunde în altă ţară.  
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Cei din PDL, după dezastrul lăsat în ţară şi după incapacitatea de a construi autostrăzile mult promise în campaniile 
electorale, ar trebui să se abţină de la orice comentarii publice pe acest subiect.  
 
În acest moment autostrada care trebuia să fie construită de Bechtel este finalizată pe porţiuni, la un preţ de 1,25 
miliarde de euro. Astfel, cu această sumă s-au finalizat 52 de kilometri pe tronsonul Câmpia Turzii – Gilău, iar pe 
tronsonul dintre judeţele Sălaj şi Bihor, 64 de kilometri.  
 
La momentul semnării contractului, firma Bechtel reprezenta soluţia ideală pentru construcţia acestei autostrăzi, fiind 
una din cele mai importante firme din lume în acest domeniu al construcţiei de autostrăzi. Problemele au început în 
2005 când, din dorinţa lui Traian Băsescu de a descoperi aşa zise nereguli în atribuirea contractului, lucrările au 
stagnat timp de doi ani. Cei de la Bechtel au început în acest interval să îşi aducă echipamentele în România, conform 
angajamentelor, fapt ce a necesitat un preţ de întreţinere. Totodată, în tot acest timp preţurile în ceea ce priveşte 
materialele necesare lucrărilor, exproprierile au crescut, ajungând până la a se tripla. 
 
Costul real al autostrăzii, aşa cum era prevăzut în 2004, era de 2,5 miliarde de euro. Acesta ar fi fost şi cel final dacă 
cei de la PDL, conduşi de Traian Băsescu nu blocau contractul prin continuarea disputelor cu cei de la Bechtel. 
 
Astfel, după doi ani de discuţii ce au vizat contractul, lucrările au fost reluate în 2006. Problema a fost că lucrările nu 
au continuat la suma stabilită în contract, de 5,6 milioane de euro, nici la cea de 11,5 milioane de euro pe kilometru la 
cât ajunsese preţul în primul mandat al preşedintelui Băsescu. Lucrările au fost continuate la valoarea de 13,5 
miliioane de euro pe km. 
 
Situaţia din acest moment s-a creat şi ca urmare a faptului că în loc să se aplice un contract foarte bun, au fost 
începute negocieri, iar lucrurile s-au tergiversat, până la a fi nevoie să anulăm acest contract din cauza pierderilor 
cauzate. 
 
Foştii miniştri ai PDL încearcă să adopte o figură mesianică prin argumentele pe care le aduc atunci când vorbesc de 
negocierile întreprinse în 2011. Prin negocierile pe care le tot lăuda unul dintre foştii miniştri ai Transporturilor am 
ajuns să plătim un sfert din autostradă la un preţ mai mare decât preţul iniţial al întregii autostrăzi.  
 
După ce ani buni s-au aflat la putere şi nu au făcut nimic pentru a rezolva situaţia creată chiar de ei, anunţau peste tot 
că au reziliat un contract care avea o valoare de 2,5 miliarde de euro la semnare, şi că din această valoare au 
economisit 6 miliarde. Unde este oare economia pe care România a făcut-o în urma negocierilor şi rezilierilor făcute 
de PDL?  
 
Negocierile din 2011 nu au făcut altceva decât să continue lucrările contra unei sume imense.  
 
Fostul ministru al Transporturilor, Anca Boagiu, a ieşit în cursul săptămânii trecute să facă un bilanţ al contractului 
cu Bechtel. În prezentarea istoriei acestui contract doamna ministru a omis fix perioada în care ministerul a fost 
condus de cei de la PDL. Este posibil ca rezilierea acestui contract şi reacţia opiniei publice la acest proces să o fi 
făcut pe domnia sa să vrea să îşi asume o parte din meritul pe care guvernul USL îl are în acest caz.  
 
În bilanţul pe care l-a prezentat, fostul ministru al Transporturilor spunea că o mare parte a contractului a fost 
reziliată şi că firma mai avea de construit câţiva kilometri pe două tronsoane. Însă rezultatele acelei negocieri vorbesc 
de la sine, prin costul final pe kilometru construit.  
 
Acelaşi fost ministru democrat liberal specula acum câteva zile că valoarea la care se vor realiza despăgubirile este de 
ordinul sutelor de milioane de euro. După cum s-a văzut, propaganda pe care acest ministru a dus-o în ultima vreme 
nu a făcut decât să o pună într-o situaţie jenantă. Până la urmă despăgubirile negociate au fost de 30 de milioane de 
euro plus TVA.  
 
Miniştrii PDL acuză această reziliere de când s-a început a se vorbi despre ea. Probabil că îşi doreau să fi făcut acest 
lucru ei, dar lipsa competenţei şi a curajului de a face ceva pentru cetăţeanul român i-au făcut să gestioneze un 
dezastru creat de ei.  
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Beneficiul adus de reziliere este acela al eliberării de orice alte obligaţii pentru traseul vizat de contract. În acest fel 
Executivul poate să înceapă să realizeze o nouă strategie de dezvoltare a infrastructurii rutiere pentru zona 
Ardealului. Prin mijloacele avute la îndemână se pot continua lucrările, astfel încât autostrada să fie funcţională. 
 
Deblocarea acestei probleme sensibile pentru infrastructura din România arată încă o dată că guvernul USL este unul 
care îşi asumă decizii importante. Este primul guvern care după o lungă perioadă de timp a avut curajul să pună capăt 
unui contract care a fost adus în stadiul de a reprezenta o gaură pentru bugetul statului. 
 

Deputat, 
Ana Birchall 

 
*** 

 
  Ziua Internaţională a Mediului 

 
 Stimaţi colegi, ziua Internaţională a Mediului se sărbătoreşte în fiecare an pe data de 5 iunie. Această zi a fost 
instituită în 1972 de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite pentru celebrarea Conferinţei "Ecologia Umană" de la 
Stockholm şi reprezintă evenimentul cel mai important al Programului Ecologic al Natiunilor Unite (UNEP). 
Această zi constituie un prilej pentru instituţiile guvernamentale, administraţiile locale, mass-media de a se mobiliza 
prin manifestări comune menite să atragă atenţia asupra necesităţii protejării factorilor de mediu, deci în această zi se 
celebrează puterea inspiraţională a acţiunilor individuale care, atunci când devin colective, reprezintă o forţă 
exponenţială pentru o schimbare pozitivă.  
 Dragi colegi, directorul executiv al Programului Natiunilor Unite pentru Mediu, Klaus Topfer, amintea într-
un un mesaj următoarele: “Noi am facut un pas de gigant asupra “mondializarii”. Mondializarea s-a extins asupra 
întregii planete, aducând beneficii pentru jumătate din populaţie. Cealaltă jumătate continuă să supravieţuiască cu doi 
dolari pe zi şi neavând probabil şansa de a se bucura de o cană de apă curată. Noi trebuie să facem în aşa fel, ca 
mondializarea să devină benefică pentru toată lumea, nu doar pentru unii oameni!”. 
 Tocmai de aceea marcarea Zilei Mondiale a Mediului reprezintă un binevenit semnal şi un îndemn de a 
acţiona unitar pentru salvarea patrimoniului nostru natural pe care avem datoria de a-l lăsa nealterat generaţiilor 
viitoare. 
 Sărbătorirea Zilei Mondiale a Mediului se înscrie în efortul comun de transmitere către generaţiile viitoare a 
unui mediu curat şi sănătos, cu respectarea celor trei dimensiuni ale dezvoltarii durabile: economică, ecologică şi 
socială, constituind un exemplu activ de colaborare între autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi 
societatea civilă, pentru ca, în final, să poată oferi o imagine favorabilă Ţărilor Membre ale Uniunii Europene, în 
rândul carora dorim să ne integrăm şi unde protecţia mediului constituie o prioritate a dezvoltării economico-sociale. 
  
  De fapt, ziua Mediului este o sărbătoare a tuturor oamenilor indiferent de ţară şi fără nici o altă 
disciminare. Se reaminteşte astfel anual omenirii cât de grave pot deveni lucrurile dacă nu se manifestă grija pentru 
patrimoniul natural.  
 Ceea ce facem în direcţia protejării acestora facem, în primul rând, pentru noi, pentru sănătatea noastră şi a 
generaţiilor care ne vor urma.  Este important a sădi în mintea şi sufletul fiecărui cetăţean al societăţii, conceptul că 
omul, ca specie biologică, este dependent de natură şi nu poate trăi în afara ei. 
 Stimaţi colegi, Alvin Toffler observa că “Pentru prima dată o civilizaţie consumă din capitalul naturii, în loc 
să trăiască din dobânzile pe care le dădea acest capital!” deci pentru ca generaţiile viitoare să se bucure de natură, 
trebuie să ne implicăm cu toţii în protejarea acesteia. 

 
Deputat, 
Călin Ion 

 
*** 
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 Interpelări 

 
 
Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
De către: deputat Ovidiu C. Iane 
Obiectul interpelării: Liceul teoretic „Traian Lalescu” Orşova- Clubul sportiv şcolar 
 
Stimate domnule ministru, 
Ca urmare a unei solicitări primite pe adresa cabinetului meu parlamentar, vă înaintez în anexele prezentei interpelări 
documentele primite, solicitându-vă pe această cale punctul de vedere cu privire la soluţionarea  problemei expuse. 
Solicit răspuns în scris. 
 
 
Anexa 1: 
 
In atentia, 
D-lui deputat Ovidiu Cristian Iane 

 
Referitor: Liceul teoretic „Traian Lalescu” Orşova 
Clubul sportiv scolar 

 
 
În conformitate cu Ordinul MECTS 5570/07 oct. 2011, structura sportivă şcolară identificată cu certificatul 

nr. MH/A1/00236/2001, funcţionează ca secţie pe linga Liceului teoretic „Traian Lalescu” din Orşova, cu două 
catedre, kaiac-canoe şi canotaj şi un număr de peste 208 elevi-sportivi legitimaţi.  

 În urma unor actiuni de selecţie judicioasa şi a unor sisteme de pregătire ştiinţifică, cu specialişti de mare 
valoare profesională, cu peste 150 de elevi-sportivi medaliaţi la Campionete mondiale, europene sau naţionale si 
peste 450 de medalii, obtinute anual, eficienţa şi valoarea acestei structuri sportive juvenile, fiind recunoscută ca cea 
mai buna de profil din tara si una dintre cele mai titrate pe plan mondial. 

Partea  administrativ-financiara  a clubului este asigurata de structurile de conducere ale liceului, formata din 
cadre didactice de alte specializari, care nu au cunostinte minime specifice sportului de inalta performanta. 
Aceasta situatie care dureaza de 2 ani, a dus la scaderea evidenta a performantelor (anexe cu rezultate) si a conditiilor 
de pregatire specifice, lipsa sustinatoarelor de efort, echipamente sportive, conditii de cazare atat la baza nautica cat 
si la competitii. 

Mai mult, uneori se incearca stoparea activitatii de inalta performanta, prin diverse modalitati de intimidare a 
elevilor-sportivi de la alte unitati scolare din oras si in mod special diminuarea autoritatii profesorilor-antrenori in 
fata sportivilor, 
desi Lega nr.1/2011, prevede in mod explicit, in art.42, sprijin din partea mai multor factori decizionali, a activitatii 
artistice si de performanta sportiva. . 

În această situaţie, vă supunem atenţiei, spre aprobare ca  această structură sportivă şcolară să devină 
club sportiv şcolar independent,  personalitate juridică şi cont propiu în trezorerie, in conformitate cu Ordinul 
5570/2011, cap. II,art. 6, alin. 1, care mentioneaza:  “Unitatile de invatamant cu program sportiv suplimentar, 
denumite si cluburi sportive scolare, se infiinteaza de catre Ministerul Educatiei Nationale, la propunerea 
Inspectoratelor Scolare Judetene”.  

Va informam ca, am depus la Inspectoratul Scolar Judetean Mehedinti, dosarul cu toate documentele 
necesare, dar se solicita nejustificat, o decizie a Consiliului de Administratie al liceului, care nu este de acord 
cu desfiintarea claselor sportive, renuntarea la conducerea clubului, dar mai ales la palmaresul 
performantelor de exceptie ale clubului.  

Specificam că această structură îndeplineşte TOATE CONDIŢIILE pentru a deveni club sportiv 
şcolar persoana juridica, avînd sediu propriu, bază materială, patrimoniu, personal administrativ, cadre 
tehnice, profesori-antrenori titulari si de mare valoare, dar cel mai important, un numar mare de elevi-
sportivi cu performanţe sportive de excepţie. 
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Din punct de vedere financiar, noua structură nu va afecta bugetul Ministerul Educatiei Nationale, 
deoarece clasele sportive se vor transforma în clase cu profil teoretic, iar profesirii de la clasele de sporturi 
nautice, în antrenori-profesori la grupele de club. 

Mentionam ca am depus solicitari in acest sens inca din 2003, atat la I.S.J Mehedinti, cat si la 
Ministerul Educatiei Nationale, dar nu am primit nici un raspuns. 

Vă rugăm în acest sens să analizati solicitarea noastra si sa emiteţi cea mai portivită hotărâre, pentru ca 
această structură sportivă reprezentativă a României, să-şi continue activitatea cu  performanţe şi mai bune.   
 
Colectivul didactic al clubului si reprezentanti ai parintilor elevilor-sportivi. 
 
 
 
Anexa 2: 
 
 
LTTL Orsova 
CSS kaiac/canoe&canotaj 
 

Rezultate sportive 2010-2012 
 

Competitii internationale 2010 
Oficiale(Camp. Mondiale &Europene): 3 Aur, 3 Arg., 1 Br.ş 
Verificare: 132 Aur, 96 Arg., 75 Br. 
Competitii nationale 2010  
Oficiale(Campionate nationale si Cupa Romaniei): 144 Aur,78Arg., 64 Br. 
Competitii internationale 2011 
Oficiale(Camp. Mondiale &Europene): 12 Aur, 8 Arg., 8 Br.ş 
Verificare: 68 Aur, 45 Arg., 40 Br. 
Competitii nationale 2011  
Oficiale(Campionate nationale si Cupa Romaniei): 253 Aur,123Arg., 85 Br. 
Competitii internationale 2012 
Oficiale(Camp. Mondiale &Europene): 7 Aur, 6 Arg., 2 Br.ş 
Verificare: 36 Aur, 21 Arg., 15 Br. 
Competitii nationale 2012  
Oficiale(Campionate nationale si Cupa Romaniei): 157 Aur, 72Arg., 48 Br. 
 
Total medalii: 812 Aur, 452 Arg., 338 Br. 
 

 
*** 

 
 

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



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 

Newsletter nr. 17 - 2013 săptămâna 3 – 7 iunie 2013  
 

52

- 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 mai înaintat două interpelări pe aceeaşi temă: d-lui Ministru al Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, de la care 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” şi, ulterior, d-lui Ministru al MAI, Radu Stroe, care mi-a înaintat 
răspunsul cu nr. 6.020/13.05.2013, prin care s-a emis recomandarea de a mă adresa Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice. 
În speranţa că problemele întâmpinate în practică în aplicarea legislaţiei îşi vor găsi rezolvarea pe această cale, aştept 
un răspuns scris din partea dumneavoastră. 
Vă mulţumesc!  
 

*** 

 
 Întrebări 

Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 

 
Răspunsul Romaniei la recomandările Comisiei Europene în domeniul sănătăţii 

Domnule Ministru,  

 Comisia Europeană a adoptat la sfarşitul lunii mai, la Bruxelles, un document care face României 
o serie de recomandări privind eforturile pe care să le depună  în perioada 2013-2014.  În privinţa 
sistemului de sănătate, CE consideră că România ar trebui să continue reformele în sistemul sănătăţii 
pentru a spori eficienţa, calitatea şi accesibilitatea acestuia, în special pentru persoanele defavorizate şi 
pentru comunităţile îndepărtate şi izolate şi să reducă recurgerea la spitalizarea excesivă a pacienţilor.. 
In documentul Comisiei Europene figurează şi o altă recomandare adresată României, care are legătură cu 
instituţiile din sistemul de învăţămant, aceea cu referire la  consolidarea guvernanţei şi a calităţii 
instituţiilor şi a administraţiei publice, în special prin îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică şi 
bugetară, prin sporirea profesionalismului funcţionarilor publici printr-o mai bună gestionare a resurselor 
umane şi prin întărirea mecanismelor de coordonare între diferitele niveluri de guvernare.   

 Faţă de cele de mai sus, doresc să ştiu care este poziţia şi răspunsul/(măsurile) pe care Ministerul 
Sănătăţii Naţionale şi Guvernul Romaniei le vor adopta pentru sistemul de sănătate în dialogul cu 
autorităţle Uniunii Europene. 
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Aştept răspunsul dumneavoastră, în scris, la Camera Deputaţilor. 

   

Deputat, 

Mihăiţă Găină 

 

*** 

 zi 
 
 
 
Adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
 

Susţinerea investiţiilor la Cupru Min 
 

Domnule Ministru, 
 În urma discuţiilor purtate cu dumneavoastră şi cu reprezentanţii Ministerului Economiei am identificat o 
serie de solicitări şi întrebări pe care doresc să le exprim prin această procedură parlamentară: 
- Cum va fi distribuit profitul înregistrat de Cupru Min? Solicit ca profiturile înregistrate de companie să fie 
prezentate transparent iar profitul să fie distribuit în susţinerea societăţii, crearea de noi locuri de muncă şi creşterea 
salariilor din cadrul companiei. 
- Ce parte din profit va fi alocat investiţiilor necesare la compania Cupru Min? Solicit ca o pondere majoritară 
din profit să fie reinvestită în cadrul companiei pentru reducerea necesarului de fonduri externe pentru societate. 
Cifrele indică faptul că o reinvestire a profitului înregistrat de Cupru Min în ultimii ani ar fi permis societăţii să îşi 
dezvolte singură programul de investiţii.  
- Care vor fi alocările financiare din partea Ministerului Economiei în vederea susţinerii investiţiilor necesare 
din cadrul companiei Cupru Min? Consider că este nevoie ca şi Ministerul Economiei să se implice în dezvoltarea 
companiei înainte să solicite fonduri externe care pot ascunde în spate interese dăunătoare pentru soarta companiei. 
În speranţa că aceste întrebări să ne permită nouă, parlamentarii USL, să participăm la protejarea şi crearea de locuri 
de muncă în zona Apusenilor, vă asigur de sprijinul meu pentru toate proiectele ce vizează dezvoltarea companiei 
Cupru Min. 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

Deputat, 
Ioan Dîrzu 

 
*** 

 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 

 
Recomandările Comisiei Europene adresate Romaniei în domeniul învăţămantului 

 

Domnule Ministru, 
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 Comisia Europeană a adoptat la sfarşitul lunii mai, la Bruxelles, un document care face României 
o serie de recomandări privind eforturile pe care să le depună  în perioada 2013-2014.  În privinţa 
sistemului de învăţământ, CE recomandă accelerarea reformei, inclusiv prin consolidarea capacităţii 
administrative atât la nivel central, cât şi la nivel local, evaluarea impactului reformelor, accelerarea 
reformelor în domeniul învăţământului profesional şi al formării şi aplicarea unei strategii naţionale cu 
privire la fenomenul părăsirii timpurii a şcolii. In documentul Comisiei Europene figurează şi o altă 
recomandare adresată României, care are legătură cu sistemul de învăţămant, aceea cu referire la  
consolidarea guvernanţei şi a calităţii instituţiilor şi a administraţiei publice, în special prin îmbunătăţirea 
capacităţii de planificare strategică şi bugetară, prin sporirea profesionalismului funcţionarilor publici 
printr-o mai bună gestionare a resurselor umane şi prin întărirea mecanismelor de coordonare între 
diferitele niveluri de guvernare.   

 Faţă de cele de mai sus, doresc să ştiu care este poziţia şi răspunsul/(măsurile) pe care Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi Guvernul Romaniei le vor adopta pentru învăţămnt în dialogul cu autorităţle 
Uniunii Europene. 

 Aştept răspunsul dumneavoastră, în scris, la Camera Deputaţilor. 

  
Deputat, 

Camelia Khraibani 
 

*** 
 

 
Adresată Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor 
 
                                                                                                                                                                    
                                    Stimate D-le Presedinte 
 

Subsemnatul Stragea Sorin Deputat de Timis Colegiul 7 Lugoj va supun atentiei  o problema de competenta 
institutiei pe care o conduceti  problema rezultata  la audientele pe care le acord la Cabinetul Parlamentar. 

La audiente s-a prezentat  numitul Paulis Mihai domiciliat in Lugoj str.A.Iancu nr10 Ap.2  sotul 
supravietuitor al petentei  Paulis Ana decedata        – beneficiara Hotararii 173/2006 emisa de Comisia Judeteana 
Timis  pentru  Aplicarea  Legii 290/2003. 

Avand  in vedere starea de sanatate  si  varsta inaintata a D-lui Paulis  Mihai   si faptul ca au trecut  6 ani  de 
la acordarea  primei transe  din  Hotararea mai sus mentionata va rog D-le Presedinte  a dispune masurile  legale 
pentru finalizarea  acestui dosar. Va rog raspuns in scris 
Va multumesc anticipat. 
 

Deputat, 
Sorin Stragea 

 
*** 
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Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 

 
 

 
 Declaraţii politice 

 
 

Viziunea liberală privind românii de pretutindeni 
 

Stimaţi colegi, 
 

Având în vedere faptul că numai în ultimul deceniu au plecat din ţară aproximativ 3 milioane de români  - în 
ultimii opt ani, în jur 50.000 au plecat doar din judeţul Suceava -, cred că nu mai putem amâna la nesfârşit abordarea 
serioasă a acestui subiect al migraţiei românilor şi, evident, abordarea unor măsuri pertinente, care să aibă dublu 
efect: atât pentru promovarea imaginii externe a României, prin comunităţile românilor de pretudindeni, cât şi pentru 
susţinerea drepturilor acestora şi crearea condiţiilor fireşti de integrare a lor, fără obstacole, în ţările în care 
concetăţenii noştri şi-au stabilit temporar reşedinţa.  
Un prim pas l-am făcut deja, când am format noul Guvern USL, în decembrie 2012, prin înfiinţarea unui minister 
distinct, care să aibă exact această responsabilitate, cea a protejării şi susţinerii comunităţilor românilor de 
pretutindeni, minister pe care ni l-am asumat noi, liberalii. 

Pentru a concretiza viziunea noastră liberală în acest domeniu abandonat în guvernările trecute ale PDL, 
săptămâna trecută, în cadrul Delegaţiei Permanente a PNL, am aprobat o rezoluţie, ”Românii de pretutindeni – 
resursă vitală a modernizării României”, cu rolul de a susţine şi promova un program integrat, un program naţional 
care să implice guvernul, parlamentul, administraţia locală şi centrală, precum şi alte instituţii publice, dar şi 
societatea civilă, în această luptă de schimbare a imaginii românilor şi a României în lume şi de protejare şi susţinere 
activă a comunităţilor respective. 
În această rezoluţie propunem susţinerea unui program destinat încurajării investiţiilor cu dublu sens, dar şi al creării 
premiselor reîntoarcerii acasă a românilor plecaţi, prin crearea de noi locuri de muncă.  

De asemenea, susţinem luarea unor măsuri de angajare activă a potenţialului economic al comunităţilor 
româneşti, care să se materialize prin crearea de proiecte comune în şase domenii de referinţă în care comunităţile au 
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jucat mereu un rol pozitiv: remitenţele, investiţiile directe, transferul de resurse umane, investiţii pe piaţa de capital, 
turism, încurajarea solidarităţii. 

În prezent, imaginea României pe plan extern a fost permanent grevată de diverse incidente izolate în care au 
fost implicaţi români sau rromi, care au fost transformate în clişee, incidente care au fost permanent amplificate sau 
prezentate în mod distorsionat de către anumiţi jurnalişti din media internaţională şi care au fost percepute uneori, 
printr-o abordare nu tocmai democratică, ci câteodată accentuat naţionalistă, prin unele campanii în care comunităţile 
de români erau denigrate în ansamblul lor. 
Noi, liberalii, credem că astfel de lucruri nu trebuie să se mai repete sau în cazul în care apar diverse probleme în 
cazul românilor din afara graniţelor ţării, reacţia autorităţilor române trebuie să fie promptă, iar problemele respective 
prezentate şi rezolvate în mod corespunzător legislaţiei internaţionale şi, bineînţeles, cu respectarea întocmai şi 
apărarea solidă a tuturor drepturilor cetăţenilor români! 

Prin rezoluţia adoptată de PNL, noi, liberalii, ne dorim reconturarea profilului României şi refacerea imaginii 
românilor de pretutindeni, prin abordarea unor campanii de promovare care să aibă un fundament conceptual solid şi 
care să pună accent pe atributele de marcă ale ţării şi  pe atributele care definesc cu adevărat calităţile poporului 
roman de care suntem atât de mândri şi care merită să devină un adevărat brand naţional. 

Vă mulţumesc! 
Deputat, 

Ştefan Alexandru Băişanu 
 

*** 
 

Protocolul USL rămâne neschimbat 
 
În urmă cu doi ani, Partidul Naţional Liberal, Partidul Social Democrat şi Partidul Conservator au luat 

decizia de a-şi uni forţele pentru a pune bazele unui nou proiect politic fără precedent în ultimii 20 de ani – Uniunea 
Social Liberală. De atunci USL s-a dovedit a fi unica alternativă la un regim ilegitim, corupt şi nepăsător faţă de 
cetăţeni. 

Am construit, aşadar, împreună o nouă viziune asupra României, asupra românilor şi a viitorului nostru, al 
tuturor. Tocmai din acest motiv, reiterăm ceea ce noi, cei din interior ştim, şi anume că protocolul USL rămâne 
neschimbat. Ne concentrăm acum pe adăugarea unor aspecte pentru întărirea parteneriatului politic. 

În acest sens, Biroul Politic Naţional al PNL l-a mandatat pe preşedintele Crin Antonescu, să discute cu 
partenerii din USL posibila completare şi dezvoltare a protocolului Uniunii Social Liberale. 

Românii trebuie să ştie, că principiile, coordonatele şi mecanismele care au stat la baza Protocolului USL au 
rămas aceleaşi şi nu se vor schimba.  

Rămânem fideli atât promisiunilor făcute alegătorilor, dar şi înţelegerilor de natură tehnică din cadrul USL, 
precum paritatea în Guvern. 

Ne menţinem, de asemenea, şi promisiunile făcute cetăţenilor prin programul de guvernare, validat de ei 
înşişi în urma votului acordat la ultimele alegeri şi aprobat inclusiv de Parlament. Modificarea Constituţiei, 
regionalizarea şi alegerile prezidenţiale rămân obiectivele noastre imediate. 

Aşa cum este şi firesc, acest parteneriat politic este perfectivil. Sunt aspecte care pot fi adăugate cu scopul 
întăririi şi dezvoltării lui şi mai ales cu scopul atingerii obiectivelor legate de guvernare, de activitate legislativă, de 
modificarea Constituţiei, precum şi de viitoarea campanie prezidenţială. 

În acest scop, liderii USL vor găsi acele soluţii care să mărească gradul de colaborare în interiorul Uniunii şi 
care să detalieze, poate chiar să etapizeze anumite obiective.  

Îi asigurăm pe români că rezultatul acestor discuţii va fi o întărire a gradului de coeziune în Uniunea Social 
Liberală şi nicidecum o tensionare a raporturilor în interiorul acesteia. 

 
Deputat, 

Gheorghe Dragomir 
 

*** 
 
 

Mizele guvernării USL 
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Stimaţi colegi, 

 Săptămâna trecută am demarat efectiv procedurile parlamentare pentru a transpune în fapte, aşa cum am 
promis,  reforma constituţională - cel mai important deziderat pe care ni l-am asumat în cadrul USL, în faţa 
electoratului nostru -, prin deschiderea lucrărilor Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României. 

Acest proces amplu de modificare a Constituţiei a început de fapt, de mai multă vreme, printr-o activitate 
intensă a Forumului Constituţional, care a reunit organizaţiile societăţii civile, cetăţeni, universităţi, comunităţi 
locale, precum şi alte organizaţii interesate, în nenumărate dezbateri publice organizate în toată ţara, cu scopul de a 
avea în final un Raport de sinteză al dezbaterilor şi propunerilor înaintate în cadrul Forumului, care să stea ulterior la 
baza activităţii Comisiei pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României. 

Prin aceşti paşi importanţi pe care-i facem în procesul de reformă constituţională chiar în prima jumătate a 
acestui an, demonstrăm încă o dată, după ce am reîntregit integral salariile bugetarilor şi după ce am reparat 
nedreptăţile făcute de către PDL pensionarilor, precum şi altor categorii defavorizate, că ne respectăm la timp 
angajamentele şi că ne luăm în serios promisiunile făcute românilor în programul nostru de guvernare! 

Ne-am asumat împreună prin crearea USL, în faţa celor care ne-au votat, să modificăm substanţial Legea 
fundamentală, pentru a le garanta întrutotul respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, pentru a întări garanţiile 
proprietăţii şi ale unei pieţe libere, pentru a respecta şi a ne alinia întocmai principiilor democraţiei europene, dar şi 
pentru a reda încrederea românilor în instituţiile publice şi în statul român, în ansamblu.  

Prin constituirea USL, ne-am angajat să eliminăm odată pentru totdeauna posibilele încălcări constituţionale 
şi abuzuri de putere ale vreunui alt preşedinte al României sau al oricărui guvern actual sau viitor!  

Ne-am angajat ferm, în faţa cetăţenilor acestei ţări, să le redăm un nivel de trai decent şi să repunem bazele 
unei economii durabile, ale cărei avantaje competitive să fie în mod categoric puse în valoare pe termen lung!  

Ne-am asumat împreună în USL, reformarea profundă a administraţiei publice locale şi centrale şi o 
regionalizare benefică pentru fiecare comunitate şi cetăţean în parte, şi nu pentru un partid sau altul, dar şi o reformă 
reală şi profundă a sistemului de sănătate, care să le ofere într-adevăr românilor un act medical modern, eficient şi, 
mai ales, de calitate. 

Ne-am propus împreună o creştere substanţială a ratei de absorbţiei a fondurilor europene, o reindustrializare 
de amploare a României, prin aprobarea unei strategii durabile de dezvoltare pe termen lung şi o recapacitare serioasă 
a resurselor noastre energetice şi nu numai, dar şi o reducere drastică a evaziunii fiscale şi crearea unui mediu de 
afaceri deosebit de atractiv pentru marii investitori. 

Cred că toate aceste deziderate sunt adevăratele mize pentru care merită să ne luptăm împreună, întreg USL-
ul, prin participarea activă a fiecăruia dintre noi, toţi cei care suntem membri ai acestei alianţe! 

 
 

Deputat, 
Andrei Gerea 

 
*** 

 
 

Prevenţia în sănătate – o prioritate liberală 
 
      Stimaţi colegi, 
  PNL şi-a asumat prevenţia în sănătate ca o prioritate pentru domeniul sănătăţii din România, încă din 

guvernarea sa din perioada 2005-2008, făcând atunci primul pas important în acest sens. 
Astfel, fostul Guvern Tăriceanu a iniţiat, pentru prima dată în România, începând de la 1 iulie 2007, un 

important program de evaluare a stării de sănătate a populaţiei, care şi-a dovedit, ulterior, întrutotul eficienţa. În 
cadrul respectivului program, fiecare român a primit, la acea vreme, prin poştă, un talon cu menţiunea "medic", cu 
care trebuia să meargă la medicul de familie pentru un consult şi analize ce urmau a fi realizate în luna de naştere a 
fiecăruia. Este important de menţionat faptul că aproximativ 60 la sută, dintre cele 22.348.596 de persoane cărora le-
au fost trimise taloane corespunzătoare, au răspuns invitaţiei ministerului, mergând la medic în cadrul acestui 
program, care s-a încheiat în decembrie 2008.  
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Un alt lucru semnificativ care cred că trebuie menţionat, referitor la acel program naţional de evaluare a 
sănătăţii, implementat de noi, liberalii, este faptul că au fost identificate atunci peste 150.000 de persoane care nu au 
ştiut că sunt bolnave în momemtul efecturării pachetului respectiv de analize şi care au putut astfel să se trateze 
corespunzător ulterior! 

PNL este hotârât să continue promovarea celor mai pertinente politici de prevenţie în sănătate şi, în acest 
sens, l-a mandatat săptămâna trecută, în cadrul Delegaţiei Permanente a partidului, pe ministrul Sănătăţii, domnul 
Eugen Nicolăescu, să susţină introducerea măsurilor necesare, fie în cadrul pachetului de bază de servicii sanitare, fie 
prin crearea unor programe speciale de prevenţie.  

Mai mult decât atât, Partidul Naţional Liberal va susţine în perioada următoare, şi prin Ministerul Sănătăţii, 
precum şi prin reprezentanţii săi în Parlament, o nouă legislaţie în domeniul prevenţiei. Considerăm că prevenţia 
trebuie implementată şi urmărită în toate etapele şi sub toate aspectele: prevenţia primară, secundară, terţiară. Adică, 
trebuie avut în vedere activităţi de prevenţie încă din şcoală: de la educaţia civică, până la prevenţia efectuată de 
medicul de familie, inclusiv medicul din ambulatoriu. 

Un alt lucru care cred că trebuie subliniat, referitor la politicile liberale din domeniul prevenţiei în sănătate, 
este recunoaşterea importanţei medicilor de familie în aplicarea măsurilor de prevenţie şi rolul acestora ca factor 
integrator al domeniului în ansamblu, ştiut fiind faptul că medicii de familie sunt prima interfaţă a pacienţilor cu 
sistemul sanitar.  

În vederea elaborării şi aplicării celor mai eficiente şi agreate politici de prevenţie, Ministrul liberal al 
Sănătăţii are consultări permanente cu organizaţiile profesionale din domeniul sanitar, precum şi cu asociaţiile de 
pacienţi.  

Din aceste considerente, PNL şi-a asumat din nou prevenţia în această guvernare USL, ca pe o prioritate 
pentru reforma domeniului sănătăţii, ca parte esenţială a politicilor pe care dorim să le promovăm în acest domeniu 
atât de sensibil şi de vital pentru fiecare cetăţean.  

       Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Mihai Lupu 

 
*** 

 
Relansarea industriei româneşti – o preocupare evidentă a USL 

  
Cred că România are foarte mult potenţial din punct de vedere economic în comparaţie cu alte state europene şi mă 
refer aici, în primul rând, la industrie, agricultură, turism etc. Sunt convins că acest potenţial poate fi transformat, în 
următorii ani, în avantaje certe de competitivitate, cu condiţia ca noi, cei din USL, să găsim şi să susţinem cele mai 
bune şi eficiente măsuri care să şi aşeze aceste domenii în lumina reflectoarelor europene, adică pe un podium 
concret al competitivităţii! 
 Consider că este de bun augur faptul că ultimele date statistice confirmă ideea că industria românescă, mai 
are încă foarte multe de spus, în plan internaţional şi că avem toate şansele să relansăm, cu succes, acest domeniu, 
dacă ne concentrăm să creăm un mediu de afaceri stabil, predictibil şi, mai ales, atractiv din punct de vedere al 
facilităţilor oferite, în comparaţie cu celelalte state europene. 
 Primii paşi în acest sens, cred că i-am făcut deja, deoarece, odată cu intrarea USL la guvernare, stabilitatea 
politică şi economică şi-au pus, în decurs de un an, în urma măsurilor luate, o amprentă pozitivă asupra indicatorilor 
macroeconomici ai României şi, în special, asupra industriei, care-şi demonstrează clar potenţialul, continuând să se 
dezvolte. 
Un semn recent al înviorării economice, ca urmare a măsurilor luate de Guvernul USL, este şi creşterea cu 3,3% a 
numărului de comenzi noi din industrie, în luna martie, faţă de luna februarie a anului curent. De asemenea, avem o 
creştere a producţiei industriale pe primele luni, de 6,4%, comparat cu primul trimestru din 2012. Majorări 
procentuale a înregistrat şi cifra de afaceri din industrie care s-a mărit, în termeni nominali, în primul trimestru al 
acestui an faţă de perioada similară din 2012, cu 4,8%. 

Mai mult decât atât, pentru prima dată în istoria post-decembristă, România a înregistrat şi un sold al 
comerţului exterior pozitiv. Astfel, ultimele date din analiza primului trimestru indică faptul că România are o 
creştere a exporturilor de peste 8%, în timp ce importurile se limitează doar de 1%. 
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Toate acestea mă îndreptăţesc să remarc faptul că, atât pentru noi, liberalii care susţinem acţiunea fără 
precedent a Ministrul liberal al Economiei, domnul Varujan Vosganian, aceea prin care a iniţiat consultări ample cu 
reprezentanţii industriei româneşti, în vederea elaborării şi implementării Strategiei de Reindustrializare a României, 
dar şi pentru colegii noştri de guvernare, care au iniţiat la rândul lor, în Parlament,  Proiectul de Lege privind 
constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, pe care l-am adoptat săptămâna trecută şi la care şi eu, dar şi colegii 
mei liberali am avut amendamente importante, relansarea industriei româneşti a devenit deja una dintre principalele 
preocupări ale guvernării USL. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Mihai Aurel Donţu 

 
*** 

 
 
 
 
 
 

Probleme legate de noul program de reconversie a pomiculturii 
 
 
Doamnelor şi domnilor, stimaţi colegi, 
Anul 2014 va deschide  pomiculturii româneşti un nou capitol. Este vorba despre un ambiţios program de 

reconversie şi replantare negociat cu Comisia Europeană, după modelul derulat anii trecuţi pentru vii şi podgorii. 
Practic, în urma negocierilor România are posibilitatea să replanteze câteva zeci de mii de hectare  cu pomi fructiferi, 
capşuni, respectiv arbuşti fructiferi, în condiţiile în care mai bine de 70% din livezile existente sunt în declin biologic 
avansat. 

Deocamdată nu se ştie cu exactitate bugetul pentru derularea acestui program, care va fi finanţat şi derulat 
prin noul PNDR. Ţinta anunţată de Ministerul Agriculturii este ca în 2020 să ajungem la 200 de mii de hectare de 
livezi viabile de la 120 de mii câte avem în prezent, conform surselor guvernamentale, mai puţin de 90 de mii, 
potrivit însă specialiştilor în pomicultură. 

Programul, în care agricultorii în general, micii şi marii investitori în pomicultură  îşi pun mari speranţe are 
însă multe semne de întrebare, la care responsabilii Ministerului Agriculturii trebuie să ofere de urgenţă răspunsuri, 
dat fiind termenul relativ scurt până la punerea în aplicare şi riscul de a pierde startul. 

În lipsa acestor răspunsuri vocile unor experţi în pomicultură, care discută despre programul de reconversie 
pomicolă ca despre o iniţiativă insuficient documentată, croită în spatele uşilor închise, fără consultarea specialiştilor 
în domeniu, se fac tot mai insistent auzite. 

O primă problemă de care se va lovi buna reuşită a proiectului o reprezintă gradul ridicat de fărâmiţare a 
terenurilor cu livezi, respectiv a numărului foarte mare de proprietari care teoretic ar trebui unificaţi în exploataţii 
viabile din punct de vedere economic. Ştiu foarte bine cât de greu este să reuneşti suprafeţe de minumum 300-500 de 
hectare într-un judeţ de deal cu potenţial pomicol cum este cel din care provin, Bistriţa-Năsăud. Experienţa vecină cu 
eşecul a unor investitori care au încercat inutil să găsească o soluţie la această problemă, mi-a demonstrat că este o 
problemă greu de depăşit. 

Apoi o altă problemă invocată de experţii în pomicultură este lipsa materialului săditor  românesc certificat. 
În lipsa acestuia, este vorba de aşa zisul portaltoi de calitate superioară , cu etichetă albastră, proiectul nu este 
finanţabil. 

Specialiştii atrag atenţia că în România se produc sute de mii  de bucăţi de material săditor, însă doar 20% 
este din categoria cu etichetă albastră, restul fiind dintr-o categorie care nu este eligibilă pentru un proiect european.  
Aceeaşi specialişti atrag atenţia că ar fi fost nevoie de demararea acţiunii de creeare a materialului săditor necesar cel 
puţin din 2012 pentru a porni la timp şi cu succes acest program. 

Date fiind doar aceste câteva probleme care ridică semne de întrebare, dar şi importanţa extraordinară a 
programului pentru agricultura românească aşteptăm ca Ministerul Agricultării să facă publice datele legate de buget, 
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ghid de finanţare, suprafeţe de reconversie pe judeţe şi alte detalii tehnice atât de importante pentru demararea 
programului. 

 
Deputat, 

Stelian Dolha 
 

*** 
 
 

Serbia nu are ce căuta în UE dacă nu acordă drepturi românilor din Valea Timocului 
 
 
Am să încep această declaraţie politică spunând un lucru arhicunoscut în România şi recunoscut în plan 

extern: România este ţara în care minorităţile naţionale recunoscute au cele mai multe drepturi. Mă refe,r în primul 
rând, la reprezentarea în Parlament, în administraţia centrală, în administraţia locală etc. De asemenea, în problemele 
legate de învăţământ, tradiţii culturale, culte ş.a. minorităţile naţionale din România beneficiază de largi posibilităţi 
de manifestare. 

Din păcate, nu pot spune acelaşi lucru şi despre alte ţări şi mă refer cu precădere la Serbia. Minoritatea 
română din Serbia este separată artificial între români, majoritatea în Vojvodina şi vlahii din nord-estul Serbiei/Valea 
Timocului.  

Numai că şi aici este o mare problemă. Autorităţile sârbe încearcă să acrediteze de fapt ideea că de fapt în 
Valea Timocului nu există o minoritate română închegată ci o minoritate vlahă. Practic se încearcă şi acest lucru este 
ştiut, şi nu de azi, de ieri, arondarea românilor din această zonă sub umbrela vlahilor.  

În noiembrie 2011 în urma unei întâlniri la nivel înalt între preşedintele Traian Băsescu şi Boris Tadici, 
preşedintele României a dat asigurări că pe calea dialogului problema Românilor din zona Valea Timocului se va 
rezolva. Nu s-a rezolvat nimic. Eram în plină expansiunea a propagandei portocalii.  

În urmă cu ceva timp, ministrul delegat pentru românii de pretudindeni, Cristian David, declara: “Nu putem 
accepta ca romanii din estul Serbiei sa fie lipsiti de drepturile de care beneficiaza romanii din Voievodina. Drepturile 
pentru minoritatea romana trebuie sa fie acordate in mod egal pe tot cuprinsul Serbiei, asa cum statul roman acorda 
drepturi sarbilor oriunde s-ar afla pe teritoriul tarii noastre”.  

În luna martie 2013, Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European a votat cu o covârşitoare 
majoritate o rezoluţie care prevede că “Autoritătile sarbe, asadar, trebuie sa faca mai multe pentru a se asigura ca 
minoritatile nationale, etnice si culturale sunt protejate pe intreg teritoriul sarb, sunt reprezentate corect in 
administratia publica, justitie si politica si pot avea acces la educatie de calitate in limba minoritară”. Rezultate 
solicitărilor Comisiei ar trebui să fie vizibile în luna iunie 2013. Din informaţiile pe care le deţin, nu este nimic vizibil 
în afara unor ore în limba vlahă la o televiziune, şi în afara unor cursuri de limbă română în câteva şcoli. Atenţie, nu 
cursuri în limba română ci de limba română, care de fapt nu înseamnă mare lucru. 

S-au înfiinţat fel de fel de comisii şi comiţii pentru minorităţi în prezenţa unor înalţi oficiali ai UE, iar pe 31 
ianuarie 2013, în cadrul unei întâlniri dintre Înaltul Comisar OSCE pentru Minorităţile Naţionale, Knut Vollebaek, şi 
actualul preşedinte al Serbiei, Tomislav Nikolic, unde s-a discutat, atenţie problema minorităţii vlahe, s-a ajuns la 
concluzia că problemele minorităţilor nu sunt un obstacol în calea progresului Serbiei spre calitatea de membru UE.  

În politica sa externă, România a ţinut cont 100% de interesele Belgradului în problema Kosovo. Dar după 
cum se vede, Belgradul nu ţine cont de existenţa a cca 250-300 de mii de români în Valea Timocului (oficial se arată 
că numărul românilor nu depăşeşte 30 de mii), nu ţine cont de drepturile de care se bucură minoritatea sârbă din 
România.  

Cred că s-a ajuns la limita superioară a suportabilităţii. România trebuie să demonstreze că este un stat demn 
în Europa şi în Uniunea Europeană. România trebuie să demonstreze că are coloană vertebrală şi nu stă plecată în faţa 
celor care nu respectă înţelegeri elementare. Cer public ca în cazul în care  autorităţile sârbe nu acordă aceleaşi 
drepturi pe care le au şi sârbii din România, minorităţii române din Valea Timocului, România să uzeze de dreptul de 
veto când se va pune problema aderării Serbiei la Uniunea Europeană. 

 
Deputat, 

Gigel Ştirbu 
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*** 
 

Adopţia – miracol şi agonie 
 
 
Adopţia, un subiect sensibil şi emoţionant, a fost adus în atenţia tuturor cu ocazia zilei de 2 iunie, zi ce se 

doreşte a fi declaratã Ziua Naţionalã a Adopţiei.  
2 iunie reprezintã pentru mulţi o zi miracol, o zi în care adopţia este celebratã nu ca un act de caritate ci ca o 

cale fireascã de a deveni pãrinte, o zi menitã a creşte gradul de conştientizare asupra realitãţilor cu care se confruntã 
copiii din sistemul de protecţie specialã şi a nevoilor lor de a avea o familie permanentã.  

În aceastã zi, în întreaga ţarã au avut loc manifestãri care au tras un semnal de alarmã asupra dificultãţilor pe 
care le întâmpinã persoanele care doresc sã adopte şi asupra dramei copiilor abandonaţi, care trãiesc lipsiţi de iubirea 
unei familii. Este incredibil că în prezent există un număr semnificativ de copii care nu au nici măcar o identitate! 

În Oradea, am participat pe data de 2 iunie la o astfel de manifestare organizată de Asociaţia părinţilor 
adoptivi, cu ocazia căreia, părinţii adoptivi şi cuplurile care doresc să adopte au discutat împreună cu reprezentanţi ai 
unor instituţii de profil, paşii concreţi care se fac în vederea adopţiei dar şi piedicile care stau în calea acestui proces. 

Statisticile ne aratã cã, la sfârşitul anului 2012, peste 55.000 de copii erau parte a sistemului de protecţie 
specialã, din care doar 1.900 au fost declaraţi adoptabili. 

Anul trecut, 1.474 de copii au fost abandonaţi de familii în maternităţi, secţii de pediatrie sau alte secţii de 
spital, adicã patru copii au fost abandonaţi în fiecare zi. 

Din pãcate, rata adopţiilor nu este la fel de mare, un numãr foarte mic de copii reuşind sã îşi gãseascã locul în 
sânul unei familii iubitoare, fapt datorat unor prevederi legale care nu rãspund adecvat şi cu celeritate problematicii şi 
nu datoritã inexistenţei unor familii care sã poatã oferi dragoste acestor copii. 

Situaţia copiilor abandonaţi şi modificarea cadrului legislativ cu privire la regimul adopţiei trebuie sã devinã 
o prioritate pentru noi, deoarece legislaţia actualã este ineficientã, deschide uşa unor „forme de îmbogãţire” ale unor 
aşa-zişi pãrinţi şi rude ale acestor copii, întregul proces de adopţie „demotivându-i” pe pãrinţii adoptatori datoritã 
termenelor lungi de reacţie şi interpretãrilor aleatorii ale instituţiilor statului implicate. 

Mã bucur sã vãd cã parlamentarii şi organizaţiile neguvernamentale lucreazã împreunã pentru a îmbunãtãţi 
cadrul legislativ al regimului adopţiei şi mă alătur şi eu acestor demersuri pentru a îmbunătăţi cadrul legislativ care 
vine în sprijinul copiilor abandonaţi. 

Este nevoie sã actionãm urgent şi cu responsabilitate pentru a oferi şansa copiilor care sunt lipsiţi de ocrotirea 
unei familii naturale sã beneficieze cât mai curând de una adoptivã. 

 
Deputat, 

Florica Cherecheş 
 

*** 
 

Oamenii din mediul rural au nevoie să se simtă apreciaţi! 
 
Întotdeauna mă bucur să particip la sfârşit de săptămână la invitaţiile primarilor localităţilor la diferite 

sărbători săteşti. Astfel, duminică, am răspuns invitaţiei primarului comunei Gârbău, Gheorghe Lucian Broaină, la 
sărbătoarea ”Fii satului Nădăşelu”, ediţia a IV-a, alături de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj şi de  primarii altor 
comune clujene. Evenimentul a inclus o serie de acţiuni sportive şi culturale, iar participanţii şi-au arătat respectul 
faţă de înaintaşii locului prin depunerea unor coroane la Monumentul Eroilor din satul Nădăşelu.  

Prin participarea mea la evenimentul organizat în satul Nădăşelu am intenţionat să arat că fiecare om din ţara 
noastră trebuie să simtă că are respectul şi aprecierea aleşilor, indiferent de colegiul în care s-a câştigat bătălia 
electorală, să vadă că sărbătorile lor sunt şi ale noastre, că bucuriile lor ne bucură şi pe noi, la fel cum trebuie să ştie 
că un parlamentar trebuie să le fie alături şi la bine şi la greu. Aşa cum este normal ca un parlamentar să se preocupe 
de rezolvarea problemelor cetăţenilor ori de unde ar fi ei din ţara aceasta, nu numai de a celor din colegiul în care au 
fost aleşi, la fel de normal este să poţi fi părtaş la evenimentele fericite ale unor comunităţi. Eu îi respect pe clujeni, 
în orice colegiu ar fi arondaţi la vot, pentru că eu nu pun hotar respectului faţă de oameni pe limitele trasate pe hartă 
ale Colegiului 9. Şi mai mult de atât, voi fi alături de oameni şi la bine şi la greu, acolo unde simt că pot fi de folos şi 
sunt aşteptată. 
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Sărbătoarea ”Fii satului Nădăşelu” a fost marcată de participanţi prin activităţi sportive variate, de la 
concursuri de pescuit, de şah, tenis de masă, table, fotbal sau de ciclism. Pentru ca sărbătoarea să fie deplină, 
organizatorii au oferit participanţilor  un spectacol folcloric susţinut de interpreţi îndrăgiţi de muzică populară: dar şi 
de ansamblurile folclorice din Ceanu Mare, Mera, Floreşti, Vistea şi Turea. 

Cu siguranţă voi mai participa la astfel de evenimente care pun în valoare valorile tradiţionale şi fără de care 
nu-mi pot imagina satul tradiţional clujean. 

 
Deputat, 

Elena Uioreanu 
 

*** 
 

 
 
 
 
 

Procurorul Şef al DNA trebuie să descopere şi să sancţioneze vinovaţii de ultimele scurgeri din dosarele DNA 
aflate în lucru 

 
În campania electorală din 2012, USL a promis – printre altele – românilor că dacă va câştiga alegerile, în 

România nu va mai exista „telejustiţie”, în România nu vor mai exista scurgeri ilegale de transcripturi ale 
interceptărilor telefonice sau ambientale din dosarele persoanelor aflate în cercetarea procurorilor. USL a făcut 
această promisiune în urma unui adevărat val de scurgeri ilegale de informaţii din dosare (în 90% din cazuri, dosare 
ale celor care nu erau în tabăra fostei Puteri) în timpul regimului Băsescu-Boc. 

Acum a venit momentul ca USL, prin factorii de decizie din domeniu să îşi respecte promisiunile făcute în 
campania electorală. 

Evenimentele din ultimele zile, când în presă au apărut, într-o fază a urmăririi penale când datele din dosar 
nu sunt publice, nu doar transcripturi ale unor înregistrări, ci chiar integral referatul procurorului de caz, nu trebuie să 
rămână fără urmări. 

În deja extrem de mediatizatul caz al CEO-ului Antena Group – nu contează că este vorba aici despre o 
persoană din zona presei, putea fi oricine în locul persoanei care face subiectul ultimului dosar al DNA – s-a depăşit 
clar măsura. Nici nu a început, nota bene, în şedinţă secretă, în camera de consiliu, judecarea cererii DNA de arestare 
preventivă, că în media au şi apărut documente din dosar. Au apărut încă înainte ca acestea să fie văzute de judecător, 
de avocaţi şi chiar de partea incriminată.  

În nicio ţară civilizată acest lucru nu se poate întâmpla în fazele incipiente ale procedurilor judiciare. Sau 
dacă se întâmplă, cine este vinovat suferă consecinţele legii. USL a condamnat vehement în perioada 2010-2012 
aceste practici, PNL le-a condamnat de când au apărut. Se ştie, legea impune o serie de restricţii în procedurile 
judiciare. Numai că şi în acest caz de acum, ca şi în altele, legea nu a fost respectată.  

Personal, dezaprob categoric astfel de practici. Există – cel puţin pentru cazul de săptămâna trecută – indicii 
clare că scurgerea de informaţii (acestea au fost trimise în format electronic unor organe media) a fost cauzată de 
procurorii DNA.  

Acum USL nu mai este în Opoziţie şi nu mai are scuza că nu are la îndemână pârghiile pentru a îndrepta 
lucrurile. Şi când spun USL, nu mă refer doar la nivelul Guvernului ci şi la nivelul Parlamentului.  

Solicit public procurorului şef al DNA, dna Laura Codruţa Koveşi, să demareze o anchetă, să depisteze 
vinovaţii care au încălcat legea prin oferirea de documente din dosar şi să facă publice sancţiunile care urmează să fie 
date.  

Dacă procurorul şef al DNA nu va reacţiona, în acest caz, consider că Parlamentul trebuie să ia atitudine. 
Trebuie să ia atitudine, dacă vrem ca România să fie cu adevărat o ţară la standarde europene. Standarde la care nu 
poate ajunge dacă şi acum se comit abuzuri similare guvernării Băsescu-Boc. Dacă vor exista voci care să susţină că 
solicitarea mea reprezintă o imixiune în probleme justiţiei, un atac la independenţa justiţiei, le atrag atenţia că 
Ministerul Public, Parchetele şi procurorii nu fac partea din ceea ce se numeşte Puterea Judecătorească sau mai pe 
scurt, Justiţie. Şi le mai atrag atenţia că parlamentarii nu mai trebuie să închidă ochii faţă de abuzuri, indiferent cine 
le săvârşesc.  
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Deputat, 

Dorin Ursărescu 
 

*** 
 

Dincolo de dulciuri, baloane i desene pe asfalt, ... Legea 272/2004! 
 
Societatea civilă din România devine din ce în ce mai responsabilă! 
În acest an, 1 IUNIE a însemnat mult mai mult decât dulciuri, baloane, spectacole şi desene pe asfalt pentru 

cei mici şi chiar mai mult decât donaţii pentru copiii aflaţi în dificultate! 
2013 mi se pare a fi primul an în care problemele copiilor, pornind de la protecţia lor şi până la susţinerea şi 

promovarea celor mai merituoşi dintre ei, sunt abordate cu seriozitate, cu temeinicie. 
Nu demult, vă atrăgeam atenţia asupra rezultatelor unui studiu pe 10 ani realizat de UNICEF, care pe mine 

m-au impresionat. Acestea se refereau la confortul material, starea de sănătate şi gradul de securitate, educaţia, 
comportamentul  ca şi la riscurile la care sunt supuşi copiii din 29 de ţări considerate cu economii avansate, între care 
şi România. 

Potrivit acelui studiu, în ceea ce priveşte condiţia generală a copiilor, a reieşit că, pe locul 29, ultimul!, se află 
cei din  Romania, copiii noştri! 

Acum câteva zile, o altă statistică şi alte ”noutăţi” mi-a atras atenţia: 
Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, tot mai mulţi copii sunt victime ale abuzurilor sexuale în 

judeţul meu, vinovaţi fiind chiar şi taţii vitregi!  
Şi tot în judeţul meu- cum, probabil, se întâmplă în mai toate, copii grav bolnavi, cu handicap ireversibil, 

sunt chemaţi, anual, în faţa unor comisii lipsite de omenie, pentru a mai primi o pecete pe certificatul care le atestă 
nefericirea... 

Societatea civilă reacţionează admirabil: campanii de presă dedicate copiilor fără identitate, promovarea 
premianţilor, dezbateri, modele exemplare- cum este cel al preotului din Plopu- Prahova... Dar nu este destul! 

Legea privind protecţia copilului a rămas încremenită din 2004, şi nu pentru că ar fi una perfectă, ci pentru 
că, de fiecare dată, noi, legiuitorii, şi ei, cei puţi să o aplice, ne-am complăcut în ”cadrul” pe care îl conferă acestui 
domeniu, unul ambiguu, depăşit, prea permisiv! 

Este momentul ca atât noi, legiuitorii, cât şi instituţiile statului responsabile de soarta copiilor României: 
şcoala, spitalul, primăria, consiliul judeţean, poliţia şi toate comitetele şi autorităţile implicate, să ne luăm rolul în 
serios! 

Avem exemplul UNICEF, avem exemplele extraordinare pe care ni le dă societatea civilă! 
Nu ne mai trebuie decât minte şi suflet pentru a ne face datoria! 
 

Deputat, 
Graţiela Leocadia Gavrilescu 

 
*** 

 
Pericol de explozie socială la Hunedoara 

 
Asistăm zilele acestea la imagini impresionante cu mişcări de stradă de o deosebită violenţă în Turcia, ţara 

care a înregistrat  creştere economică şi pare a nu fi fost atinsă de recesiune, cel puţin aşa se vede pe hârtie; o lume 
întreagă (politicieni, analişti, jurnalişti) stă uimită întrebându-se care sunt motivele nemulţumirii oamenilor.  

Este clar că desfiinţarea unui parc, oricât de mulţi ecologişti şi doritori de iarbă verde sunt in Turcia, nu 
justifică astfel de mişcări sociale, cauzele manifestărilor din stradă fiind mult mai adânci.  

Ca deputat în municipiul Hunedoara nu vreau ca, la un moment dat, să privim la televizor cu uimire cetăţeni 
şi factori politici deopotrivă , scene similare în colegiul meu şi să ne întrebăm: “Ce i-a apucat, dom’le,  pe 
hunedoreni?” 

Stimaţi colegi, 
Vă informez că, în acest moment, în municipiul Hunedaora se întâmplă următoarele fenomene:  
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-Oraşul este cuprins de teama că ArcelorMittal îşi va închide porţile disponibilizând cei cca 600 de muncitori 
care au mai rămas pe platformă şi ducând la dispariţia altor cca 4000-5000 de posturi pe orizontală. Se  ştie că un loc 
de muncă în siderurgie condiţionează alte 7-10 locuri de muncă, de la prestatorii direcţi până la vânzătoarele din 
market-uri şi educatoarele de la grădiniţă. Chiar şi energeticienii cu eoliene ar trebui să se teamă că va bate vântul 
inutil, nemaifiind consumatori. 

-Pensionarii, în mare parte foşti siderurgişti, aşteaptă de ani buni îndeplinirea unui act de dreptate în ceea ce 
priveşte grupele de pensie , demers iniţiat de guvernul Tăriceanu şi blocat apoi de guvernul Boc. 

-Nu s-au găsit încă bani pentru reparaţii la Castelul Corvinilor, plouă prin acoperişul spart  şi numai 
Dumnezeu ştie cât se va mai încăpăţâna acest monument istoric să reziste intemperiilor. 

-Lacul artificial Cinciş, zonă de agrement unde vara îşi mai câştigă pâinea o mână de hunedoreni  din turism, 
este supus unor reparaţii cu justificare neclară, la fel de neclară fiind şi motivul din care lucrările nu se fac la sfârşitul 
sezonului turistic. Aşadar lacul se goleşte, operaţiunea este în curs de derulare şi nu se ştie la ce nivel se va opri. 
Consecinţele sunt colaterale şi în ceea ce priveşte fauna locală. 

-Operatorul local de distribuţie a apei potabile a efectuat numeroase debranşări ale asociaţiilor de proprietari 
cu restanţe. În absenţa contorizării individuale  a apartamentelor sunt pedepsiţi, la grămadă  şi bunii platnici. 

-Criza cronică de locuri de muncă este amplificată de faptul că resturile marelui combinat , fierul vechi din 
care o parte a populaţiei a mai supravieţuit o vreme  s-a cam terminat. De asemenea, au început să se întoarcă acasă 
localnicii care şi-au pierdut locurile de muncă în ţările U.E. intrate, ele însele în recesiune.  

Pe acest fond, echipa politică locală alcătuită din primar PDL, viceprimar PSD, Subsemnata, deputat PNL al 
colegiului, prefectul PSD şi preşedintele Consiliului Judeţean PNL au înţeles să facă front comun pentru a ţine 
situaţia sub control rezolvând un număr cât mai mare de probleme. Cu toate acestea, ca politician votat de 72%  
dintre hunedorenii mei, simt că nu este destul. 

Avem nevoie urgentă de sprijin, iar atitudinile publice ale Premierului îmi dau speranţa că modificarea Legii 
nr. 220/2008 privind “stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile” se va face 
curând, înlăturând o piedică în calea menţinerii capacităţii de producţie ArcelorMittal Hunedoara , cu atât mai mult 
cu cât aceasta a trecut de curând printr-un proces de modernizare. 

 
Deputat, 

Carmen Hărău 
 

*** 
 

Câteva aprecieri pe marginea raportului Forumului Constituţional 
 
Recent, s-au încheiat lucrările Forumului Constituţional, organism cu caracter consultativ, destinat informării 

şi fundamentării lucrărilor Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea proiectului de 
revizuire a Constituţiei. Concluziile lucrărilor Forumului Constituţional sunt prezentate asemenea unui raport de 
cercetare sociologică preponderent calitativă. Pentru fundamentarea acestui raport s-au aplicat 550 de chestionare cu 
întrebări deschise participanţilor la dezbaterile organizate în teritoriu şi s-au colectat, analizat şi sintetizat 400 de 
propuneri de revizuire a Legii fundamentale, formulate pe platforma online a Forumului de persoanele interesate de 
acest proces. 

Imediat după publicare, concluziile raportului au fost citite, comentate, analizate de persoane mai mult sau 
mai puţin competente în materia dreptului constituţional şi administrativ sau a domeniilor conexe. Au fost şi voci 
care au criticat metodologia raportului, cum că ar fi „nereprezentativă”. Fiind o cercetare calitativă care a utilizat ca 
metode chestionarul cu întrebări deschise şi analiza de conţinut a propunerilor formulate pe portalul online, nici nu 
avea cum să fie reprezentativă. Important este că orice persoană care a avut o opinie referitoare la modificarea 
Constituţiei a avut posibilitatea să o exprime şi să fie reunită în sinteza raportului (în acest sens, vezi site-ul 
http://forumconstitutional2013.ro).  
 

Pentru elita politică a ţării şi pentru parlamentarii care vor lucra la proiectul de revizuire a Constituţiei este 
important ce gândesc cetăţenii despre cum trebuie reformat, modernizat statul român ţinând cont de realităţile 
prezentului. Pentru noi, importantă nu este neapărat competenţa cu care au fost formulate aceste opinii, ci percepţia, 
viziunea celor care ne-au mandatat să le reprezentăm interesele în forul legislativ. Misiunea Comisiei de revizuire a 
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Constituţiei prezidată de Crin Antonescu nu va fi deloc uşoară. Dimpotrivă, va trebui să găsească o formulă prin care 
să acomodeze prevederile constituţionale actuale, cu opiniile sintetizate în raportul Forumului Constituţional, cu 
exigenţele impuse de dublul statut al României de stat membru NATO şi UE, de experienţa politică conflictuală 
recentă, de imperativul funcţionalităţii şi stabilităţii sistemul politic românesc. 

Referitor la concluziile Raportului Forumului Constituţional 2013, aş dori să mă refer la Cap. 
„Reconfigurarea şi reechilibrarea relaţiilor dintre Parlament, Preşedinte şi Guvern” (pp. 106-116). Arhitectura 
relaţiilor dintre puterile statului şi instituţiile prin care acestea se manifestă constituie de fapt principalul obiectiv al 
revizuirii Constituţiei. Toţi cetăţenii de bun-simţ doresc o clarificare a relaţiilor din Preşedinte, Parlament, Guvern, 
Justiţie, Curtea Constituţională pentru a evita pe viitor conflictele sau crizele politice şi/sau constituţionale.  

Refertor la parlament, cetăţenii consultaţi în cadrul Forumului Constituţional s-au exprimat în favoarea 
creşterii rolului puterii legislative, eficientizarea activităţii instituţiei parlamentare, creşterea responsabilităţii 
parlamentarilor. În sondajul de opinie realizat de INSCOP, în perioada 20-28 aprilie 2013, 75,39% dintre respondenţi 
au optat pentru varianta unui parlament bicameral, ceea ce crează încredere şi prestigiu pentru puterea legislativă. 

În ceea ce mă priveşte, noua Constituţie trebuie să furnizeze un sistem politic funcţional, bazat nu numai pe 
separaţia puterilor în stat, ci şi pe colaborarea acestora, un sistem politic care să corecteze excesele de autoritarism, să 
clarifice şi să simplifice raporturile dintre autorităţile publice, care să asigure o reprezentare echilibrată, proporţională 
a intereselor cetăţenilor, comunităţilor locale, dar şi a viitoarelor regiuni de dezvoltare economică. 

 
Deputat, 

Dan Bordeianu 
 

*** 
 
Stimaţi colegi, consider că direcţia pe care executivul român, susţinut de Parlament, a ales-o începând cu 

primăvara anului 2012 reprezintă cea mai bună variantă de menţinere a echilibrului economic şi social, echilibru pe 
care am reuşit să îl dobândim în ultimele luni de guvernare USL şi, totodată, un start pozitiv pentru creşterea 
economică preconizată pentru acest an şi anii imediat următori. Declaraţia mea este susţinută, printre altele, inclusiv 
de ultimele rapoarte cu privire la limitarea economiei subterane în ţara noastră. România a înregistrat în ultimul an 
cea mai semnificativă limitare a economiei subterane din ultimii 10 ani. Fenomenul a scăzut semnificativ în ultima 
decadă, fiind estimat la 39,6 miliarde euro în 2013, în scădere cu peste 3,5% faţă de 2008 şi cu aproape 15% 
comparativ cu 2003. Conform unui raport european, criza economică globală a dus în 2009 la scăderea economiei  şi 
la o creştere bruscă a şomajului, pentru ca, în perioada 2010 - 2013, economia subterană să crească uşor în termeni 
absoluţi ca urmare a măsurilor de austeritate şi a menţinerii percepţiei publice potrivit căreia corupţia nu este 
pedepsită. Creşterea economiei subterane a fost limitată de dezvoltarea plăţilor electronice.  La nivel de UE,  
Economia subterană din Europa este estimată la 2.100 miliarde euro.  

Raportul estimează că utilizarea plăţilor electronice ar determina o scădere a  economiei subterane cu 10%, 
respectiv cu 200 miliarde euro. În toate ţările din Europa, economia subterană este un fenomen care are la bază plăţile 
în numerar, fiind favorizat, printre aletele, şi de munca la negru. 

Potrivit estimărilor incluse în raportul Visa Europe, produsul intern brut al României, exprimat în euro, va 
reveni în 2013 la valoarea din 2008, în timp ce economia subterană va scădea cu 1,5 miliarde euro în această 
perioadă. Potrivit specialiştilor din domeniu, unul dintre factorii care ajută în mod clar la reducerea economiei 
subterane este cel al folosirii 

sistemelor de plăţi electronice. În urmă studiilor făcute în Uniunea Europeană s-a ajuns la concluzia că 
reducerea circulaţiei numerarului poate reprezenta un instrument eficient de combatere a economiei subterane.  

Îmi manifest încrederea că acţiunile guvernului condus de Uniunea Social Liberală se vor înscrie, în 
continuare, pe aceeaşi direcţie pozitivă şi că vom reuşi, împreună, să readucem România acolo unde îi este locul – 
între statele cu o economie puternică şi stabilă.  

 
Deputat, 

Raluca Ispir 
 

*** 
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În intervenţia mea de astăzi doresc să vă reţin atenţia cu privire la o problemă majoră a societăţii româneşti 
privind reforma sistemului de sănătate.  

Partidul Naţional Liberal şi-a asumat cu prioritate politica de prevenţie, ca parte a reformei sănătăţii şi l-a 
mandatat pe ministrul Sănătăţii să susţină introducerea măsurilor de prevenţie, fie în cadrul pachetului de bază de 
servicii sanitare, fie prin crearea unor programe speciale de prevenţie. 

Susţinem, prin Ministerul Sănătăţii, precum şi prin reprezentanţii săi în Parlament, o nouă legislaţie în 
domeniul prevenţiei.  

Este recunoscută importanţa medicilor de familie în aplicarea politicii de prevenţie şi rolul acestora de factor 
integrator al măsurilor în domeniu, ştiut fiind faptul că medicii de familie sunt prima interfaţă a cetăţenilor cu 
sistemul sanitar. 

În vederea elaborării şi aplicării politicilor de prevenţie, Ministerul Sănătăţii are consultări permanente cu 
organizaţiile profesionale din domeniul sanitar, precum şi cu asociaţiile de pacienţi. 

Ministerul Sănătăţii a încheiat un protocol cu reprezentanţii VAMED cu scopul găsirii unei soluţii amiabile 
de rezolvare a situaţiei create în urma blocării unui cont al ministerului ca urmare a unei datorii acumulate  între anii 
2009-2012. 

În urma demersurilor făcute de Ministerul Sănătăţii şi a acestui protocol, proprirea instituită pe conturile 
Ministerului va fi ridicată. 

Nu a fost nici o clipă vorba de blocarea fondurilor sănătăţii sau celor destinate serviciilor sanitare si vă asigur 
de faptul că nici un pacient nu va avea de suferit. 

Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii fac demersuri şi pentru a micşora cuantumul penalităţilor, urmând ca 
săptămâna viitoare să aibă loc noi discuţii în acest sens. 

Doresc sa precizez faptul ca în această situaţie s-a ajuns datorită lipsei de responsabilitate a fostei 
guvernări, prin excluderea din programul de investiţii al Ministerului a proiectul de reabilitare a spitalelor. 

Doamnelor şi domnilor, 
Pe această cale doresc să prezint unele clarificări cu privire la speculaţiile pe marginea introducerii 

unor noi taxe în sănătate. 
Niciodată Ministerul Sănătăţii nu a pus problema introducerii de noi taxe în spitale. Orice speculaţii 

în acest sens sunt eronate.  
Salarizarea necorespunzătoare a medicilor, care a condus printre altele şi la exodul acestora în 

străinătate, este o problemă recunoscută de toată lumea, la care Ministerul Sănătăţii şi-a propus să 
găsească o soluţie. 

Constatăm că acum, când sunt în discuţie mai multe variante de lucru tocmai pentru a rezolva 
această problemă şi a introduce salarizarea după performanţă, se încearcă discreditarea acestui subiect şi 
învrăjbirea pacienţilor şi medicilor.  

Nu există încă proiect asumat de Ministerul Sănătăţii. Toate variantele de lucru se discută 
împreună cu organizaţiile de medici şi pacienţi, care sunt partenerii Ministerului în elaborarea tuturor 
măsurilor legislative din domeniul Sănătăţii. 

Din păcate, asistăm tot mai des la atacuri nefondate pe tema sănătăţii şi împotriva ministrului 
liberal al Sănătăţii, care sunt dovada faptului că reforma sănătăţii deranjează anumite grupuri şi că există o 
mare rezistenţă împotriva transformării sistemului sanitar dintr-unul ineficient şi falimentar, într-unul bazat 
pe ordine şi performanţă, în beneficiul pacienţilor. 

Până la următoarea noastră întâlnire, stimaţi ascultători, Costel Alexe, deputat din partea Partidului 
Naţional Liberal, vă doreşte sănătate şi zile frumoase! Numai bine! 

 
Deputat, 

Costel Alexe 
 

*** 
  
 
 

 Întrebări 
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Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii Şi Dezvoltării Rurale 
 

Despre activitatea Camerelor Agricole 
 

Prin Legea nr. 283 din 2010 se demara procesul de înfiinţare a Camerei Agricole Naţionale şi a camerelor 
agricole judeţene ca organisme asociative cu rol de reprezentare a fermierilor în raport cu alte organizaţii sau instituţii 
şi cu atribuţii în domeniul acordării de consultanţă în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale. Prin Legea nr. 122 
din 2012, care modifică şi completează prevederile Legii nr. 282 din 2010, se stabileşte un calendar de activităţi care, 
la finele anului 2012, trebuiau să conducă la înfiinţarea şi funcţionarea efectivă a acestor camere agricole.  

Camera Agricolă trebuia să fie reprezentantul tuturor palierelor de producţie agricolă: al firmelor agricole, al 
proprietarilor de pământ, al salariaţilor agricoli, al gospodăriilor ţărăneşti, al grupurilor profesionale din sector etc.  

Domnule Ministru, 
Vă rog să aveţi amabilitatea să-mi răspundeţi la următoarele întrebări legate de activitatea Camerelor 

agricole: 
• Care este, în prezent, politica Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea 
activităţii Camerei Agricole Naţionale şi a camerelor agricole judeţene pe componenta de reprezentare a fermierilor 
ca producători agricoli? 
• Dacă ministerul, pe care cu onoare îl conduceţi, are în vedere eliminarea acelor „suprapuneri” de activitate 
ale camerelor agricole cu serviciile deconcentrate ale ministerului în teritoriu (Direcţia de Agricultură şi Dezvoltare 
Rurala, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură)?  
Am formulat această ultimă întrebare, motivat de faptul că, în urma unei lecturi a atribuţiilor afişate pe site-urile 
acestor instituţii în teritoriu, rezultă aceste suprapuneri de atribuţii şi competenţe, în special pe componenta de 
informare, consiliere şi asistenţă tehnică oferită fermierilor în vederea accesării fondurilor europene destinate 
agriculturii şi dezvoltării rurale. 
 

Deputat, 
Dan Bordeianu 

 
*** 

 
 
 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale  
 

Reiterare întrebare despre finanţarea construirii unei grădiniţe piteştene 
 

Deoarece întrebarea nr.799 A/17.04.2013, referitoare la continuarea finanţării lucrărilor de construcţie la 
grădiniţa din cartierul piteştean Ceair (în curtea Şcolii Gimnaziale nr.10), n-a beneficiat de răspunsul cuvenit până 
acum, o reiterez prin prezenta şi rog încă o dată a i se răspunde în scris, prompt şi explicit. Mulţumesc pentru 
solicitudine. 

 
Deputat, 

Andrei Dominic Gerea 
 

*** 
 
Adresatăf doamnei Lucia Ana Varga, ministru delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură 
 

Reiterare întrebare despre amenajare râu Cotmeana în trei comune argeşene 
 
Deoarece întrebarea nr.804 A/17.04.2013, referitoare la accesarea unor fonduri externe pentru amenajarea 

râului Cotmeana la Stolnici, Hârseşti, Bârla, n-a beneficiat de răspunsul cuvenit până acum, o reiterez prin prezenta şi 
rog încă o dată a i se răspunde în scris, prompt şi explicit. 

Mulţumesc pentru solicitudine. 
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Deputat, 
Andrei Dominic Gerea 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresatăd domnului  Liviu Voinea, ministru delegat pentru Buget  
 

Modificarea codului fiscal, pentru reducerea bazei de impozitare la livezi 
 
Interpelat fiind pe această temă deloc de neglijat, rog a se analiza de îndată şi a mi se comunica în scris dacă 

se va reduce norma de venit de circa 5000 lei/ha, ce reprezintă baza de impozitare pentru livezi, ea fiind exagerată 
pentru o astfel de cultură agricolă îndeobşte costisitoare şi, din păcate, lipsită de subvenţii. 

Mulţumesc pentru solicitudine şi vă asigur de toată consideraţia.          
 
 

Deputat, 
Andrei Dominic Gerea 

 
*** 

   
 
Adresată domnului Dan Coman Şova, ministru delegat pentru Proiecte de Infrastructură de InteresNaţional şi 
Investiţii Străine 
 

Reiterare întrebare despre punerea în ordine a două drumuri naţionale cu trafic intens 
 
Deoarece întrebarea nr.588 A/03.04.2013, referitoare la punerea în ordine a DN 7 şi DN 65 n-a beneficiat de 

răspunsul cuvenit până acum, o reiterez prin prezenta, rugând încă o dată a i se răspunde în scris, prompt şi explicit. 
Insist în cauză fiindcă cel puţin pe drumul naţional Piteşti – Craiova (în acelaşi timp şi drum european) nu s-a lucrat 
nimic în acest scop, deşi vremea este întrutotul prielnică unei asemenea activităţi, iar semnalizarea sa, îndeosebi, lasă 
de dorit şi pune în pericol traficul, mai cu seamă noaptea. 

Mulţumesc pentru solicitudine şi rog de asemeni ca răspunsul propriu-zis ce urmează a intra în posesia mea 
să fie menţionate clar numele şi prenumele (nu doar semnătura indescifrabilă), ale persoanei care-l va semna, 
eventual, în locul ministrului, în scopul asigurării unei depline valabilităţi juridice ca înscris oficial de rang 
guvernamental.    

 
 

Deputat, 
Andrei Dominic Gerea 

 
*** 

 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale  
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Alocare microbuze pentru şcoli argeşene 

 
Urmare răspunsului nr.8267/25.02.2013 dat întrebării nr.42 A/12.02.2013, referitoare la microbuzele 

necesare elevilor argeşeni, am cerut oficial Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş să precizeze unităţile care au 
nevoie de acestea. În răspunsul pe care l-am primit de la Inspectorat, mi s-a menţionat doar numărul potenţialelor 
unităţi şcolare, şi anume 38, precum şi faptul că s-a înaintat Ministerului Educaţiei Naţionale o solicitare oficială în 
acest scop. Răspunsul incomplet pe care l-am primit, mă determină să întreb, din nou, de câte microbuze este nevoie 
în judeţul Argeş şi când consideraţi că vor ajunge acestea la destinatari, rugând a mi se răspunde în scris, prompt şi 
explicit. 

Mulţumesc pentru solicitudine.  
 

Deputat, 
Andrei Dominic Gerea 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale  
 

Achitare cost navetă elevi argeşeni 
 

Există şi în judeţul Argeş câteva mii de elevi cărora nu li s-a mai decontat de luni bune costul transportului 
spre şcoală şi, apoi, spre casă. Ceea ce afectează inevitabil prezenţa la cursuri şi mă determină să întreb când se va 
rezolva această problemă financiară deloc de neglijat. Rog a mi se răspunde în scris, prompt şi explicit, iar răspunsul 
propriu-zis, ce urmează a intra în posesia mea, să menţioneze clar numele şi prenumele (nu doar semnătura 
indescifrabilă), ale persoanei care l-ar semna, eventual, în locul ministrului, în scopul asigurării depline a valabilităţii 
juridice a unui asemenea document oficial de rang guvernamental. 

Mulţumesc pentru solicitudine.  
 

Deputat, 
Andrei Dominic Gerea 

 
*** 

 
Adresată domnului Dan Coman Şova, ministru delegat pentru Proiecte de Infrastructură de InteresNaţional şi 
Investiţii Străine 
 

Sens giratoriu semnalizat necorespunzător pe DN 65 Piteşti – Craiova 
 

Pe DN 65, la ieşirea din municipiul Piteşti, s-a improvizat un sens giratoriu, dar amenajarea şi semnalizarea 
lui lasă de dorit. Ceea ce, îndeosebi noaptea, generează risc de accidente pentru conducătorii auto şi mă determină să 
întreb când se vor lua măsurile necesare pentru eliminarea sau amenajarea corespunzătoare a acestui sens giratoriu.  

Rog a mi se răspunde în scris, prompt şi explicit, iar răspunsul datorat prezentei, ce va ajunge în posesia mea, 
să menţioneze clar numele şi prenumele (nu doar semnătura indescifrabilă), ale persoanei care l-ar semna, eventual, 
în locul ministrului, doar astfel asigurându-se valabilitatea juridică totală a unui asemenea document ministerial 
oficial. 

Mulţumesc pentru solicitudine. 
 

Deputat, 
Andrei Dominic Gerea 

 
*** 
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Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale  
 

Situaţia Şcolii gimnaziale nr.1 Dobîrceni, judeţul Botoşani 
 

Prin prezenta, vă solicit o informare cu privire la finanţarea reabilitării Şcolii Gimnaziale nr.1 Dobîrceni, 
comuna Dobîrceni, judeţul Botoşani. Din studiul documentaţiei primite, Primăria Dobîrceni a făcut toate demersurile 
legale pentru accesarea finanţărilor acestui obiectiv de importanţă socială. 

Proiectul “Consolidare, reabilitare şi extindere Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 din localitatea Dobîrceni, 
comuna Dobîrceni, judeţul Botoşani” a început în anul 2011, dar investiţia a fost întreruptă de mai multre ori, iar în 
noiembrie 2012 a fost sistată. 

Acest obiectiv este important pentru comunitate deoarece aici învaţă 259 de elevi din ciclul gimnazial plus 
preşcolari. Este absolut necesar acest nou proiect întrucât construcţia veche nu poate fi consolidată şi reabilitată, 
existând pericol de prăbuşire. 

Ar fi necesară reavizarea favorabilă a acestui proiect deoarece ultimul termen pentru finalizarea proiectului 
este luna august 2013, termen la care expiră finanţarea din partea băncii Mondiale.   

Domnule Ministru, anexat aveţi documentul primit din partea primăriei Dobîrceni la cabinetul parlamentar. 
Menţionez că doresc răspuns scris. 
 

Deputat, 
Roxana Florentina Anuşca 

 
*** 

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

Referitoare la demersul iniţiat de Primăria Municipiului Câmpina de a obţine fonduri nerambursabile prin 
Programul Operaţional Regional 2007-2013 

 
Referitor la demersul iniţiat de Primăria Municipiului Câmpina de a obţine fonduri nerambursabile prin 

Programul Operaţional Regional 2007-2013 axa prioritară 3 – ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”,  
pentru extinderea spaţiului destinat activităţilor şcolare prin construirea unei săli de sport multifuncţionale, a unor 
spaţii necesare programului ”şcoală după şcoală” şi a unui cabinet multimedia la Şcoala cu clasele I-VIII ”B.P. 
Haşdeu” din Câmpina, vă solicit un răspuns cu privire la la stadiul în care se află cererea de finanţare. 

Menţionez că doresc răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Virgil Guran 
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 Grupul parlamentar al  

Partidului Democrat – Liberal  
 
 
 

 Activitatea parlamentară 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE  

 
Prezenta iniţiativă legislativă are ca obiect modificarea Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, în 

sensul completării acesteia astfel încât o parte din sumele încasate din plata redevenţelor miniere să revină bugetelor 
autorităţilor locale pe teritoriul căreia se află exploatarea minieră.  

Resursele minerale situate pe teritoriul şi în subsolul ţării şi al platoului continental în zona economică a 
României din Marea Neagră fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi aparţin statului român. Punerea lor în 
valoare prin activităţi miniere conduce la obligaţia titularilor de licenţe/permise, conform art. 39. lit. t) din Legea 
minelor nr. 85/2003 de a achita taxele privind activitatea minieră şi redevenţa minieră potrivit legii. 

Titularii licenţelor/permiselor sunt obligaţi la plata către bugetul de stat a unei taxe pentru activitatea de 
prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale. De asemenea, titularii licenţelor/permiselor sunt obligaţi 
la plata către bugetul de stat a unei redevenţe miniere pentru activitatea de exploatare (incluzând şi exploatarea 
experimentală desfăşurată în timpul activităţii de explorare), care se plăteşte trimestrial şi reprezintă o cotă 
procentuală din valoarea producţiei miniere realizate în trimestrul respectiv.  

Având în vedere că resursele minerale reprezintă bogăţii de interes public naţional, neregenerabile sau greu 
regenerabile în unele cazuri, care aparţin domeniului public al statului, activităţile de explorare şi exploatare a 
acestora reprezintă interes public care trebuie să conducă la bunăstare şi creştere economică.  

Legea actuală prevede ca această taxă să ajungă la bugetul de stat, situaţie care dezavantajează foarte multe 
localităţi din ţară. Primăriile îşi pot recupera aceste drepturi financiare, însă trebuie să dea în judecată societăţile 
miniere.  

Luând în considerare dezechilibrele existente în dezvoltarea zonelor miniere se impune adoptarea în regim de 
urgenţa a unor măsuri prin care o parte din aceste venituri să revină direct bugetului local.  

Faţă de cele prezentate mai sus a fost elaborată prezenta propunere legislativă pe care o supunem spre 
dezbatere şi adoptare Parlamentului. 

Iniţiator: 
Clement Negruţ, deputat PDL  
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR      SENAT 

 
LEGE 

privind modificarea LEGII nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale 
Parlamentul Românei adoptă prezenta lege: 

Articol unic: Legea nr. 273 din 29 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 618 din data de 18 
iulie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează: 
 La articolul 33, după alineatul (3) se adaugă un nou alineat (31) şi (32), cu următorul cuprins: 
(31) 50% din valoarea taxei pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale 
va fi plătită către bugetul autorităţilor locale pe teritoriul cărora se află teritoriul previzat în 
licenţă/exploatare. 
50% din valoarea taxei pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale se 
plăteşte către bugetul de stat. 
(32) În cazul redevenţelor miniere cota procentuală din valoarea producţiei se stabileşte după cum urmează: 
 (a) 25% din valoarea redevenţei se va plăti către bugetul autotităţilor locale pe teritoriul căreia se află 
perimetrul primit în licenţa/permisul de exploatare. 
(b) 75% din valoarea redevenţei va fi plătită către bugetul de stat. 
 

PREŞEDINTELE      PREŞEDINTELE 
CAMEREI DEPUTAŢILOR                  SENATULUI 

ZGONEA Valeriu Ştefan            ANTONESCU  George Crin Laurenţiu 

 

Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Grupul parlamentar al Partidului Democrat  Liberal 
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CĂTRE  BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Depuataţilor, republicat, şi al art. 74 

din Constituţia României, republicată, vă înaintăm spre dezbatere şi adoptare, „Propunerea legislativă privind 
modificarea Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii. 
 

INIŢIATOR, 
BODE LUCIAN -NICOLAE 

 

 

Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Grupul parlamentar al Partidului Democrat  Liberal 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

Prezenta iniţiativă legislativă are ca obiect modificarea Legii 53/2003 - Codul Muncii, în sensul declarării 
zilelor de sărbătoare legală ca zile lucrătoare pentru societăţile comerciale private ce au ca domeniu de activitate, 
conform Codului CAEN 4776, comerţul cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al 
animalelor de companie şi a hranei pentru aceasta, în magazine specializate. 

Întrucât  în zilele de 15 august – Adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, prima 
şi a doua zi de Rusalii, fiind zile onomastice şi totodată prilej pentru oameni de a oferi flori, aceştia reprezentând 
clienţii societăţilor ce au ca obiect de activitate desfacerea şi vânzarea de flori, este normal ca acestea să-şi poată 
desfăşura activitatea legal, realizând astfel venituri mai mari şi totodată plătind impozit mai mare statului. Conform 
Codului bunelor maniere şi vizitele constituie împrejurări în care oamenii merg cu flori, iar Anul Nou, 1 şi 2 ianuarie, 
Crăciunul sau sărbătoarile Pascale, sunt bune ocazii pentru a petrece alături de prieteni ori familie. 

De asemenea, în zilele declarate sărbători legale, intervin şi evenimente nedorite precum înmormântările 
pentru care se apelează în vederea confecţionărilor de jerbe, coroane de flori. Deoarece acestea nu suferă amânare, 
trebuie executate când este cerere pentru a elimina riscul pierderii clienţilor şi diminuarea veniturilor. 

Din aceste motive înaintez spre dezbatere şi adoptare Parlamentului României, prezenta propunere 
legislativă. 

 
INIŢIATOR, 
BODE LUCIAN -NICOLAE 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
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CAMERA DEPUTAŢILOR      SENAT 
 
 

LEGE 
 

privind modificarea LEGII nr. 53 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii. 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege: 
 
Articol unic: Legea nr 53 din 24 ianuarie 2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
 

1. După articolul 136 se introduce un articol nou, articolul 136¹, cu următorul conţinut: 
 
Art. 136¹- „Prevederile art. 134 nu se aplică pentru locurile de muncă ce au ca domeniu de activitate comerţul cu 
amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru 
acestea, în magazine specializate.” 
 

2. Alineatul (1) al articolului 137 se modifică şi se completează cu următorul conţinut: 
 
Alin. (1) – salariaţilor care lucrează în unităţile prevăzute la art. 135, precum şi la locurile de muncă 

prevăzute la art. 136 şi art. 136¹, li se asigură compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. 
 

Această lege a fost  adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) 
din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE                                                  PREŞEDINTELE 
CAMEREI DEPUTAŢILOR                                            SENATULUI 

 
 
 
 

*** 
 

 Declaraţii politice 
 
 

 Reducerea pragului la referendum. Un atentat la democraţie  
 
Domnule  Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
 

Se ştie că într-o democraţie, majoritatea parlamentară decide, iar USL-ul doreşte să troneze liniştit şi fără 
emoţii, lunând măsuri disperate împotriva democraţiei, a populaţiei şi nu în ultimul rând împotriva lui Băsescu, după 
eşecul de anul trecut pentru demiterea acestuia.  

Printr-un proiect de lege, care a trecut săptâmâna trecută de plenul Camerei Deputatilor, puterea a adoptat  
modificarea Legii referendumului în sensul reducerii pragului de prezenţă la acest tip de scrutin de la 50%  la 30% şi 
a celui de validare de la 50% la 25%. 

Această lege se va aplica tuturor tipurilor de referendum, inclusiv celui referitor la revizuirea Constituţiei ori 
la demiterea preşedintelui, o lege care nu va aduce decât instabilitate politică în România, o lege care va slăbii 
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instituţiile statului, iar actuala putere va putea, dacă doreşte, să schimbe legea fundamentală, o dată de doi ani, după 
bunul plac. 

 
De ce atâta grabă şi disperare prin acest atac direct la democraţie ? 
Răspunsul vi-l dau eu! Pentru că actuala putere nu doreşte decât să impună propriile propuneri de revizuire a 

Contituţiei, chiar dacă argumentează că absenteismul la vot este ridicat, că pragul de 50% este mare, uitând că 
populaţia cu drept de vot este nemulţumită de întreaga clasă politică şi numai manifestă interes faţă de obiectul unui 
referendum. 

Ceea ce este mai grav este faptul că proiectul de revizuire a Constituţiei iniţiat de preşedintele României în 
2011 a fost respins de puterea USL-istă, care nu doreşte un Parlament bicameral cu o singură Cameră şi să reducă la 
300 numărul aleşilor, ignorând referendumul din 2009 precum şi voinţa electoratului. 

Stimaţi colegi de la putere. Dacă nu sunteţi în stare să aduceţi electoratul la vot, găsiţi alte modalităţi de a 
guverna liniştiti, pentru că nu scăderea pragului de validare a unui referendum este soluţia într-o democraţie şi aşa 
vulnerabilă. 
 

Deputat, 
Daniel Geantă 

 
*** 

Cum încurajăm productivitatea la locul de muncă prin condiţiile de accesare a fondurilor europene? 
 
 
Stimaţi colegi, 
Una dintre condiţiile principale pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile este crearea de locuri de muncă. 
Majoritatea programelor cu finanţare europeană prevăd, drept condiţie obligatorie sau criteriu de selecţie cu punctaj 
mare, angajarea unui anumit număr de persoane (3, 5, 7 sau mai multe) în condiţiile prevăzute de lege, cu carte de 
muncă, pentru o perioada de minim 3-5 ani de la încheierea proiectului etc.  
Ori, în cazul unor proiecte cu finanţare nerambursabilă de 200.000 euro - cum a fost măsura 312 a programului 
PNDR pe agricultură sau cum este în prezent schema de ajutor de stat de minimis - să angajezi între 5 şi 7 oameni 
pentru a folosi cele câteva utilaje sau echipamentele achiziţionate prin proiect (suma nu este atât de mare încât să fie 
vorba de echipamente de mare complexitate) poate fi un efort prea mare pentru un start-up, un IMM  sau   orice 
întreprinzător care are nevoie de fonduri europene pentru a-şi dezvolta activitatea. 
Pus în faţa acestei situaţii, beneficiarul va căuta alternative pentru a bifa numărul de locuri de muncă şi pentru a 
“împuşca” punctajul: fie va angaja oameni formal, fără ca aceştia să presteze vreo activitate pentru firma lui, fie va 
alege cantitatea în detrimentul calităţii, preferând să angajeze mai multe persoane mai slab pregătite pe salariul 
minim, în detrimentul angajării unor profesionişti cu pretenţii salariale mai mari.  
Programe care ar trebui să stimuleze competitivitatea (cum e cazul POS CCE – Programul operaţional sectorial 
pentru creşterea competitivităţii economice) ajung să aibă efectul contrar: în loc să încurajeze performanţa la locul de 
muncă, încurajează crearea de cărţi de muncă fără acoperire în productivitate,  stimulează munca prost plătită şi slabă 
calitativ.  Condiţiile de finanţare pentru multe dintre aceste programe, aşa cum sunt acum, nu sunt gândite corect, nu 
sunt eficiente.  Nu ceri crearea de locuri de muncă fără a ţine cont de câţi angajaţi poate susţine beneficiarul sau de 
câţi angajaţi are nevoie pentru exploatarea investiţiei, nu ceri pregătirea oamenilor neştiind dacă există locuri de 
muncă pentru ei, nu ceri înfiinţarea de incubatoare de afaceri fără a te asigura ca există interes pentru antreprenoriat 
în regiunea vizată.  
 
Stimaţi colegi,  
Problema ineficienţei este probabil cea mai gravă problemă românească în acest moment şi este o problema 
structurală, la nivel naţional.  Lucrurile se fac “ca să fie făcute”, de ochii lumii (ai Comisiei Europene, în cazul 
nostru). Ne cer să creăm locuri de muncă? Creăm locuri de muncă, facem cum facem numai să dea bine la raport, 
chiar dacă aceste locuri de muncă nou create sunt artificiale, fără acoperire în muncă, fără a fi justificate de o 
strategie de dezvoltare naţională, corelată cu o strategie naţională de ocupare. 
In iunie 2012, premierul Ponta declara că prioritate la finanţare pe fonduri structurale de coeziune, în perioada 2014-
2020 în România, vor avea proiectele care vor crea cele mai multe locuri de muncă. De acord, reducerea şomajului 
este prioritatea Europei şi a noastră.  Dar domnul Ponta şi guvernul pe care-l conduce ar face bine să gândească 
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problema în profunzime, pentru că obligând beneficiarii să angajeze peste puterile lor, îi forţează pe aceştia să 
recurgă la soluţii alternative: să plimbe cărţi de muncă de la o firmă la alta, să dea afară salariaţi pentru a-i angaja 
peste câteva luni în cadrul proiectului etc. Ne furăm singuri căciula. Proiectele de succes înseamnă investiţii 
competitive pe piaţă, care duc la dezvoltarea întreprinderii, creşterea volumului de activitate şi a necesarului de forţă 
de muncă, deci automat la noi angajări pentru a susţine activitatea sporită. Acesta este parcursul natural într-o 
economie sănătoasă, nicidecum parcursul dictat de grilele de evaluare. 
Ne lipseşte o viziune pe termen lung care să permită, astăzi, crearea bazei pentru creşterea de mâine şi pentru 
atingerea unui echilibru structural. Trebuie rezolvate, în primul rând, problemele sistemice, altfel absorbţia banilor 
europeni nu va avea un impact semnificativ, chiar dacă toţi indicatorii sunt atinşi (pe hârtie).  
Nu este suficient să inventăm ministere şi structuri, să schimbăm oameni şi organigrame, să mutăm atribuţii de la o 
autoritate de management la alta sau să plimbăm proiecte de la un organism responsabil la altul. Nu este suficient să 
schimbăm fraze din pix pentru a da altă interpretare ghidurilor sau să reinventăm criterii şi condiţionalităţi. Acestea 
sunt şi ele necesare, într-o anumită măsură, pentru a îmbunătăţi performanţa în managementul fondurilor. Dar, dacă 
nu intervenim la bază, asupra problemelor mari, structurale,  fiasco-ul accesării fondurilor europene va continua în 
România şi după 2014. 
 
Guvernul, prin diferitele comitete, are rolul de a a identifica acele domenii de intervenţie care pot genera în mod 
susţinut creştere şi ocupare şi de a prioritiza investiţiile la nivel sectorial şi regional, astfel încât următoarele 
programe operaţionale să fie create în conformitate cu priorităţile reale de dezvoltare ale României.  
 
 
Doamnelor şi domnilor,  
Astăzi, când vorbim de rezultatele slabe în materie de absorbţie a fondurilor europene,  nu mai putea invoca lipsa de 
experienţă. Avem deja ani 7 ani în spate ca beneficiari ai fondurilor structurale şi de coeziune, ani în care dacă nu am 
performat potrivit aşteptărilor, cel puţin am avut lecţii de învăţat, am simţit efectele pe pielea noastră şi mă 
încăpăţânez să cred că vom şti să folosim această experienţă în beneficiul nostru.  
Pentru a avea rezultate mai bune în următoarea perspectivă financiară, avem nevoie de stabilirea unor ţinte de 
dezvoltare reale pentru perioada 2014-2020 şi de integrarea obiectivelor de politici publice finanţabile din fonduri 
europene cu cele finanţate la nivel naţional. 2013 este ultima şansă pentru a gândi o astfel de strategie. Mizez pe 
responsabilitatea şi buna credinţă a celor care alcătuiesc politicile şi trasează planurile de acţiune, că nu se vor 
rezuma la traducerea şi “adaptarea” documentelor şi strategiilor elaborate de Comisie, ci că vor elabora programe de 
dezvoltare specific României, după ce vor fi studiat nevoile de dezvoltare reale ale ţării. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
 

Guvernul USL îşi satisface interesele clientelare pe seama bugetului naţional 
 
Stimaţi colegi, 
Lipsa de interes a Guvernului Ponta faţă de economia românească pare să atingă noi culmi cu fiecare săptămână de 
guvernare. Am asistat cu toţii în ultimul an la o adevărată nebuloasă în actul guvernării, executivul dovedind, şi nu o 
singură dată, că interesul personal este cu mult mai presus faţă de interesul nostru, al românilor. 
Încă de la momentul instalării la Palatul Victoria, lupta internă a USL pe funcţii în aparatul de stat a fost atât de 
acerbă, încât Cabinetul a fost mărit, unele ministere au fost împărţite chiar în trei şi au apărut miniştri delegaţi cu 
atribuţii incerte. Astfel, numărul miniştrilor a crescut de la 18 în guvernarea Boc la 28 cât numără actualul executiv. 
Mai mult decât atât, secretarii de stat şi secretarii generali şi secretarii generali adjuncţi s-au înmulţit ca ciupercile 
după ploaie, ajungându-se la situaţii atât de disperate încât aceştia au în subordine o singură direcţie, ba chiar mai 
mult, un serviciu. 
Am ajuns, stimaţi colegi, să fim conduşi de o mare familie, în condiţiile în care administraţia publică a României în 
anul 2013 este formată din fraţi, surori, nepoţi, unchi, fini, naşi şi alte rude ale miniştrilor USL.  
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Mai mult decât atât, săptămânile trecute a fost dat publicităţii proiectul privind Strategia Fiscal-Bugetară 2014-2016, 
prin care executivul creează premisele secătuirii bugetului de stat, printre altele, prin înlocuirea regulii „unu la şapte” 
cu „unu la unu” în ceea ce priveşte angajările în sectorul public. În plus, documentul mai arată că plafonul 
cheltuielilor de personal este stabilit pentru 2014 la nivelul de 48,7 de miliarde lei, respectiv 7,4% din PIB, cu 5,4% 
mai mare faţă de anul acesta, iar până în 2016 este prevăzută o creştere a cheltuielilor de personal cu 10,5% faţă de 
anul curent. 
Toate acestea în condiţiile în care economia nu dă semne spectaculoase de redresare şi avem în continuare nevoie de 
măsuri pentru economii la bugetul de stat şi de stimulare a investiţiilor. 
Stimaţi colegi, 
Guvernul Boc, prin măsurile de austeritate pe care le-a adoptat în schimbul pierderii votului de încredere al 
românilor, a reuşit să păstreze economia pe linia de plutire, lăsând-o executivului actual „la cheie”. Poate că la 
momentul acela, mulţi români nu au putut observa sacrificiul Guvernului, dar tocmai datorită acelor măsuri am reuşit 
să nu ajungem în situaţia Greciei, Spaniei, Portugaliei. 
Guvernul Ponta a primit ca „moştenire” o economie în care erau îndeplinite toate premisele de relansare. Au fost ani 
grei pentru întreaga Românie, ani de eforturi şi sacrificiu pentru fiecare dintre noi, dar dacă aceste politici nu 
continuă, riscăm să ajungem acolo de unde am pornit.  
Avem un aparat administrativ suprapopulat, ne aflăm în topul statelor europene, alături de Danemarca, Norvegia, 
Finlanda. Deşi au avut loc restructurări, deşi mulţi oameni au părăsit sistemul, numărul este încă mare, raportat la 
numărul de contribuabili. În anii `90 statul funcţiona cu aproximativ 800.000 de angajaţi. După 20 de ani sunt 1,2 
milioane de bugetari. Oare nu este un număr suficient de mare? Sau poate actualul Guvern nu a reuşit să îşi angajeze 
încă toată familia în aparatul de stat şi încă sunt nemulţumiţi care îşi cer partea? 
Stimaţi colegi, 
Menţinerea regulii de angajare a unui bugetar la şapte plecaţi şi-a dovedit eficienţa în aceşti ani. Alocarea a 10% din 
bugetul naţional pentru cheltuielile de personal nu face altceva decât să ne întoarcă în timp în 2007-2008, dar nota de 
plată nu va întârzia să apară. De aceea, solicit Guvernului Ponta să regândească această Strategie Fiscal-Bugetară şi 
să redirecţioneze aceste alocări acolo unde este nevoie de ele, spre măsuri de încurajare a investiţiilor care să creeze 
locuri de muncă şi spre domenii sub-finanţate la momentul actual, cum ar fi educaţia şi sănătatea. Deblocarea acestor 
posturi din administraţie nu trebuie făcută otova, cum le plăcea celor de la USL să invoce în vremea guvernării PDL, 
ci în funcţie de nevoile reale. Da, trebuie deblocate posturile din sistemul de asistenţă socială şi îi cer acest lucru de 
mai bine de un an doamnei ministru Câmpeanu. Da, trebuie deblocate aceste posturi în sistemul sanitar. Dar nu 
folosiţi aceste măsuri ca pretext pentru încărcarea şi mai mare a unui aparat birocratic oricum ineficient, cum este cel 
din ministere sau din administraţia locală. Bugetul naţional nu trebuie să servească intereselor clientelare ale 
guvernului USL! 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Sunaţi la 112: STOP HAOSULUI FISCAL! 

 
Salvaţi fiscalitatea de haosul celor 112 modificări din ultimii 10 ani. 

 
Stimaţi colegi, 
Guvernul Ponta încalcă sistematic legislaţia fiscală. De la preluarea puterii şi până în prezent, Guvernul USL 

a adus zeci de modificări Codului Fiscal şi Codului de Procedură Fiscală, cele mai multe dintre acestea făcându-se 
după ureche şi cu încălcarea legislaţiei în vigoare. Aceste modificări produc haos în sistem şi ţin investitorii la 
depărtare de România. Prin urmare, pentru a oferi credibilitate şi predictibilitate investitorilor, PDL cere guvernului 
USL diminuarea radicală a numărului de modificări operate asupra celor două coduri. 

Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală au fost modificate de 112 ori, de la intrarea lor în vigoare, în anul 
2004 şi până în present. Cele mai multe modificări, în număr de 29, au fost aduse de Guvernul Tăriceanu. Anul în 
care s-au produs cele mai multe modificări asupra celor două coduri este 2012. Din cele 18 modificări făcute în acest 
an, 17 au avut loc sub guvernarea USL şi doar 1 sub guvernarea PDL. Constatăm că, în doar un an de guvernare, 
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executivul condus de Victor Ponta a produs nu mai puţin de 21 modificări asupra celor două coduri. Vorbim aşadar 
despre o lipsă gravă de predictibilitate pentru mediul de afaceri. 

Viteza şi nonşalanţa cu care guvernul USL produce aceste schimbări asupra cadrului fiscal nu este numai 
neprofesională, dar încalcă şi prevederile în vigoare ale Codului Fiscal, ale Legii transparenţei decizionale, precum şi 
ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare. 

De exemplu, O.G. nr. 8/2013 a fost publicată în Monitorul Oficial în termen de doar 2 zile de la data apariţiei 
proiectului pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, în lipsa oricărei consultări publice, adică la 23 ianuarie 2013, şi 
a intrat în vigoare la 1 februarie 2013. Asta cu toate că prevederile legale din Codul Fiscal spun că orice modificări 
aduse Codului Fiscal intră în vigoare la cel puţin şase luni de la adoptarea lor. 

De asemenea, a fost încălcată Legea transparenţei decizionale, 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. 

În plus, a fost încălcată şi Legea responsabilităţii fiscal-bugetare care prevede că Guvernul şi autorităţile 
publice locale au obligaţia de a face publice şi de a menţine în dezbatere un interval de timp rezonabil toate 
informaţiile necesare ce permit evaluarea modului de implementare a politicilor fiscale şi bugetare, rezultatele 
acestora şi starea finanţelor publice centrale şi locale (principiul transparenţei) şi că Guvernul are obligaţia de a 
conduce politica fiscal-bugetară într-un mod care să asigure predictibilitatea acesteia pe termen mediu, în scopul 
menţinerii stabilităţii macroeconomice (principiul stabilităţii). 

Stimaţi colegi, 
Nu este prima abatere de acest gen a USL. La 18 decembrie 2012, O.U.G. nr. 84/2012, care aducea 

modificări asupra Codului de Procedură Fiscală, a fost adoptată într-o manieră similară, cu încălcarea legii. 
Mai mult, marcat de o totală lipsă de viziune, Ministerul de Finanţe anunţă îndreptarea acestor erori şi 

rescrierea celor două coduri până în vara acestui an. Deşi o reformă a legislaţiei fiscale este necesară, faptul că USL 
şi-a propus să realizeze această muncă titanică într-un timp atât de scurt, transformă demersul într-o glumă proastă, 
iar pe investitori îi îndepărtează şi mai mult. 
 PDL solicită guvernului USL respectarea termenului de şase luni între momentul finalizării rescrierii celor 
două coduri şi intrarea lor în vigoare. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
 

USL pune ultima lopată de pământ peste agricultura românească! 
 
 În condiţiile în care România are capacitatea de a produce hrană pentru o populaţie de trei ori mai mare decât 
a sa, iată că noi continuăm să umflăm buzunarele importatorilor, din cauza unei politici criminale, îndreptate 
împotriva puţinilor agricultori care se mai zbat pe piaţa românească. Lipsa constantă a măsurilor de sprijinire a 
agriculturii româneşti se îmbină astăzi cu un sistem iresponsabil de impozitare a venitului agricol, sistem care – se 
vede treaba – nu este însoţit de niciun studiu de impact şi de nicio analiză pertinentă. Iată, aşadar, că, după ce a 
”produs” 70.000 de şomeri la nivel naţional, în numai un an de guvernare, USL va reuşi performanţa să pună ultima 
lopată de pământ şi pe agricultura românească, altădată recunoscută la nivel internaţional pentru performanţele sale. 
 Guvernul Ponta, faimos deja pentru lipsa de măsuri în economie, pune biruri pe spinarea celei mai oropsite 
categorii sociale: ţăranul român. Nu numai că le pune, dar ”uită” cu nesimţire să le anunţe public, astfel încât oamenii 
habar nu au ce-i aşteaptă încă din toamnă! Desigur, după mărirea de taxe şi impozite, după asasinarea economică a 
firmelor mici, după privatizările în batjocură şi după scandalurile în cadrul celei mai toxice alianţe politice de după 
revoluţie, nu mai era loc şi de anunţuri publice privind asasinarea agriculturii româneşti şi de răstignire a ţăranilor! 
Este grav că ei nu au aflat încă faptul că sunt datori cu câte 100 de lei pentru fiecare hectar, începând cu al treilea,  şi 
pentru fiecare vacă, de la a doua în sus! Că trebuie să scoată bani serioşi din buzunare dacă sunt pomicultori sau 
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viticultori, dacă au mai mult de şase oi etc. Ei nu au aflat că, din toamnă, se va pune problema supravieţuirii lor, 
pentru că au de plătit 16% impozit şi CAS din tot ceea ce obţin, adică din aproape nimic!  

 În timp ce statele europene duc bătălii crunte pentru subvenţii, pentru sprijinirea exporturilor şi a fermierilor, 
actuala putere din România s-a gândit că impozitul pe agricultura de subzistenţă va umple găurile din bugetul 
naţional, găuri pe care nu este capabilă să le acopere prin măsuri sănătoase şi prin programe responsabile. 
Impozitarea agricultorilor ar fi trebuit să vină numai după aplicarea unor măsuri coerente de sprijinire a acestora, 
după implementarea de programe şi politici care să-i facă competitivi măcar pe piaţa naţională, dacă nu şi pe cele 
internaţionale, pentru că ei, astăzi, nu se luptă pentru câştig, ci pentru pâinea amară de fiecare zi! Neasumarea publică 
de către USL a acestor măsuri criminale pentru agricultură arată clar cât de jos este nivelul politicii practicate astăzi 
în România şi cât de multă ipocrizie se ascunde în spatele imaginii pe care televiziunile aservite se chinuie din 
răsputeri să o construiască actualilor lideri ai puterii! 

 
 

Deputat, 
Iulian Vladu 

 
*** 

 
Regionalizarea pentru români şi România 

 
Stimaţi colegi, 
Subiectul regionalizării este unul important şi controversat în acelaşi timp. Reorganizarea administrativ 

teritorială a României s-a aflat şi pe agenda politică a Guvernului Boc, pe vremea când actuala putere se afla în 
opoziţie şi repingea cu vehemneţă ideea reorganizării administrativ-teritoriale. Astăzi împărţirea administrativă a 
României în regiuni de dezvoltare reprezintă pentru guvernarea USL una din priorităţile politice ale anului 2013.  

În lipsa unui proiect concret de regionalizare care să fie supus dezbaterii publice, se poartă  discuţii aprinse  
pe numărul regiunilor, capitala de regiune, cine va conduce aceste regiuni şi cum vor fi aleşi conducătorii dar poate 
mai importante sunt principiile care stau la baza acestui proces, care sunt obiectivele acestei regionalizări şi ce se 
doreşte să se obţină prin regionalizare.  

Regionalizarea nu trebuie făcută după ureche. În realizarea acestei reorganizări administrativ-teritoriale 
trebuiesc luate în considerare anumite principii de natură istorică, socio–culturală, geografică, economică sau de 
mediu iar factorul principal decident, ignorat până în momentul de faţă de guvernarea USL, este populaţia.  

Obiectivul regionalizării ar trebui să fie realizarea unor structuri administrative caracterizate prin flexibilitate 
şi adaptabilitate dar soluţia optimă nu poate fi găsită într-o perioadă de timp de câteva luni aşa cum doreşte domnul 
vice prim-ministru Liviu Dragnea.  

Să ne aducem aminte că până la Revoluţia din decembrie 1989, organizarea administrativă a teritoriului 
statului a constituit pentru regimul comunist, un instrument important pe care l-a folosit pentru a-şi realiza interesele, 
pentru a-şi domina supuşii, în care interesele locuitorilor din comune şi oraşe contau mai puţin. Acţionând statornic 
în acest sens, regimul comunist a desfiinţat în mod abuziv numeroase sate, comune şi judeţe, multe dintre ele cu 
atestări documentare de secole. 

 
Regionalizarea nu trebuie să însemne naştearea unui oraş şi moartea altuia, regionalizarea înseamnă crearea 

unor centre puternice, cu atribute diferite astfel încât resursele şi puterea să nu fie concentrate într-un singur oraş. 
Trebuiesc stabilite  principii clare în realizarea regiunilor şi desemnarea capitalei de regiune.  

Prin declaraţia politică de astăzi îmi aduc votul şi susţinerea pentru ca Alba Iulia  să devină capitală 
regională. De ce Alba Iulia? La Alba Iulia a avut loc Marea Adunare Naţională de la 1 decembrie 1918, care a stat la 
baza înfăptuirii unirii Transilvaniei şi a Banatului cu Regatul României.  Alba Iulia este capitala de suflet a Românei. 
Un argument în plus pentru ca Alba Iulia să devină capitală regională.   

Patrimoniul cultural deosebit al oraşului, reprezentat de Cetatea Vauban, restaurată prin proiecte cu finanţare 
europeană şi existenţa Universităţii „1 Decembrie 1918“, instituţie de învăţământ superior cu aproximativ 7.000 de 
studenţi, fac din Alba Iulia un centru cultural şi universitar al zonei.  

Din punct de vedere administrativ Alba Iulie este centrul Agenţiei Regiunii de Dezvoltare Centru şi cuprinde 
judeţele Alba, Braşov, Sibiu, Harghita, Covasna, Mureş. În Alba Iulia îşi are sediul central Agenţia Naţională a Zonei 
Montane, precum şi Federaţia Agenţiilor Române de Energie – FAREN.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 

Newsletter nr. 17 - 2013 săptămâna 3 – 7 iunie 2013  
 

80

La Alba Iulia funcţionează singurul birou de reprezentanţă al ARE (Ansamblul Regiunilor Europene) din 
Europa Centrală şi de Sud-Est care repezintă cea mai largă reţea independentă a regiunilor de pe continentul 
european reunind peste 250 de regiuni din 35 de ţări şi 16 organizaţii interregionale.  

Regionalizarea este o parte importantă în procesului de reformă a statului, este un proces de durata care nu se 
încheie  într-o zi şi nu poate fi realizat printr-o asumare de răspundere.  

În încheierea declaraţiei politice de astăzi vin cu o propunere pentru domnul vice prim-ministru Liviu 
Dragnea ca, odată cu organizarea refendumului pentru constituţie să acordăm posibilitatea românilor să se pronunţe şi 
asupra regionalizarii.  

Vă mulţumesc 
 

Deputat, 
Clement Negruţ 

 
*** 

 
Democraţia de pe marginea prăpastiei 

 
 

Stimaţi colegi deputaţi,  
 
 

Guvernarea USL, o guvernare sufocată de gafe, erori magistrale, abuzuri şi mult prea puţine soluţii practice 
de oferit, a încetat să mai surprindă în procesul său deosebit de agresiv şi persuasiv de denigrare a firavelor frânturi 
de democraţie care au mai rămas, după ce în iunie 2012, liderii Uniunii Social-Liberale “s-au oferit” să aducă aceeaşi 
democraţie pe marginea prăpastiei.  

Din data de 27 aprilie 2012, când liderii Uniunii Social-Liberale s-au considerat îndeajuns de puternici pentru 
a-l îndepărta pe preşedintele Băsescu şi pentru a restructura puterea judecătorească şi până astăzi, guvernul USL a 
atacat, rând pe rând, toate instituţiile menite să aducă echilibrul unui stat de drept autentic.  

În atingerea scopului suprem, aducerea în starea de doliu naţional a democraţiei statului de drept, au folosit 
traseismul parlamentar pentru a obţine o zdrobitoare majoritate parlamentară. Astfel, au înlocuit liderii celor două 
Camere ale Parlamentului şi au trecut la demiterea din funcţie a Avocatului Poporului. Pasul imediat următor l-a 
reprezentat convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului cu scopul suspendării preşedintelui Băsescu, 
precum şi organizarea unui referendum care să confirme legal această decizie. 

În acelaşi spirit de tăvălug antidemocratic, în plin val de netezire a drumului pentru o noua Constituţie, liderii 
USL determină adoptarea proiectului de lege privind reducerea pragului de prezenţă la referendum de la 50% la 30%. 
Potrivit articolului 2 din Constituţia României, poporul român îşi exercită suveranitatea naţională şi prin referendum. 
Astfel, cetăţenii au posibilitatea să se exprime în mod direct şi să contribuie în acest mod la luarea deciziilor majore 
ale statului. 

Potrivit dispoziţiilor noii legi, mai precis potrivit articolului 5 alin. 2 “Referendumul este valabil dacă la 
acesta participă cel puţin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.” De asemenea, 
potrivit articolului 5 alin. 3 “Rezultatul referendumului este validat dacă opţiunile valabil exprimate reprezintă cel 
puţin 25% din cei înscrişi pe listele electorale permanente.” Aflăm deci, că pentru pentru validarea referendumului 
este necesară îndeplinirea cumulativă a două condiţii: prezenţă la vot de 30% din populaţia cu drept de vot (care 
scade de la 50%), dar şi necesitatea ca 25% din totalul populaţiei cu drept de vot să se exprime pentru una din 
opţiunile referendumului. În acest sens, unul din trei români va putea hotărî deciziile majore ale statului, cum ar fi 
spre exemplu şi deloc întâmplător, modificarea Constituţiei sau schimbarea Preşedintelui ţării. 

Din punct de vedere etimologic, termenul de constituţie provine din latinescul “constitutio” care are sensul de 
“starea unui lucru”, “aşezarea cu temei”. Această aşezare cu temei însă vine în strictă contradicţie cu acţiunea USL de 
a modifica în mod stupid, nejustificat şi absurd “regulile jocului” privind revizuirea a însăşi legii fundamentale a ţării, 
într-un timp scurt, creând impresia, şi nu doar impresia, ci şi realitatea, de brambureală, superficialitate, călcând cu 
nepăsare în picioare principiul suveranităţii. 

Stimaţi colegi deputaţi, ştim foarte bine cu toţii că miza proiectului de lege privind modificarea legii 
referendumului este legată de validarea viitoarei Constituţii, deşi noile reguli se aplică şi în cazul referendumului 
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pentru demiterea preşedintelui, cu toate că premierul Victor Ponta a asigurat de nenumărate ori ca nu se are în vedere 
un astfel de demers. 

Reducerea pragului de participare pentru validarea unui referendum este neconstituţională, aceasta 
reprezentând o adevărată palmă dată dreptului românilor de a decide în legătura cu aspecte esenţiale privind soarta 
lor. Reducerea pragului de validare a referendumului sub 50 % reprezintă o reală sfidare a democraţiei, o încălcare a 
principiilor fundamentale de ordine şi practică constituţională.  

O constituţie iniţial adoptată, modificată ulterior cu o majoritate de 50% plus unu din populaţie nu poate fi 
modificată în viitor de mai puţin de jumătate plus unu din acelaşi grup de cetăţeni, o astfel de lege a referendumului 
fiind absolut neconstituţională. Drept urmare, solicităm Curţii Constituţionale să declare neconstituţionalitatea acestei  
legi. 

 
Deputat, 

Ioan Oltean 
 

*** 
 

Guvernul lui “AR PUTEA” şi miniştrii lui “S-AR PUTEA” 
 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

Nu ştiu câţi dintre dumneavoastră au acordat o atenţie deosebită ultimelor declaraţii ale prim-ministrului şi, 
în special, ale ministrului Sănătăţii. Cei care totuşi au făcut-o, au putut observa că majoritatea discursurilor acestora 
conţin invariabil cuvintele “s-ar putea” sau, după caz, “ar putea”. 

Campion  la astfel de promisiuni, stimaţi colegi, nu este nimeni altcineva decât Eugen Nicolăescu. Într-o 
proporţie covârşitoare, declaraţiile actualului ministru al Sănătăţii includ aceste cuvinte. De exemplu, acum patru zile, 
liberalul spunea că transplantul de inimă ar putea fi reluat la Tg. Mureş sau că noua listă de medicamente compensate 
ar putea intra în vigoare până la 1 august. Acum o săptămână, ministrul mai declara că medicii ar putea câştiga salarii 
cu mult peste nivelul actual, că pachetul de servicii medicale ar trebui să fie gata în toamnă, sau că posturile din 
sănătate ar putea fi deblocate în a doua jumătate a anului.  

Stimaţi colegi, dacă o ţară s-ar conduce cu “s-ar putea” şi cu “ar putea”, România ar fi depăşit de mult şi 
SUA, şi China. Din păcate pentru actuala guvernare, şi mai ales pentru România, o ţară nu se conduce în acest mod, 
ci cu măsuri ferme, decizii fundamentate şi, atunci când este nevoie, chiar nepopulare.  

În ceea ce-l priveşte pe domnul Nicolăescu, pot spune cu toată răspunderea că ministerul Sănătăţii nu a mai 
avut vreodată un managament mai prost decât acum.  

Dând la o parte, stimaţi colegi, pe “s-ar putea” din faţa promisiunilor cu care apare zi de zi ministrul 
Nicolăescu, nu am văzut nici o măsură concretizată, nici o măsură luată pentru a ne fi mai bine sau pentru a stopa sau 
corecta problemele din sănătate. 

Faptul că sistemul medical se bazează doar pe promisiuni goale, pe cuvinte spuse doar pentru că se ştie că 
românii au nevoie să le audă, este regretabil. 

În spatele acestor cuvinte care au rol antihemoragic, stimaţi colegi, se ascunde realitatea faptului că sistemul 
sanitar nu are bani, iar Nicolăescu poartă o vină imensă.  Dacă ne aducem bine aminte, în  timpul Guvernului 
Tăriceanu, când ministru al Sănătăţii era tot Nicolăescu, s-au luat două decizii concominente, populiste, care au 
destabilizat sistemul medical: CAS-ul a fost redus, iar plafoanele pentru medicamentele compensate şi gratuite din 
farmacii au fost eliminate. 

Concret, asta a însemnat că, în acelaşi timp, veniturile sistemului medical au scăzut,  în vreme ce cheltuielile 
au crescut. 

Astfel că, astăzi, problemele din sistemul medical nu pot fi rezolvate decât cu “s-ar putea” iar, în timp, 
lucrurile vor degenera într-un mod greu de controlat şi peticele aplicate acum nu vor mai avea nici un efect, pentru că 
sistemul deja în comă, moare. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Petru Movilă 
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*** 

 
Lipsa de viziune a USL asupra  reducerii şomajului în rândul tinerilor 

 
Săptămâna trecută, din raportul semestrial cu privire la perspectivele economice al Organizaţiei pentru 

Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) aflăm că relansarea economică mondială câştiga teren datorită 
acţiunilor viguroase ale băncilor centrale dar, economia rămâne în continuare ameninţată de situaţia dificilă care 
persistă în Europa. Astfel, OECD a prognozat o creştere a economiei mondiale de 3.1% în 2013 şi de 4% în 2014, 
adică o estimare mai pesimistă decât cea din Noiembrie, care menţiona o creştere de 3.4% în acest an şi de 4.2% anul 
viitor. În aceste condiţii, o atenuare a ritmului adoptării reformelor ar putea adânci criza datoriilor din zona euro, ceea 
ce va presupune repercusiuni  asupra vieţii cetăţenilor. Secretarul general al OECD preciza că: “eşecul economiei 
globale de a se relansa cu o mai mare vigoare a pus o mare greutate pe umerii contribuabililor. De departe, şomajul 
rămâne foarte ridicat. În unele ţări el este la un nivel record, iar în zona euro, este în continuare în creştere. Tinerii 
fără loc de muncă şi mai puţin instruiţi riscă să piardă contactul cu piaţa muncii şi să rămână pe din-afară. Chiar dacă, 
în cele din urmă, economia va creşte, experienţa îndelungată a şomajului le va face dificilă revenirea la muncă”.  

În aceste condiţii, economia zonei euro prezintă în continuare semne de deteriorare, cheltuielile de consum 
scăzând în principalele ţări din zona euro, iar rata şomajului atingând nivelul maxim de 12.2% în Aprilie, astfel, 
numărul şomerilor crescând cu 95.000, la 19.4 milioane. 
Aşadar, o rată mare a şomajului fără măsuri concrete de stimulare a pieţei muncii  
va afecta grav consumul, ceea ce presupune o agravare a situaţiei atât pentru cetăţenii statelor zonei euro cât şi pentru 
cetăţenii statelor non-euro, având în vedere globalizarea şi interdependenţa economico-financiară din interiorul 
Uniunii Europene. În fapt, este în atenţia  liderilor europeni (printre care miniştrii Germaniei, Franţei, Italiei) 
preocuparea pentru stimularea ocupării forţei de muncă, aceştia solicitând continuarea reformelor structurale pentru 
sporirea competitivităţii şi atragerea cât mai multor fonduri europene, în vederea creşterii economice şi creării 
locurilor de muncă.  

Iar dacă liderii europeni sunt preocupaţi pentru reducerea şomajului (mai ales în rândul tinerilor) şi  crearea 
de locuri de muncă, liderii noştri sunt interesaţi de probleme de imagine (cum să scape de lideri care aduc prejudicii 
de imagine propriului preşedinte de partid) sau probleme de influenţă politică ( spre exemplu, în care proprii 
“făuritori” ai proiectului regionalizării, se acuză între ei de crearea unor superbaroni sau că informaţiile despre 
regionalizare nu doar că întârzie, dar sunt şi contradictorii). 

Mai mult, alianţa USL este împărţită de către liderii care o conduc în funcţie de propriile motivaţii: pe liderul 
PNL îl preocupă politica preocupării şi cum să-şi crească şansele imaginare de a deveni şef de stat, pe baronii PSD  îi 
preocupă centralizarea exclusivă a puterii într-un teritoriu bine delimitat.  

Astfel, o etapă în victoria imaginară a domnului Crin a fost atinsă prin adoptarea proiectul de lege care 
prevede reducerea pragului de prezenţă la referendum la 30%, fiind aşteptată, în acest sens, decizia Curţii 
Constituţionale cu privire la constituţionalitatea acestui proiect. În ceea ce priveşte modificarea Constituţiei, deşi au 
propus termen de lucru de 8 ore pe zi, comisia care modifica cea mai importantă lege a ţării, printr-un proces total 
netransparent, îşi continuă lucrările “static”, printr-o absenţă a lucrărilor. În fapt, au propus termen limita de 
transmitere, din parte societăţii civile, a propunerilor de modificare, în condiţiile în care nu a fost transmis societăţii 
civile niciun proiect pe care căruia să fie făcute propunerile, adică într-o totală lipsa de transparenţă. În fapt, acest 
proces se încadrează în limitele create pentru modificarea legii fundamentale a tării încă de la început, prin însăşi 
nominalizarea ca preşedinte al acestei comisii a unei persoane fără cunoştinte de drept constituţional, sfârşind prin 
„bezna” în care sunt conduse lucrările acestei comisii, adică netransparent. 

In ceea ce priveşte celalalt pilon important, PSD, al acestei alianţe de interese definită USL,  spaimele de 
creare sau de împărţire a teriroriului ţării în funcţie de interesele propriilor baroni nu au rămas fără ecou. In fapt, nici 
aici nu poate fi vorba despre un proiect, ceea ce mă duce cu gândul că va fi adoptat în aceeaşi  manieră în care 
aceasta alianţă continuă să conducă România, netransparent şi doar pentru interesele de moment ale liderilor care 
compun alianţa.  
Însă ceea ce este cu atât mai trist este transparenţa de care dau dovadă liderii  
acestei alianţe în ceea ce priveşte lipsa oricăror proiecte de reducere a şomajului, lipsa unei strategii de accelerare a 
atragerii fondurilor europene, în fapt, lipsa unei viziuni pe termen mediu de relansare economică. 
 

Deputat, 
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Ioan Oltean 
 

*** 
 

 
Libertatea de expresie în partidul politic. 

  
Am observat cu îngrijorare evenimentele petrecute în ultimul timp, atât în PNL, cât şi în PDL, referitoare la 

“pedepsele” mai aspre sau mai indulgente, aplicate membrilor care au o altă opinie decât ceea a conducerii centrale. 
Elementul comun al celor două partide, înafara faptului că sunt de dreapta, este termenul liberal. Înţelegem de aici că 
o anumită libertate de expresie a oricărui membru există chiar prin denumirea formaţiunii politice, dincolo de 
reglementările statutare. 

Partidele sunt în esenţă relee între populaţie sau societate, si birocraţia sau puterea centrală, aşa cum este ea 
definită prin forma ei de organizare. 

Dacă legea cadru de organizare a partidelor politice, cât şi regulamentele interne nu spun mare lucru despre 
această libertate de expresie, se cuvine să facem câteva precizări despre termenul însuşi.  
În termeni generali, avem pe de o parte protestele, manifestaţiile, grevele, chiar şi revoltele, atunci când dialogul 
social este insuficient şi “oala este sub presiune”, iar pe de altă parte în termeni parţiali, în interiorul partidelor 
politice critica şi fronda au locul şi rolul lor bine stabilit. Sunt destule situaţii delicate în care persoane cu idei 
novatoare se exprimă acid şi critic la adresa structurilor şi metodelor pietrificate. Aceste persoane trebuiesc lăsate să 
se exprime plenar, ideile lor trebuiesc atent analizate şi pe cât se poate, să se modifice punctual domeniile care au fost 
criticate. Acest lucru se poate întâmplă în organizaţiile şi partidele politice , care nu şi-au făcut din schimbare un 
inamic constant. 

Progresul partidelor stă  întotdeauna, în schimbare şi în adaptare, şi nu în organizarea aşa zis superioară, de 
multe ori încăpăţânată. Schimbarea nu este duşmanul disciplinei, dar întotdeauna se va opune ordinii de surplus, 
despre aşa ceva vorbim în zilele acestea în PDL şi PNL : despre ordinea de surplus. Este întotdeauna justificat atât 
moral, cât şi intelectual, să te opui ordinii de surplus.  
  

Deputat, 
Florin Gheorghe 

 
*** 

 
 Bâlbâiala Guvernului se răsfrânge asupra sănătăţii românilor 

 
În timp ce Sănătatea se află “cu un picior în groapă”, responsabilii guvernamentali ai acestui domeniu vital pentru 
viaţa românilor au ajuns să încingă spiritele şi la Palatul Victoria. 
 
Proiectul-pilot al Ministerului Sănătăţii privind introducerea unei noi taxe pe capul bolnavilor români  este soluţia 
ministrului Nicolăescu pentru a putea creşte nivelul salarizării personalului medical.  
 
Deşi domnia sa susţine că acest nou proiect de salarizare a cadrelor medicale încă nu este finalizat şi nu a fost pus pe 
hârtie, ca să poată intra în dezbatere publică, totuşi, şeful Executivului acuză lipsa de coerenţă de la Ministerul 
Sănătăţii. Pe de altă parte, opinia publică este îngrozită şi revoltată de posibilitatea impunerii unor noi taxe, care mai 
degrabă i-ar îngropa pe bolnavi mai mult decât să-i ajute. 
 
Doar în urmă cu aproape două luni a fost introdusă controversata coplată, a cărei aplicare nu are efectul scontat. 
Concret, vă voi da un exemplu: reprezentanţii celei mai mari unităţi sanitare din judeţul Buzău nu au motive de 
bucurie. De ce? Sumele încasate la externarea pacienţilor sunt derizorii. Nici măcar salariul minim al unui medic! 
 
Eşec total! Aşa ar putea fi caracterizată, în două cuvinte, coplata la externarea din spitale. Consider că promovarea 
unei noi taxe va urma aceeaşi cale, cea a eşecului. 
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În acest sens mă adresez domnului Ministru al Sănătăţii, solicitându-i să acţioneze ţinând cont de interesele colective 
ale românilor, nu doar de interesele individuale, de grup sau de partid ale unora, indiferent de organizaţia sau cei care 
i-au propulsat în fruntea Sănătăţii.  
 
Dar poate că tocmai acest lucru, fiind o realitate tot mai evidentă, o să-i facă pe mai marii din domeniul Sănătăţii nu 
doar să sară ca arşi atunci când anumite informaţii se scurg în presă, ci o să-i responsabilizeze faţă de funcţiile care le 
ocupă şi implicit de obligaţiile pe care le au faţă de toţi românii.  
 
În altă ordine de idei, domnul ministru Nicolăescu ar putea să ne explice şi nouă,  aşa, ca să înţelegem cu toţii,  care a 
fost rostul studiilor de fezabilitate începute în mandatul său anterior şi care, astăzi, au dus la blocarea conturilor 
Ministerului Sănătăţii? 
 

Deputat, 
Cezar Preda 

 
*** 

 
 Despre guvernarea meschină şi periculoasă a USL 

 
Săptămâna trecută USL-ul a aprobat în Parlamentul României legea de modificare a legii referendumului, celebra 
deja  lege 3/2000, coborând astfel pragul de validare a acestuia de la 50% la 30% din numărul alegătorilor înscrişi pe 
listele electorale permanente, având însă şi condiţia ca 25% din numărul acestora să răspundă afirmativ la vot.  
 
Argumentele iniţiatorilor noii legi erau legate de faptul că, vezi Doamne, “se scade pragul pentru cei care eventual 
boicotau referendumul, pentru că boicotul nu este o exprimare a voinţei electorale. Eşti pentru, contra sau nu 
împiedici adoptarea unei decizii importante” spunea atunci Victor Ponta. 
 
Degeaba am strigat noi cei din opoziţie că noua lege este din start neconstituţională, că este un atac la democraţie, că 
nu face diferenţa între un referendum de importanţă locală şi unul de importanţă naţională, cum este cel de revizuire a 
Constituţiei, că ni s-a luat efectiv timpul necesar depunerii amendamentelor. USL-ul a călcat totul în picioare şi a 
votat legea în Parlament. 
 
Dându-şi seama de „golănia” făcută în Parlament, în cel mai pur stil securistic, primul-ministru anunţa la ora 14,00, 
în aceeaşi zi în care s-a votat această lege, şi intenţia guvernului de a plafona salariile şefilor companiilor cu capital 
integral sau majoritar de stat. Pe româneşte spus, aşa se „îngroapă mediatic” un scandal cu altul. Şi aşa, toate 
televiziunile au preluat ştirea cum că „Guvernul Ponta II plafonează salariilor directorilor companiilor” trecând în 
derizoriu sau ignorând complet ştirea privind modificarea legii referendumului. 
 
Adevăratul scop al USL-ului la guvernare iese însă din ce în ce mai pregnant în evidenţă. El nu este altceva decât un 
atac la democraţie şi hoţie pe faţă. Până când credeţi, domnule Ponta, că veţi putea să-i păcăliţi pe români în acest 
fel?  
 
Năstase a guvernat România între 2001 şi 2004 sub lozinca „Pâine şi circ”, dumneavoastră guvernaţi sub motto-ul 
„Pâine, circ şi manipulare”. Recunosc, ce-i drept, că „inovaţi” adăugând şi aducând totodată în spaţiul public, pe 
faţă, termenul de manipulare. Oare îl folosiţi pentru că l-aţi deprins pe undeva sau de la cineva? Pentru că vă 
consiliază nişte specialişti în arta manipulării? Sau este vorba realmente de o conjugare a ambelor variante? 
 
Constat că deja deveniţi extrem de penibili, dragi guvernanţi, iar acest lucru, domnule prim-ministru Victor Ponta, nu 
face altceva decât să-i înrăiască pe români care ies din ce în ce mai des în stradă: minerii în Valea Jiului, angajaţii 
Mechel în Târgovişte, Oţelu Roşu şi Câmpia Turzii, angajaţii Oltchim în Râmnicu Vâlcea, angajaţii Arpechim în 
Piteşti şi angajaţii Poştei Române în Bucureşti etc., nemulţumiţi de faptul că ceea ce le-aţi promis în campania 
electorală au fost praf în ochi şi minciuni gogonate marca USL. 
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Şi când mă gândesc că sunteţi abia la 5 luni de la guvernare, cum vă place să spuneţi mereu, şi că deja FMI-ul anunţă 
că nu mai vrea să îşi reînnoiască înţelegerile cu guvernul condus de dumneavoastră, chiar nu văd în momentul de faţă 
cum veţi „manipula” guvernarea în perioada următoare. 
 
Sunt Gheorghe Tinel, deputat de Ialomiţa, şi vă dau întâlnire, dragi colegi, în Parlament, săptămâna viitoare, când 
vom analiza alte „năzbâtii” ale cîrlanului Ponta, pentru că, staţi fără grijă, ele se vor produce inevitabil. 
 

Deputat, 
Tinel Gheorghe 

 
*** 

 
 

Bucovina nu se poate „topi”  în marea Moldovă 
 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 
Dezbaterile asupra proiectului de reorganizare administrativ-teritorială Liviu Dragnea au început. Toată lumea se 
întreabă ce se doreşte cu acest mega-proiect, de ce atâta grabă, care îi sunt mizele şi de ce nu s-au dat publicităţii şi 
reperele care au stat la baza „formulei” aflată în dezbatere. Nu numai eu mă întreb de ce atât de puţină transparenţă în 
proiectul Liviu Dragnea, cum de au apărut acele denumiri „năstruşnice” de regiuni dacă nu ar fi să mă refer decât la 
“Moldova de Nord”. Istoricii, de fapt marii absenţi de la dezbaterile care au loc în toată ţara, prin vocea singulară a 
academicianului Dinu C. Giurescu, se întreabă: „Ce înseamnă “Moldova de Nord”? Ce unitate teritorială se află sub 
această denumire? Există „Moldova de Sud”?” 
Si pentru că îi reprezint în Parlamentul României pe cetăţenii din Colegiul nr. 1 Suceava, nu pot să rămân indiferentă 
la un subiect ce îi frământă pe toţi sucevenii, pe toţi bucovinenii. „Unde este Bucovina noastră, doamnă deputat?”, 
mă întreabă zilnic concitadinii şi locuitorii acestei zone istorice care nu poate fi „topită” în marea Moldovă cu peste 
3,5 milioane locuitori. 
Alături de senatorul Gheorghe Flutur, începând cu luna decembrie 2012, am adunat mii de semnături pentru un 
proiect intitulat atunci „Suceava-capitală de regiune”. Acum, participăm la dezbateri instituţionale şi aş vrea să vă 
transmit, Stimaţi Colegi Parlamentari, o parte din argumentele pe care locuitori ai Bucovinei, mediul academic 
sucevean le vor transmite CONREG-ului pentru susţinerea unei euroregiuni cu reşedinţa la Suceava: 
• standarde UE 
- Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale pentru Statistică (NUTS) ale UE delimitează diviziunile teritoriale ale 
ţărilor membre pe trei niveluri:NUTS I (populaţie între 3 milioane şi 7milioane de locuitori), NUTS II (populaţie între 
800 mii şi 3 milioane de locuitori, constituite special pentru a fi implementată politica de dezvoltare regională) 
şi NUTS III (populaţie cuprinsă între 150 mii si 800 mii de locuitori). O regiune cu peste 3 milioane de locuitori, aşa 
cum ar fi Regiunea “Moldova de Nord” depăşeşte cu mult numărul de locuitori prevăzut de standardele UE. 
• argumente istorice 
- Suceava se numără printre cele mai vechi şi mai importante aşezări ale ţării. Începând cu domnia lui Petru 
I Muşat (1375–1391), Cetatea Sucevei a devenit principala cetate de scaun a Ţării Moldovei, această funcţie 
îndeplinind-o şi în vremea lui Aron Vodă (1592–1595), Ştefan Răzvan (1595) şi a Movileştilor. Între 1775–1918 
Suceava a fost un oraş din Imperiul Austriac (pământurile coroanei Regatul Galiţiei şi Lodomeriei şi Ducatul 
Bucovinei), ceea ce îi conferă back-ground-ul necesar pentru a deveni o capitală de regiune cu prestanţă în istoria 
României. Oraşul (cu excepţia cartierului Burdujeni) se află în regiunea istorică Bucovina, fiind localitate de frontieră 
austro-ungară şi al doilea centru urban al Bucovinei ca mărime şi importanţă după capitala Cernăuţi; 
- Bucovina are o identitate proprie, aici trăiesc români bucovineni cu particularităţi economico-sociale 
incontestabile, ea putând fi o euroregiune distinctă alături de Moldova. 
• argumente economice 
- în România, între anii 1997 – 1998, unitatile administrativ – teritoriale organizate la nivel judeţean s-au asociat în 
mod voluntar, conturându-se opt regiuni de dezvoltare şi tot atâtea agenţii de dezvoltare regională. Suceava face parte 
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din Regiunea de dezvoltare Nord – Est alături de Bacau, Botosani, Iasi, Neamt şi Vaslui, singura regiune cu peste 3 
milioane de locuitori. Acest model s-a dovedit neproductiv deoarece regiunea de Nord-Est a rămas cea mai săracă 
zonă, cu cel mai mic PIB pe cap de locuitor, şi pe locul 3 în UE, în acelaşi clasament, după alte două regiuni din 
Bulgaria. Acest lucru demonstrează ca un asemenea mod de organizare nu funcţionează în beneficiul unei creşteri 
economice care să ridice nivelul de trai al cetăţenilor din zona de Nord-Est a României; 
- o posibilă regiune Bucovina formată din judeţele Suceava şi Botoşani, cu o populaţie de 1,3 milioane locuitori, s-ar 
încadra în categoria acelor entităţi teritoriale naţionale, cu o populaţie cuprinsă între 800 mii şi 3 milioane de 
locuitori, constituite special pentru a fi implementată politica de dezvoltare regională. Avem în vedere şi trecutul 
comun al celor două judeţe în fosta regiune Suceava; 
- modelul Poloniei, ţară dată ca exemplu prin faptul că prin actuala ei organizare administrativ-teritorială a absorbit 
90% din fondurile europene disponibile, nu este relevant în contextul în care în momentul aderării la UE, 
euroregiunile funcţionau deja în această ţară; 
- Moldova de Nord-Est sau Moldova de Nord nu constituie un model având în vedere că e o regiune extrem de mare 
incapabilă să rezolve dezechilibrele dintre mediul rural foarte slab dezvoltat economic şi cel urban mult mai 
dezvoltat; Moldova este deja o regiune cu mari dezechilibre între regiuni, care din 1998 a rămas cea mai săracă 
provincie a României, ceea ce arată clar că nu e un model de succes; 
- posibile modele sunt „binoamele” Galaţi – Brăila sau Timişoara – Arad având în vedere că între Suceava şi 
Botoşani există deja o funcţionalitate care în cadrul unei regiuni mari s-ar rupe; 
- Suceava este judeţul cu cea mai mare suprafaţă împădurită din România (53%). 
 
• argumente academice 
- centru universitar de prestigiu, Universitatea “Ştefan cel Mare” instruieşte peste 13.000 de studenţi, având 
un campus universitar cu o capacitate de peste 1000 locuri aflat într-o continuă dezvoltare. Istoria acestei instituţii de 
învăţământ superior ne-a demonstrat că atâta vreme cât Institutul de Învăţământ Superior de la Suceava s-a aflat sub 
autoritatea Iaşiului, el nu s-a putut dezvolta din nici un punct de vedere, deşi avea toate resursele. Ulterior, după 
1990, dobândind statutul de univeristate, instituţia academică suceveană a avut o dinamică de dezvoltare 
impresionantă. Dorim ca Suceava să-şi păstreze universitatea şi să se dezvolte ca centru universitar strategic pentru 
zonă; 
- studenţii şi profesorii USV obţin permanent numeroase recunoaşteri internaţionale. 
• argumente strategice 
- Aeroportul Internaţional “Ştefan cel Mare” se află la doar 12 km de municipiul Suceava; 
- Vama Siret se află la aproximativ 40 km de municipiul Suceava. 
• argumente culturale 
- pe agenda administraţiei locale a judeţului Suceava se află anual peste 160 de manifestări culturale din 
care peste 100 se desfăşoară în municipiul Suceava; 
- cele mai importante evenimente culturale recunoscute naţional şi internaţional organizate la Suceava 
sunt: Concursul internaţional de interpretare instrumentală „Lira de Aur”, Concursul national de artă plastică „Ion 
Irimescu”, Festivalul naţional al ouălor încondeiate, Festivalul European al Artelor „Ciprian Porumbescu”, Festivalul 
de Artă Medievală “Ştefan cel Mare”, Festivalul internaţional „Bucovina Rock Castle”, Festival – Concurs 
internaţional de folclor „Cântecele Neamului”, Salonul internaţional de artă fotografică – „Bucovina – Mileniul III”, 
Forumul „Dialog Bucovinean” etc. 
• argumente turistice 
- Bucovina pune la dispoziţie peste 10.000 locuri de cazare (pensiuni, hoteluri, camping); 
- principala atracţie turistică este vizitarea mănăstirilor pictate, costruite  la sfârşitul secolului al XV-lea şi 
începutul celui de-al XVI-lea (Putna, Voroneţ, Suceviţa, Moldoviţa etc.); 
- cele mai importante proiecte turistice din Bucovina adună anual mii de turişti: “Paşte în Bucovina”, „Hora 
Bucovinei”, „Târgul de Sânziene”, „Pelerin în Bucovina”, „Crăciun în Bucovina”; 
- în fiecare an, în zilele de 14 şi 15 august, are loc la Cacica un pelerinaj impresionant la care iau parte între 
20.000 şi 25.000 de pelerini care se roagă, ascultă şi meditează la cuvântul lui Dumnezeu; 
- Bucovina înseamnă tradiţii şi obiceiuri păstrate nealterate: olărit, încondeierea ouălelor, ţesut, prelucrarea 
lemnului şi a pielii. 
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Pentru ca standardele UE să fie respectate şi vocea sucevenilor să fie auzită, Vă rog să nu Vă supăraţi, Stimaţi Colegi, 
dacă voi reveni săptămânal cu această chestiune la ordinea zilei, atât de importantă pentru România de astăzi şi de 
mâine, pentru fiecare român. Argumentele sucevenilor trebuie să ajungă pe masa guvernanţilor şi decidenţilor 
politici. Întotdeauna românii s-au unit la momentele grele şi, cu siguranţă, o vor face şi de această dată, în pragul unui 
nou profil al hărţii României de care avem nevoie ca stat membru al Uniunii Europene, pentru o integrare reală şi 
credibilă în marea construcţie europeană, pentru o creştere a şanselor noastre în acest spaţiu comun. Reorganizarea 
administrativ-teritorială reprezintă primul mare moment de solidarizare a românilor după intrarea în UE. Va trebui  să 
se ţină cont şi de voinţa noastră. 
Vă mulţumesc. 

 
Deputat, 

Sanda Maria Ardeleanu 
 

*** 
 

Indiferenţa Guvernului Ponta faţă de ţară şi cetăţeni 
 

 
 Zi de zi pe posturile de televiziune, membrii guvernului PONTA şi Primul ministru PONTA apar şi explică 
câte lucruri bune fac ei dar şi câte lucruri îndreaptă ei, lucruri care au fost distruse de guvernarea PDL. 
 Vreau să prezint aşa zisele lucruri bune făcute de Guvernul Ponta, adică răul făcut acestei ţări şi cetăţenilor 
ei: 
 
-Eşuarea privatizării OLTCHIM, CFR MARFĂ şi POŞTA ROMÂNĂ; 
-Nedecontarea abonamentelor pentru elevii navetişti ceea cea dus la creşterea abandonului şcolar; 
-Mărirea impozitelor şi sporirea taxelor ( dacă deţii 2 ha de teren şi două vaci eşti chiabur); 
-În opoziţie USL critica măsurile luate de PDL dar acum le aplică fără ezitare  
( Coplata, Impozitul forfetar: Taxă primă îmatriculare- numită de ei timbru de mediu). 
-În Valea Jiului –Turceni-Rovinari 15000 de angajaţi sunt trimişi în concediu forţat – care au ieşit în stradă; 
-Deficitul bugetar a crescut cu aproape 50%; 
-Investiţiile stagnează ; 
-Veniturile din impozitele pe profit cresc (cu 3,5%) şi sumele primite de la UE scad (cu 10,6%); 
-Ei vor constituţie pentru ei nu pentru cetăţeni, este un atac la adresa democraţiei; 
-USL face constituţie pe pofta PSD; 
-Nu sunt bani pentru reabilitarea spitalelor dar ministrul sănătăţii a comandat studii de fezabilitate de 4 milioane de 
euro iar acum ministerul are conturile blocate; 
-Guvernul aruncă pe geam milioane de euro; 
-Contractul Bechtel “despărţire grea” care costă cât 100 km de autostradă ; 
- “Sincronizare la Poştă “ salariu de 6000 euro pentru director şi 4500 de diponibilizaţi şi nici un investitor pentru 
privatizare; 
-Energia electrică este mai scumpă cu 10% pentru consumatorii casnici şi 44% pentru cei industriaoi decât preţul în 
UE; 
-Gazele sunt mai scumpe cu 36% decât în UE; 
Singurele “soluţii de stînga “ ale USL au fost şi sunt: taxarea, creşterea preţurilor în anul 2013, insolvenţă, privatizări 
mafiote şi nepăsarea confortabilă a majorităţii parlamentare care asistă pasiv la faultarea capitalului autohton. 
 

Deputat, 
Liviu Laza-Matiuţa 

 
*** 

 
Drepturile legale nu trebuie confundate cu recompensa politică 
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Domnule Preşedinte, 
 Stimaţi Colegi, 

Vreau să vă reţin atenţia asupra unui subiect ce va intra în dezbaterea nostră în perioada imediat următoare. 
Este vorba despre proiectul de lege înaintat spre dezbatere Camerei Deputaţilor, aprobat deja de Senat, care priveşte 
recalcularea pensiilor angajaţilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.  

Cei care au avut de pierdut în urma recalculărilor pensiilor, potrivit OUG nr.1/2011, ar urma să revină la 
nivelul acestora din decembrie 2010. Unul din principalele motive invocate în favoarea celor care au pierdut la 
recalcularea din 2011 este acela că ei nu au mai putut prezenta dovezile privind veniturile dobândite în timpul 
activităţii, pentru că arhivele unităţilor militare au fost distruse sau deteriorate.  Nu garantez că nu ar fi posibil să nu 
se fi întâmplat asta, însă mă surprinde că vorbim despre astfel de neglijenţe într-un asemenea domeniu. La ce trebuie 
să ne aşteptăm atunci când vorbim de arhivele fostelor întreprinderi de stat, care nu au fost păzite de soldaţi înarmaţi. 
Acestea au ajuns pe mâna lichidatorilor privaţi şi sunt sute de mii de oameni în toată ţara, poate mai mulţi, care nu-şi 
primesc integral drepturile de pensie cuvenite pentru că nu au încă acces la respectivele arhive. Şi vorbim de oameni 
cu pensii mai mult decât modeste, nu de pensionari de lux, care se plâng că li s-a redus pensia la doar o mie de euro. 
Graba cu care s-au găsit bani doar pentru o categorie atât de restrânsă de pensionari nu poate decât să mă ducă cu 
gândul că de fapt se acordă o recompensă nucleului de forţă de care USL s-a folosit în efortul de a pune mâna pe 
putere. Eram prefect atunci şi ştiu bine cine erau protestatarii din ianuarie 2012, de fapt animatorii şi manipulatorii 
acelor momente. Vorbesc de foşti colonei, pe care ulterior i-am văzut la şedinţele de partid ale PSD sau PNL, oameni 
care au reprezentat aceste partide în secţiile de votare la referendumul pentru demiterea Preşedintelui României şi la 
cele două runde de alegeri – locale şi generale. Se vede acum că şi-au împletit interesele unii cu alţii la modul cel mai 
eficient. 

Mă revoltă gândul că parlamentarii USL din fosta legislatură nu au fost la fel de sensibili faţă de ceilalţi 
pensionari, de care aminteam mai sus, blocând Legea arhivelor, prin atacarea acesteia la Curtea Constituţională, fără 
să se gândească la consecinţele gestului lor. Erau sute de mii de oameni care aşteptau să aibă acces la arhivele 
întreprinderilor de pe fostele platforme industriale, putând dovedi în felul acesta că au lucrat în condiţii speciale şi 
astfel să-şi obţină drepturile suplimentare de pensie.  

Unii dintre aceştia s-au prăpădit înainte de a li se face dreptate. E adevărat însă că aceştia nu s-au pus în 
slujba partidelor care râvneau cu disperare puterea, nu s-au constituit în masă de presiune şi manipulare la dispoziţia 
USL.   

 
Deputat, 

Cristian-Constantin Roman 
 

*** 
 

Fondurile pentru consolidare anti-seismică,  
decimate de actualul Guvern USL 

 
Guvernul va reduce la jumătate, în următorii trei ani, cuantumul fondurilor de la bugetul de stat destinate 

Primăriilor pentru lucrări de consolidare a blocurilor cu risc seismic. Asta, deşi experţii au atenţionat de multe ori că 
numeroase imobile sunt în pericol iminent de prăbuşire în caz de cutremur. Este şi cazul Timişoarei, unde se 
estimează că aproape 600 de blocuri au un risc mare de prăbuşire în caz de cutremur. Pe de altă parte, nici 
municipalitatea timişoreană nu a excelat cu derularea unor proiecte de acest gen în ultimii ani.  

Fondurile prevăzute să fie alocate de la bugetul de stat, în următorii trei ani pentru consolidarea clădirilor cu 
risc de prăbuşire în caz de seism sunt cele mai mici din “istoricul recent”. Pentru acest an se estimează că vor fi 
cheltuite zece milioane lei pentru consolidarea blocurilor cu risc seismic. 

Estimarea asumată pentru următorii trei ani relevă, însă, că alocarea de la bugetul de stat va fi redusă la 
jumătate, respectiv la patru milioane de lei în 2014, 4,5 milioane de lei în 2015 şi cinci milioane de lei în 2016. 
Tăierea de fonduri este pregătită în contextul în care în 2011 era anunţat că pentru consolidarea blocurilor vor fi 
alocate câte 20 de milioane de lei, atât în 2013, cât şi în 2014. 

 Într-un document oficial redactat încă din 2006, experţii tehnici au avertizat Guvernul că lucrările de 
reducere a riscului seismic al clădirilor existente trebuie considerate ca fiind de interes naţional, deoarece un potenţial 
cutremur de tipul celor înregistrate în 1977 sau 1940 ar putea produce pierderi mai mari, din cauza deteriorării în 
timp şi majorării numărului de imobile grav afectate de seisme. În acel document se arăta că pe lista tuturor clădirilor 
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care trebuie consolidate se află aproximativ 3.000 de imobile, dintre care 600 sunt încadrate în clasa I de risc seismic, 
iar clădirile vulnerabile sunt amplasate în special în Bucureşti, în judeţele aflate sub influenţa zonei seismologice din 
Vrancea, în Banat şi zona Făgăraşului. 

La aceste prognoze, deloc optimiste, s-a adăugat anul trecut  un studiu făcut public de către reprezentanţii 
Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale – asocierea societăţilor de asigurare care vând poliţe de 
asigurare obligatorie a locuinţelor. Conform acestuia, un seism similar celui din martie 1977 ar putea duce la dispa-
riţia totală a 44.600 de locuinţe. Cu o magnitudine de 7,2 pe scara Richter, seismul din 1977 a produs  aproape 
750.000 de locuinţe afectate la nivelul României, iar daunele au însumat două miliarde de dolari. Este greu de spus ce 
efect va avea pe plan local această decizie a Guvernului de a diminua fondurile alocate pentru consolidarea clădirilor 
cu risc seismic ridicat, pentru că Primăria Timişoara, de exemplu, nu a excelat în  implementarea sau măcar iniţierea 
unor proiecte de consolidare de acest tip, argumentul adus de fiecare dată în discuţie fiind legat de faptul că mulţi 
dintre proprietari ar fi refractari şi nu doresc să se implice într-un astfel de demers.  

Aceasta deşi în România sunt în vigoare unele prevederi legislative de acest fel din spaţiul comunitar, 
prevederi ce le dau posibilitatea proprietarilor din clădirile cu risc seismic ridicat să solicite realizarea de lucrări de 
consolidare, putând plăti statului contravaloarea acestora, fără dobânzi mari aferente, pe o perioadă lungă. Însă, 
pentru ca acest program să funcţioneze, este nevoie de o cooperare între asociaţiile de locatari, autorităţile locale şi 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, care finanţează aceste lucrări. Din cele cunoscute de 
mine, lucrurile s-au oprit doar la nivelul asociaţiilor de locatari.  

La Timişoara, în clădirile din zona istorică a oraşului, care au un risc crescut de prăbuşire în caz de cutremur, 
proprietarii sunt de regulă pensionari. Aici au mai existat pe parcursul anilor dezbateri legate de inventarierea 
clădirilor cu risc seismic.  Municipiul Timişoara este considerat, din acest punct de vedere, una dintre zonele cele mai 
vulnerabile, pentru că aici sunt multe clădiri istorice la care nu s-au mai făcut de foarte multă vreme lucrări de 
consolidare şi care au o structură de rezistenţă şubrezită. 

Deşi la Bucureşti sau la Iaşi s-au realizat inventarieri foarte clare privind clădirile cu risc seismic ridicat, la 
Timişoara lucrurile nu sunt bine definite. Direcţia de Urbanism a Primăriei Timişoara a întocmit o listă provizorie a 
clădirilor multietajate din oraş, identificate cu risc seismic, listă ce conţine 588 de blocuri, imobilele vizate fiind cele 
construite înainte de anul 1978. Conform aceloraşi estimări iniţiale, cele mai expuse clădiri din Timişoara, în cazul 
unui cutremur de peste 5 grade pe scara Richter, sunt cele aflate în centrul istoric al oraşului, ridicate în secolul al 
XVIII-lea, din zidărie şi cărămidă. Un studiu, al Institutului de Proiectări din Timişoara, avertiza că, în oraş, din 40 
de clădiri istorice analizate, majoritatea au un risc de peste 50% de prăbuşire în cazul unui seism. Clădiri vechi cu risc 
seismic mare au mai fost identificate pe străzile Eugeniu de Savoya, Odobescu, Ştefan cel Mare, Martir S. Iordan şi 
pe Intrarea Lupului. 
  Preşedintele Asociaţiei Proprietarilor din Zone Rezidenţiale din Timişoara,a afirmat că trebuie impulsionaţi 
cumva proprietarii din clădirile cu rism seismic ridicat să se implice în lucrările de consolidare a imobilelor. Pe de 
altă parte, sunt şi clădiri în zona centrală care sunt în totalitate în proprietatea unui întreprinzător, care obţine sume 
fabuloase din chirii. Acest tip de proprietar ar trebui, fără discuţie, să suporte într-o măsură mult mai mare 
cofinanţarea lucrărilor de consolidare. 

Zona Timişoarei, ca şi a Banatului, în general, este una imprevizibilă din punct de vedere seismic. Un lucru e 
sigur: în toate statele vest-europene se alocă fonduri mari pentru restaurarea şi consolidarea clădirilor vechi, monu-
mente istorice, care au un risc seismic ridicat. În România anului 2013 situaţia este total diferită. Într-un fel arată 
clădirile din centrul Vienei, şi în cu totul alt fel arată centrul Timişoarei. Se poate vedea din stradă că multe din 
clădirile din zona centrală a Timişoarei sunt şubrezite, iar de pe ele cad ţigle, cornişe şi alte elemente arhitectonice. 

 În concluzie, cu  alocările bugetare reduse la jumătate, Timişoara rămâne şi la acest capitol la stadiul de 
inventariere şi studii. 

 
Deputat, 

Cornel Mircea Sămărtinean 
 

*** 

 
 USL minte că a descoperit salariile nesimţite. USL le-a promovat! 

 
Domnule Preşedinte, 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 

Newsletter nr. 17 - 2013 săptămâna 3 – 7 iunie 2013  
 

90

 Stimaţi Colegi, 
 Cine ar fi asistat săptămâna trecută la declaraţiile liderilor USL, în legătură cu salariile indecente din 
companiile de stat, ar fi crezut că USL a preluat guvernarea ieri şi tot ieri a descoperit şi aceste discrepanţe majore 
între salariile şefilor de companii şi salariul mediu pe ramură. Trebuie să le reamintesc tuturor celor care guvernează 
astăzi România faptul că sunt de mai bine de un an la guvernare şi că sub guvernarea USL salariile din companiile de 
stat au ajuns la cifre exorbitante de 15 mii de euro, 10 mii de euro, chiar în companiile care produc pierderi uriaşe. 
 Până ieri PDL şi Emil Boc erau vinovaţi de toate relele din lume, pentru incompetenţa celor care au început 
să guverneze ţara de la începutul anului 2012, chiar şi pentru furtuna de zilele trecut. Astăzi, însă, Victor Ponta nu are 
nici un fel de argument să mai arunce vina asupra altora, atâta vreme cât sub guvernarea PDL salariile tuturor 
directorilor din companiile de stat au plafonate la nivelul indemnizaţiei secretarului de stat, adică sub 4.000 de lei, iar 
indemnizaţiile de şedinţă ale membrilor consiliilor de administraţie au fost la 1% din salariul şefului instituţiei.  
 Victor Ponta a guvernat deja peste un an de zile, adică mai mult de jumătate din perioada în care PDL s-a 
aflat la guvernare şi plânge acum de faptul că unii directori de companii şi-au trasat salarii de 10 sau 15 ori mai mari 
chiar decât indemnizaţia prim-ministrului! 
 Domnule Ponta. PDL a încercat încă din anul 2009, când eraţi la guvernare să impună un nivel just şi 
echilibrat al salarizării în sistemul public, însă PSD şi dumneavoastră aţi fost printre principalii opozanţi! În anul 
2010, când aţi fugit de la guvernare de frica crizei economice noi am avut curajul să implementăm o lege a salarizării 
unitare în sistemul public, să limităm nivelul salarial în companiile de stat şi să ponderăm numărul de angajaţi în 
sistemul public. 
 Trebuie să recunosc că l-aţi depăşit de mult timp pe Ion Iliescu şi Adrian Năstase în declaraţii demagogice, 
mincinoase şi lacrimogene, pe care le tot vânturaţi de dimineaţa şi până în miez de noapte la toate posturile de 
televiziune. Dumneavoastră sunteţi în fapt cel care i-a stimulat pe cei „unşi” de USL în companiile de stat să-şi facă 
lefuri mai mari decât brokerii de pe Wall Street. Sub Victor Ponta salariile din companiile de stat au ajuns la mai bine 
de 60.000 lei lunar. Dumneavoastră şi miniştri dumneavoastră sunteţi cel care doriţi să renunţaţi atât la atât de 
necesara lege a salarizării unitare în sistemul public şi să măcelăriţi legea sistemului public de pensii. Dumneavoastră 
scrieţi „pe sub masă”, departe de ochii vigilenţi ai presei, legi speciale de salarizare şi doriţi să reveniţi la pensiile 
speciale. 
 Personal, înţeleg că ne apropiem de alegeri şi că aţi face absolut orice pentru un scor bun la alegerile 
europene. Însă dărâmarea echilibrelor macroeconomice, renunţarea la un sistem legislativ de salarizare şi în sistemul 
public de pensii cu greu realizat, sunt adevărate atentate la dreptul la o viaţă mai bună al românilor. Vă rog să 
ascultaţi instituţiile care deja vă spun că încasaţi mai puţini bani din economie şi cheltuiţi mult mai mult decât ar fi 
necesar şi nu pentru că aţi fi crescut investiţiile publice. Deficitul bugetar după primele patru luni ale acestui an a 
explodat, iar ţintele macroeconomice sunt în pericol! 
 Nu vreau o guvernare responsabilă din partea dumneavoastră, pentru că ştiu că nu puteţi şi nici sforarii din 
partidele USL nu vă lasă.  

Dar, din respect pentru români, vă rog să  minţiţi mai puţin, pentru că românii deja au înţeles că din trei 
cuvinte rostite de dumneavoastră, cel puţin două sunt minciuni!  
Vă mulţumesc, 

 
Deputat, 

Ioan Bălan 
 

*** 
 

 Social-democraţia de caviar a lui Victor Ponta 
 
 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
Vă mai amintiţi protestele din Piaţa Universităţii! Vă mai amintiţi de bocetele social-democraţilor, care 

plângeau de grija românilor? Vă mai amintiţi de doamna învăţătoare, bine coafată şi machiată în studiourile Antenei 
3, încât să creeze o vie impresie în rândul întregii opinii publice din România şi străinătate!?  
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Eu îmi amintesc, extrem de bine, aşa cum îşi amintesc şi românii. Astăzi însă, presa românească, 
necruţătoare ca întodeauna, ne arată cine erau adevăraţii protestatarii de la Universitate şi cine era adevărata doamnă 
învăţătoare şi cum se scriau cifrele sondajelor de opinie, prin telefon, la comandă. 

Tot astăzi, la mai bine de un an de zile de când este prim-ministru, Victor Ponta şi mare parte din cohorta de 
falşi social-democraţi care-l înconjoară, continuă să jelească cu o falsă compasiune, din zori şi până-n seară, de grija 
românilor care chiar se confruntă cu dificultăţi materiale şi care chiar resimt din plin şocurile crizei economice.  

Câtă empatie poţi să ai pentru români, atâta vreme cât din primele zile ca prim-ministru, Victor Ponta primea 
pentru uz personal, de la firme „bine-voitoare”, limuzine de lux în care să îşi exerseze veleităţile de mare copilot.  

Câtă compasiune poate avea Victor Ponta pentru părinţii şi copii din sistemul public de învăţământ, zi de zi 
bulversaţi cu uite clasa pregătitoare/nu mai e clasa pregătitoare, uite manualul electronic/nu e manualul electronic, 
atâta vreme cât el, prim-ministrul României, nu a avut încredere în Pricopie şi nici măcar nu a conceput să-şi ducă 
proprii copii în instituţii de învăţământ public, ci la instituţii private şi costisitoare?  

Cum îl poţi crede pe Victor Ponta că, vreme de mai bine de un an, nu a ştiut ce lefuri au scris, cu mânuţa lor, 
pentru ei înşişi, şefii companiilor de stat din România? Sub guvernarea lui Victor Ponta şi-au permis asta, pentru că 
prea multe poliţe are de plătit acesta faţă de cei care l-au uns prim-minitru şi i-au pompat resurse în campania 
electorală. De ce nu recunoaşteţi că aşa vă plătiţi datoriile de partid!? 

Nu, stimaţi colegi! Pe Victor Ponta şi pe miniştri din cabinetul să nu-i mai poate credita nimeni cu bună-
credinţă sau cu înţelegere pentru problemele societăţii. Victor Ponta a făcut din minciună arta de a guverna un stat în 
convalescenţă şi din demagogie arta de a fi prezent la televiziuni de dimineaţă şi până-n seară, minţind cu neruşinarea 
de care nimeni nu a dat încă dovadă. 

Social-democraţia lui Victor Ponta nu este cea pe care o cânta acesta minerilor din Valea Jiuliu, muncitorilor 
de pe şantiere sau protestatarilor aduşi de partid din piaţă, ci este o social-democraţie de „caviar”, de maşini scumpe 
şi de lux extrem, o social-democraţie a baronilor „descoperiţi la şcoala lui Adrian Năstase” şi care au acumulat averi 
greu de cuantificat chiar sub guvernarea lui Ponta.  

Oprişan, Dragnea, Constantinescu, Cosma sau Călinoiu au dobândit averi atât de mari, încât pare firesc să 
considere judeţele în care trăiesc şi îşi exercită funcţii publice, ca pe propriile moşii, ca pe propriile feude. Este greu 
de crezut că, în aceste condiţii, acea clasă de mijloc pe care ne-o dorim cu toţii dezvoltată în România va avea vreo 
şansă să se înfiripe. Dimpotrivă! Sub social-democraţia tinerilor lupi flămânzi din USL, în România nu mai putem 
anticipa decât două clase sociale: baronii USL şi o populaţie tot mai săracă şi tot mai lipsită de şansa modernizării şi 
dezvoltării. 
Vă mulţumesc, 

 
Deputat, 

Florin-Mihail Secară 
 

*** 

 

 
 Interpelări 

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

De către: deputat Cornel Mircea Sămărtinean 

Obiectul interpelării: Lucrări de întreţinere şi reparare fântâni publice ornamentale în municipiul Timişoara. 

 
 

Domnule Ministru, 
Vă supun atenţiei următoarea situaţie: 
Primăria Timişoara a anunţat că intenţionează să achiziţioneze servicii de întreţinere şi reparare de fântâni 

publice. Deşi municipalitatea a mai fost criticată pentru contractele pe termen lung, şi de această dată se doreşte 
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atribuirea contractului pe o perioadă de patru ani, totalul contractului având valoarea de şase milioane de lei, 
respectiv 1,3 milioane de euro. Primăria doreşte să încheie un acord-cadru cu un singur ofertant, stabilind valoarea 
maximă anuală la suma de 1,5 milioane de lei, fără TVA. Contractul în sine se doreşte a fi atribuit pe o perioadă de 
48 de luni, adică patru ani. 

Ca şi alte contracte similare realizate de către Primărie, şi acesta are o marjă de aproximare destul de mare. 
Astfel  în documentaţia preliminară de achiziţie se precizează că pe contractele subsecvente, anuale, „cantitatea 
minimă este de 23 de fântâni pe ani, iar cantitatea maximă este de 184 de fântâni pe an”. În aceeaşi documentaţie 
preliminară se mai menţionează că în baza acordului-cadru estimat la şase milioane de lei se vor realiza lucrări de 
întreţinere, în scopul menţinerii în stare de funcţionare a echipamentelor hidraulice aferente fântânilor publice 
ornamentale: „Aceste lucrări includ, printre altele: inspecţie, încercări, măsurare, reglare, detectare defecţiuni, 
înlocuite componente, curăţenie, precum şi lucrări de reparaţii care pot interveni pe parcursul unui an”. 

Un contract de servicii publice nu ar trebui să se întindă pe o perioadă mai mare de trei ani. Respectivul  
contract chiar dacă se încheie pe doi sau trei ani, trebuie să conţină clauze care să-l facă extrem de uşor de reziliat în 
cazul în care contractantul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate, pentru a nu se ajunge la faptul că un contracte pe 
termen lung este imposibil de reziliat. 

Având în vedere cele prezentate, vă rog, domnule ministru  să-mi comunicaţi care este punctul 
dumneavoastră de vedere şi al ministerului pe care îl conduceţi  referitor la situaţia  prezentată.  

 

*** 
 
Adresată: domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

De către: deputat Vasile Gudu 

Obiectul interpelării: Absorbţia fondurilor europene în viticultura românească. 

 
Domnule ministru, 
Conform unor surse furnizate de Patronatului Naţional al Viei şi Vinului, viticultura românească este 

singurul segment care se poate lăuda că a reuşit o performanţă incredibilă într-o ţară în care absorbţia fondurilor 
europene nu a depăşit 12%: toţi banii europeni puşi la dispoziţie pentru crame şi plantări de viţă de vie au fost 
folosiţi. Este un semnal clar că România încearcă să reintre în elita mondială a celor mai importanţi producători de 
vinuri.  

În primul an de aderare, finanţările obţinute au fost de 6,9 milioane de euro. Un an mai târziu însă, lucrurile 
stăteau de cinci ori mai bine şi atrăgeam fonduri de 35 de milioane de euro. Între 2009 şi 2011, finanţările europene 
au depăşit constant pragul de 40 de milioane de euro. 

În funcţie de suprafaţa cultivată, România ocupă locul al cincilea în ierarhia celor mai importante ţări viticole 
din Europa, având  o suprafaţă replantată de  21.000 de hectare dintr-o suprafaţă totală de 196.000 de hectare.  
Comparativ, ţări ca Franţa sau Spania primesc anual aproape 350 de milioane de euro.  
 

Având în vedere cele prezentate, vă rog, domnule ministru, să-mi precizaţi care este punctul dumneavoastră 
de vedere  şi al ministerului pe care îl conduceţi referitor la o mai bună absobţie a fondurilor europene în ceea ce 
priveşte  viticultura, domeniu de referinţă, şi cândva de excelenţă, al agriculturii româneşti. 
Solicit răspuns scris. 
 

*** 
 

Adresată: domnului Liviu Voinea, ministrul Finanţelor Publice 
De către: deputat Alexandru Nazare 
Obiectul interpelării: Înfiinţarea fondului extrabugetar finanţat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare 
 

 
Stimate domnule Ministru, 
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Într-o declaraţie recentă aţi afirmat că autorităţile române au în vedere înfiinţarea unui fond extrabugetar finanţat din 
fonduri de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) al cărui scop va fi cofinanţarea 
proiectelor europene derulate de administraţiile locale.  
Astfel, la calculul deficitului bugetar, nu vor mai fi luate în calcul sumele pentru autorităţile locale, în condiţiile în 
care pentru anul 2013 aproximativ trei sferturi din deficitul bugetar se datorează prefinanţărilor şi cofinanţărilor 
suportate de statul român în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene. 
Având în vedere cele menţionate anterior, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
- Care va fi valoarea acestui fond extrabugetar şi de când estimaţi că va putea fi accesat? 
- Care va fi contribuţia Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul acestui fond? Au existat 
consultări şi cu celelalte instituţii financiare internaţionale? 
- Care va fi procedura prin care fondul va putea fi accesat? 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
 

Adresată: domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 

De către: deputat Cornel Mircea Sămărtinean 

Obiectul interpelării: Proiectul de supraveghere video a traficului în  municipiul Timişoara 

 
Domnule Ministru, 
În calitate de deputat ales în circumscripţia electorală nr. 37 Timiş, aduc în atenţia dumneavoastră  

problematica mult-mediatizatului proiect de supraveghere video a traficului în Timişoara. 
 Conform intenţiei de achiziţie publicate pe site-ul Primăriei Timişoara, municipalitatea intenţionează să 

achiziţioneze servicii de organizare de evenimente şi publicitate pentru proiectul “Trafic management şi suprave-
ghere video”, valoarea estimată a contractului fiind de 134.232 de lei, fără TVA. Primăria nu explică de ce aceste 
servicii nu pot fi prestate de către personalul de specialitate al instituţiei, şi nici de ce e nevoie de ele, dar, preventiv, 
probabil având experienţe unor contracte anterioare, precizează că “procentul aplicat cheltuielilor diverse şi 
neprevăzute este de 0%”.  

Potrivit reprezentanţilor primăriei, s-a constatat o scădere a siguranţei circulaţiei, combinată cu creşterea con-
sumului de carburanţi şi, în consecinţă, creşterea poluării chimice şi fonice, dar şi a disconfortului psihic al 
participanţilor la traffic. Prin urmare, municipalitatea a iniţiat acest proiect de “Trafic management şi supraveghere 
video” cu cofinanţare europeană nerambursabilă de 35 de milioane de lei.   Sistemul va fi operat de la nivelul unui 
centru de comandă, amplasat pe bulevardul Iuliu Maniu, destinat coordonării activităţilor de management al traficului 
şi supravegherii video. Pentru monitorizarea traficului, acesta va fi dotat cu echipamente, respectiv un panou de afişaj 
central de tip perete – imagine, pe care vor fi proiectate  imagini transmise din toate cele 134 de intersecţii din oraş. 
Centrul va funcţiona 24 de ore din 24. 

 Prin proiect se prevede realizarea unui sistem de management al traficului prin dotarea celor 90 de intersecţii 
deja semaforizate cu camere de supraveghere şi echipamente de control trafic, extinderea sistemului de semaforizare 
la încă 44 de noi intersecţii şi dotarea acestora cu echipamente de control trafic şi camere de supraveghere, dar şi 
instalarea a17 panouri de afişare, şapte radare de viteză, 13 radare de informare şi 37 sisteme de detecţie a trecerii pe 
culoarea roşie a semaforului. Implementarea sistemului se estimează că va conduce la reducerea poluării cu noxe cu 
până la 40%, iar etapa de execuţie a lucrării este de 12 luni.  

Vă rog, domnule ministru, să-mi comunicaţi care este modalitatea prin care, conform documentaţiei făcute 
public, a  fost calculat  preţul estimat?  

 
*** 

Adresată: domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
De către: deputat Andreea Maria Paul 
Obiectul interpelării:112 modificări aduse Codului Fiscal şi Codului de Procedură Fiscală de la intrarea lor în 
vigoare până în prezent 
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Domnule Ministru, 
De la preluarea puterii şi până în prezent, Guvernul USL a adus zeci de modificări Codului Fiscal şi Codului 

de Procedură Fiscală. Aceste modificări produc haos în sistem şi ţin investitorii la depărtare de România. 
Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală au fost modificate de 112 ori, de la intrarea lor în vigoare, în anul 

2004 şi până în prezent. Cele mai multe modificări, în număr de 29, au fost aduse de Guvernul Tăriceanu. Anul în 
care s-au produs cele mai multe modificări asupra celor două coduri este 2012. Din cele 18 modificări făcute în acest 
an, 17 au avut loc sub guvernarea USL şi doar 1 sub guvernarea PDL. Constatăm că, în doar un an de guvernare, 
executivul condus de Victor Ponta a produs nu mai puţin de 21 modificări asupra celor două coduri. Vorbim aşadar 
despre o lipsă gravă de predictibilitate pentru mediul de afaceri. 

Viteza cu care s-au produs aceste schimbări asupra cadrului fiscal nu este numai neprofesională, dar 
încalcă şi prevederile în vigoare ale Codului Fiscal, ale Legii transparenţei decizionale, precum şi ale Legii 
responsabilităţii fiscal-bugetare. 

De exemplu, O.G. nr. 8/2013 a fost publicată în Monitorul Oficial în termen de doar 2 zile de la data apariţiei 
proiectului pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, în lipsa oricărei consultări publice, adică la 23 ianuarie 2013, şi 
a intrat în vigoare la 1 februarie 2013. Asta cu toate că prevederile legale din Codul Fiscal spun că orice modificări 
aduse Codului Fiscal intră în vigoare la cel puţin şase luni de la adoptarea lor. 

De asemenea, a fost încălcată Legea transparenţei decizionale, 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. 

În plus, a fost încălcată şi Legea responsabilităţii fiscal-bugetare care prevede că Guvernul şi autorităţile 
publice locale au obligaţia de a face publice şi de a menţine în dezbatere un interval de timp rezonabil toate 
informaţiile necesare ce permit evaluarea modului de implementare a politicilor fiscale şi bugetare, rezultatele 
acestora şi starea finanţelor publice centrale şi locale (principiul transparenţei) şi că Guvernul are obligaţia de a 
conduce politica fiscal-bugetară într-un mod care să asigure predictibilitatea acesteia pe termen mediu, în scopul 
menţinerii stabilităţii macroeconomice (principiul stabilităţii). 

Nu este prima abatere de acest gen. La 18 decembrie 2012, O.U.G. nr. 84/2012, care aducea modificări 
asupra Codului de Procedură Fiscală, a fost adoptată într-o manieră similară, cu încălcarea legii. 

Ministerul de Finanţe a anunţat îndreptarea acestor erori şi rescrierea celor două coduri în acest am. Deşi o 
reformă a legislaţiei fiscale este necesară, faptul că USL şi-a propus să realizeze această muncă titanică într-un timp 
atât de scurt, ridică serioase semne de întrebare, iar pe investitori îi îndepărtează şi mai mult. 

 
Ţinând cont de cele prezentat mai sus, vă adresez următoarele întrebări:  
 

1. Ce măsuri veţi lua, în procesul rescrierii Codului Fiscal şi a Codului de Procedură Fiscală, pentru a diminua radical 
numărul de modificări ce vor fi aduse celor două coduri pe viitor? 
2. Ce măsuri veţi lua pentru simplificarea celor două coduri? 
3. Veţi respecta termenul legal de cel puţin şase luni între momentul finalizării rescrierii celor două coduri şi intrarea 
lor în vigoare? 

Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 

 
*** 

 
 

 Întrebări 
 
Adresată domnului Daniel Chiţoiu, Viceprim-ministru, ministrul Finanţelor Publice  
  

Emigrarea firmelor româneşti în Bulgaria 
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Bulgaria aşa numitul paradis fiscal de proximitate, reprezintă o atracţie financiară pentru investitori, deoarece 
dispune de o fiscalitate mult mai relaxată comparativ cu România, dar şi de o birocraţie mai mică. 

Dacă în România impozitul pe profit este de 16%, în Bulgaria este de doar 10%, taxa pe valoarea adăugată 
este de 20% în Bulgaria, faţă de 24% în România. În plus autorităţile de la Sofia au redus birocraţia, timpul necesar 
pentru înfiinţarea unei firme este de cel mult o saptămână, de 2 ori mai puţin decât în România, iar capitalul iniţial 
pentru înfiinţarea unei firme a fost redus în Bulgaria la 2 leva, pe când în România capitalul iniţial este de 200 ron. 

Domnule Viceprim-ministru, care este strategia dumneavoastră pentru a diminua emigrarea firmelor 
româneşti pe teritoriul bulgar? 

Solicit răspuns scris 
 

Deputat, 
Florin Gheorghe 

 
*** 

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

Situaţia creşterii alarmante a numărului mamelor minore 
 
  
  

România este pe primul loc în Europa la nivelul numărului de avorturi, mame minore şi copii abandonaţi. 
Situaţia este determinată de mai mulţi factori, unii care ţin de persoanele în cauză, alţii care au de-a face cu 

societatea în general. Conform statisticilor, mamele minore provin în general din familii dezorganizate, se regăsesc în 
special în zona rurală, au un nivel redus de educaţie, inclusiv educaţie sexuală şi contraceptivă. La nivel urban 
situaţiea are de-a face mai mult cu contextul social. 

Doamna ministru, care este strategia ministerului de a reduce numărul cazurilor de mame minore? 
Există vreun proiect de implementare a unui program de educare a tinerilor, în special în mediul rural? 

 Solicit răspuns scris 
Deputat, 

Florin Gheorghe 
 

*** 
                   
 
Adresată: Domnului Ministru Gheorghe- Eugen NICOLĂESCU, Ministerul Sănătăţii 
De către: Deputat Florin GHEORGHE 
Obiectul întrebării: interzicerea mesajelor publicitare la tutun 
  
            Tabagismul se află la originea morţii premature a peste şase milioane de persoane pe an, conform agenţiei de 
specialitate a Naţiunilor Unite. Interzicerea oricărei forme de publicitate şi de promovare a produselor pe bază de 
tutun este una dintre cele mai eficiente maniere de reducere a consumului. Consumul a fost redus cu 7% în medie, în 
ţările în care o astfel de interdicţie a fost introdusă. 

Domnule ministru, aveţi în vedere implementarea unui proiect de lege privind interzicerea oricărei forme de 
publicitate a tutunului? 

 
Solicit răspuns scris.                                                                 
 

Deputat, 
Florin Gheorghe 

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

Stuful din Delta Dunării 
 

Potrivit legii RBDD, care a intrat în vigoare în anul 2011, resursa stuficolă poate fi exploatată, prin 
încredinţare directă de către stat, doar de cei care locuiesc în Delta Dunării, concesionarea către firme sau alte 
persoane care nu sunt din RBDD, fiind interzisă.   

Suprafeţele stuficole din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, rămân neexploatate având în vedere 
că locuitorii din zonă nu sunt interesaţi să valorifice.  

De asemenea, legea nu le dă drept de exploatare persoanelor care locuiesc în zona limitrofă RBDD, cum sunt 
şi Jurilovca, Enisala şi Murighiol, ceea ce înseamnă că stuful din zona Razim-Sinoe nu poate fi exploatat. 

Problema cea mai mare cu recoltatul stufului este în special în zona Razim- Sinoe- Goloviţa pentru că nu 
există nici o localitate în interiorul rezervaţiei astfel stuful rămâne nerecoltat. Deci potrivit legii Rezervaţiei, resursa 
stuficolă nu poate fi exploatată decât de populaţia locală şi atâta vreme cât localităţiile Rezervaţiei nu sunt în RBDD, 
localnicii nu pot primi permise de expoatare. 

Doamnă ministru, de ce legea limitează recoltarea stufului doar de către localnicii din Rezervaţia Biosferei 
Delta Dunării? 

De ce nu se acordă licenţă de recoltare a stufului, firmelor specializate? 
 Solicit răspuns în scris. 

 
Deputat, 

Florin Gheorghe 
 

*** 
 
 

Adresată doamnei Ileana Ciutean, preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice 
 

Convenţia-Cadru nr. 1345/2003 
 

 
Stimată Doamnă Preşedinte, 

 
 În cadrul audienţelor acordate la Biroul parlamentar, mi-a fost adus la cunoştinţă  de către reprezentanţii 
Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politic din România – Filiala Constanţa faptul că, în baza Convenţiei-Cadru nr. 
1345/2003 încheiată de instituţia pe care o conduceţi, casele judeţene de pensii suportă cheltuielile solicitate de 
societăţile de transport ca urmare a convenţiilor încheiate, la rândul lor,  cu acestea. 
 De asemenea, mi-a fost adus la cunoştinţă şi răspunsul nr. B/1300/872/16/IN/16.04.2013 emis de CNPP ca 
urmare a memoriului adresat de către aceştia referitor la situaţia prezentată. 
 Având în vedere succesiunea actelor normative emise pentru aplicarea unitară a prevederilor Decretului-lege 
nr. 118/1990 şi disfuncţionalităţile constatate în practică, vă rugăm, doamnă preşedinte, să ne comunicaţi: 
- La nivelul căror judeţe  sunt aplicate prevederile Convenţiei-Cadru nr. 1345/2003? 
- Care este suma totală care acoperă acordarea facilităţilor prevăzute la art. 8 din Decretul-lege nr. 118/1990  la 
nivel naţional şi din ce fonduri este suportată aceasta? 
- Care este suma suportată de Casa Naţională de Pensii Publice la nivelul judeţului Constanţa, începând cu 
anul 2004, pentru aplicarea prevederilor articolului menţionat anterior? 
- Care este numărul beneficiarilor acestor prevederi, în prezent, la nivelul judeţului Constanţa ? 
Vă rugăm, totodată, să ne puneţi la dispoziţie textul Convenţiei-cadru nr. 1345/2003. 
 
Solicit răspuns scris şi oral. 
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Deputat, 
Dănuţ Culeţu 

 
*** 

 

 

 

 

 

Adresată domnului Relu Fenechiu, ministrul Transporturilor  

Realizarea centrului  intermodal principal Timişoara, modernizarea liniei feroviare Caransebeş - 
Timişoara – Arad şi a Regionalei C. F.R.Timişoara 

 

 

Domnule ministru, 

 

De când a preluat guvernarea, coaliţia USL a promis în unele domenii investiţii importante, dar am constatat că 
până în prezent, Timişoara şi Timişul sunt cvasi-absente din listele de investiţii. 
De exemplu, Ministerul Transporturilor, menţionează pe lista sa de investiţii realizarea a cel puţin un centru 
intermodal principal în Timişoara,  fără să precizeze un orizont de timp. Proiectul de buget al Ministerului Tran-
sporturilor mai prevede şi un “ Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei feroviare Caransebeş - Timişoara 
- Arad” şi lucrări de modernizare, neprecizate, la Regionala C.F.R. Timişoara. 
Având în vedere cele prezentate, vă rog, domnule ministru să-mi precizaţi : 
Care este stadiul lucrărilor în cazul centrului intermodal principal Timişoara ? 
Dacă s-au demarat lucrările de modernizare la linia feroviară, Caransebeş-Timişoara-Arad cât şi la Regionala 
C.F.R. Timişoara   
Care sunt termenii de execuţie a investiţiilor  mai sus menţionate? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat, 

Cornel Mircea Sămărtinean 

 

*** 

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

 
Beneficiarii Decretului-Lege nr. 118/1990 

 
Stimată Doamnă Ministru, 

 
 Aşa cum indică şi anul în care a fost emis Decretul-Lege nr. 118, acesta este în vigoare de 23 de ani şi se 
referă la acordarea unor drepturi cu caracter reparatoriu pentru anumite categorii care au suportat, atât din punct de 
vedere moral, cât şi social, consecinţele persecuţiei politice în perioada comunismului. 
 Având în vedere timpul lung care s-a scurs de la abolirea comunismului în România, vă rugăm, doamnă 
ministru, să ne comunicaţi: 
- Care este numărul beneficiarilor Decretului-Lege nr. 118/1990, la nivelul fiecărui judeţ, raportat pe fiecare an 
în parte, începând cu anul 2009, inclusiv pentru anul în curs? 
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- Care este cuantumul indemnizaţiilor acordate beneficiarilor Decretului-Lege nr. 118/1990, la nivelul fiecărui 
judeţ, raportat pe fiecare an în parte, începând cu anul 2009, inclusiv pentru anul în curs? 
- În măsura în care se constată o diminuare semnificativă a numărului acestor persoane, aveţi în vedere 
majorarea indemnizaţiei lunare neimpozabile prevăzute de lege? 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

            
Deputat, 

Dănuţ Culeţu 
 

 
 

 

Grupul parlamentar al 
Partidului Poporului Dan Diaconescu 

 
 
 

 Interpelări 
 
 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat  Răzvan Ionuţ Tănase 
Obiectul interpelării: Alimentaţia nesănătoasă a copiilor din România 
 
Stimate domnule ministru, 
 
        În ultimii 20-30 de ani, mâncarea tradiţionala preparată în casă din alimente proaspete a fost înlocuită tot mai 
mult cu produsele semi-preparate care se găsesc în comerţ. Un studiu recent ne dezvăluie faptul că peste 400 de 
produse numite de comercianţi “ child-friendly ” aveau un nivel mare de grăsimi, sare şi zahăr. Foarte mulţi părinţi 
aleg pentru alimentaţia  copiilor produse tip fast-food, fără să se gândească la efectele pe care aceste alimente le vor 
avea pe termen lung asupra sănătăţii micuţilor. Părinţii trebuie să înţeleagă că dacă un produs este catalogat şi 
promovat ca fiind special destinat copiilor, nu înseamnă că acesta este şi sănătos. 
        În ultimii 10 ani, obezitatea la copii a crescut cu 300%! Riscul de cancer creşte în fiecare an tot mai mult, bolile 
de inimă au o incidenţă tot mai ridicată, iar diabetul de tip 2 – tradiţional găsit doar la adulţi  - se află acum şi în 
rândul copiilor sub vârsta de 12 ani. 
        Un alt pericol în ceea ce priveşte obezitatea îl reprezintă lipsa efortului fizic. Copiii îşi petrec prea mult timp în 
casă, în faţa calculatorului, părinţii uitând astfel că activitatea fizică şi socializarea asigură o bună dezvoltare a 
copilului. 
         Părinţii doresc doar binele copilului şi în special, îşi doresc să crească cât mai sănătos posibil, iar ca acest lucru 
să se întâmple este nevoie în primul rând de o dietă hrănitoare şi balansată.  
        Din nefericire: 
 
- 92% din copii consumă mult mai multă grăsime saturată decât doza zilnică recomandată pentru adulţi; 
- 83% din copii consumă mult mai mult zahăr rafinat decât doza maximă recomandată pentru adulţi; 
- un copil consumă mai puţin de jumătate cantitatea recomandată de fructe şi legume pe zi 
- peste 50% din copii consumă de două ori mai multă sare decât doza zilnică recomandată; 
- un copil consumă peste 80 de conservanţi pe zi. 
        În urma celor prezentate, vă rog Domnule Ministru să îmi răspundeţi în scris, la următoarele întrebări:  
1. Ce măsuri aveţi în vedere pentru limitarea şi stoparea acestui fenomen de “îngrăşare excesivă” în rândul 
copiilor ? 
2. Ministerul Sănătăţii are în vedere elaborarea unor programe colective care să implice medici – profesori 
(învăţători, educatori) – părinţi pentru educarea tinerei generaţii cu privire la alimentaţia sănătoasă ? 
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*** 
 
 
 
  
 
 
 
Adresată: doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climaterice 
De către: deputat  Răzvan Ionuţ Tănase 
Obiectul interpelării: Poluarea mediului  
 
Stimată doamnă ministru, 
 
        Din cauza exploatării de petrol din zona oraşului, Ploieştiul a rămas ancorat în această industrie a petrolului, în 
special pe latura extractivă şi de prelucrare a petrolului. Începând cu dezvoltarea acestei industrii au apărut şi primele 
surse de poluare a mediului. Cele patru rafinării situate in jurul oraşului - Petrobrazi, Lukoil, Astra Română şi 
Rompetrol - alcătuiesc principalul factor poluator, eliberând în aer cantităţi importante de substanţe chimice, gaze, 
hidrocarburi nearse, pulberi în suspensie sau sedimentabile care fac aerul greu de respirat şi au impact puternic asupra 
sănătăţii oamenilor, provocănd diferite afecţiuni ale organismului. 
        În acelaşi timp, industria este un factor de poluare şi pentru solul şi apa Ploieştiului. O mare parte din solul pe 
care este aşezat oraşul este contaminat de aceste substanţe chimice din industria extractivă, iar apele subterane sunt 
afectate în mod deosebit cu produse petroliere în special în partea de sud a municipiului. Terenurile poluate din sudul 
oraşului afectează resursele de apă subterană şi cele de suprafaţă, constituind un factor de risc pentru sănătatea 
populaţiei. 
        Poluarea este cauzată şi de reziduurile deversate în urma activităţii fabricilor şi uzinelor din alte ramuri 
industriale cum ar fi: deşeurile rezultate din industria constructoare de maşini şi utilaje petroliere, deşeurile din 
industria  chimică (detergenţi, materiale plastice) şi deşeurile din industria alimentară, textilă, a materialelor de 
construcţii, care au un rol important în degradarea mediului. 
        Industria reprezintă un factor activ în procesul de poluare a aerului şi a solului, dar şi o sursă de poluare fonică. 
O altă problemă se ridică la nivelul traficului. Rolul transporturilor si al logisticii in economia orasului este 
indiscutabil foarte important, cu toate acestea atragem atentia asupra modului în care acesta influentează negative 
calitatea aerului respirat. Spre exemplu, într-o zi cu trafic intens aerul este de până la 5 ori mai dăunător decât într-o 
zi cu circulaţia restricţionată. 
       
        Medicii avertizează că efectele poluării vor fi resimţite pe termen lung de cei care locuiesc în zonele cu astfel de 
probleme, consecinţele fiind nefaste. Poluarea aerului duce la boli respiratorii, cele mai frecvente fiind infecţiile 
respiratorii. În ceea ce priveşte poluarea solului, acesta conduce la tulburări digestive şi anemii. Orice substanţă 
chimică este şi un remediu, dar şi un lucru nociv, mai ales dacă vorbim despre legumele şi fructele care pot fi afectate 
de chimicale. 
        În urma celor prezentate, vă solicit stimată Doamnă Ministru să îmi răspundeţi în scris la următoarele întrebări: 
 
        - Ce măsuri efective s-au luat împotriva acestor mari poluatori din judeţul Prahova ? 
        - Aveţi în vedere accesarea Fondurilor Europene pentru promovarea şi dezvoltarea transportului public de 
călători electric (tramvai, troleibuz) în Ploieşti ? 
        - Ministerul ce îl aveţi în subordine a luat în calcul efectuarea unui studiu de mediu complex care să vină în 
sprijinul diminuării gradului de toxicitate  înregistrat  la nivelul oraşului Ploieşti ? 
        

*** 
 
   Adresată: doamnei Lucia Ana Varga, ministru delegate pentru Ape, Păduri, Piscicultură  
De către: deputat  Răzvan Ionuţ Tănase 
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Obiectul interpelării: Situaţia pădurilor din România 
 
Stimată doamnă ministru, 
        România a devenit un gater uriaş, datele spun totul: 350 000 de hectare de pădure au fost defrişate. Statisticile 
arată că în Europa suntem pe ultimul loc la capitolul suprafaţă împădurită. La începutul secolului 19, România era în 
proporţie de 80 % acoperită de păduri, iar acum mai avem doar 26,7 % din suprafaţa totală. În aceste condiţii, sunt de 
înţeles  fenomenele extreme,  alunecările de teren tot mai dese şi inundaţiile în care pierderile, din păcate, nu sunt 
doar materiale. 
        Harghita, Bacău, Neamţ, Suceava, Alba, Argeş, Maramureş, Bistriţa sunt judeţele în care au fost efectuate 
defrişări masive. Nimeni nu a primit o pedeapsă serioasă. La Bilbor, în munţii Harghitei, în fiecare zi ies tiruri cu 
„lemn negru”. Oamenii din sat spun că nu se întâmplă nimic fără ştirea autorităţilor: primărie, poliţie, inspectori 
silvici. Nu ne este clar însă cât s-a tăiat, ce suprafeţe sunt neadministrate şi nici cât ar trebui să plantăm. La Vlahiţa 
nu exista zi să nu se fure lemne, iar de reîmpădurire nici nu se mai pune problema. Valea Bârgăului, Camenca şi 
Gheorgheni sunt doar câteva din zonele în care pădurile au suferit defrişări masive. 
        Bilanţul furturilor din pădure creşte alarmant dacă luăm în calcul primii 12 ani de după Revoluţie. În această 
perioadă, din pădurile statului şi din cele private, s-au tăiat ilegal 80 milioane de metri cubi de lemn care le-au adus 
hoţilor câştiguri de 5 miliarde euro (cifra este oficiala şi apare într-un raport de audit privind „Situaţia patrimonială a 
fondului forestier din România în perioada 1990-2012” realizat de Curtea de Conturi). 
 

Realitatea din teren este contrazisă de datele oficiale care provin de la Institutul Naţional de Statistică care 
arată că valoarea prejudiciului produs de furtul de lemn din pădurile româneşti este mult mai mare. 
        De fiecare dată când este calculată suprafaţa totală a pădurilor, sunt luate în considerare şi terenurile ocupate de 
jnepenişuri, iazuri, stâncării, păşuni împădurite unde „protecţia coronamentului arborilor” ocupă 40% din suprafaţa 
acoperită de vegetaţia forestieră, iar diferenţa de 60% reprezintă spaţiile goale. Suprafaţa fondului forestier aflat în 
proprietate publică a statului s-a redus în ultimii 20 de ani cu peste 3,02 miliarde hectare datorită retrocedărilor către 
persoanele fizice sau juridice, conform raportului de audit al Curţii de Conturi. În urma acestor retrocedări, noii 
proprietari manifestă atitudini diferite în legătură cu menţinerea folosinţei de pădure, iar de cele mai multe ori în 
spatele acestora se ascund adevăraţii coloşi industriali cu o capacitate uriaşă de procesare.  
        În urma celor prezentate, vă rog stimată doamnă Ministru să precizaţi punctul dumneavostră de vedere în 
legătură cu problema prezentată şi să îmi răspundeţi în scris la următoarele întrebări :  
- În momentul de faţă, nu există un inventar la nivel naţional privind defrişările, ministerul pe care îl conduceţi 
are în vedere realizarea unui astfel de inventar? 
- În condiţiile în care România exportă tot mai mult material lemnos, se are în vedere şi verificarea modalităţii de 
export? 
 

*** 
               
Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
De către: deputat  Răzvan Ionuţ Tănase 
Obiectul interpelării: Vârsta de pensionare în Romania 
 
Stimată doamnă ministru, 
 
        Vârsta de pensionare de 65 de ani este exagerată în condiţiile speranţei de viaţă din România. Această vârstă de 
pensionare este utilizată în state în care speranţa medie de viaţă este mai mare cu 10 ani sau chiar mai mult. Pe primul 
loc în clasament se situează Elveţia, cu peste 80 de ani speranţă de viaţă, urmată îndeaproape de Islanda şi Italia. 
Ţările vecine, Ungaria (73,3 ani) şi Bulgaria (72,8 ani), deşi sunt sub media europeană se situează deasupra României 
(72,7 ani), iar Lituania (71,1 ani) şi Letonia (70,9 ani) sunt pe ultimele locuri. Speranţa de viaţă este direct 
proporţională cu investiţiile în sănătate şi tocmai de aceea poziţia României în acest clasament nu reprezintă o 
surpriză. Lipsa investiţiilor în medicamente de ultimă generaţie este un factor de scădere al speranţei de viaţă. Există 
o diferenţă între speranţa de viaţă din România şi cea din ţările Uniunii Europene care arată că, în 2009, speranţa de 
viaţă pentru bărbaţi a fost de 69 de ani, iar pentru femei de 79 de ani, în timp ce în ţările Uniunii Europene era de 75 
ani pentru bărbaţi şi de 82 de ani pentru femei. 
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       Găsirea unui loc de muncă pentru şomerii aflaţi la o vârstă înaintată este foarte dificilă. Persoanele cu vârste 
cuprinse între 50 şi 65 de ani nu îşi vor găsi un loc de muncă, nu vor cotiza la sistemul de pensii şi asigurări sociale şi 
vor aştepta trecerea timpului pentru împlinirea vârstei de 65 de ani.  
       România se confruntă cu un număr crescut de pensionari pe caz de boală ca urmare a muncii până la vârsta de 65 
de ani. La finele anului trecut, în România erau aproape 5,5 milioane de pensionari, dintre care doar 3,9 milioane sunt 
oameni ieşiţi la timp din câmpul muncii atunci când au împlinit vârsta. La capitolul pensii de invaliditate, 765.000 de 
persoane invalide înseamnă foarte mult în condiţiile în care 14% din numărul total ar avea o problemă, un handicap.  
       Având în vedere considerentele de mai sus, vă rog stimată doamnă Ministru, să îmi răspundeţi în scris la 
următoarele aspecte: 
 
     - Ministerul pe care îl aveţi în subordine are în vedere politici sau măsuri de încurajare cu privire la reîncadrarea 
pe piaţa muncii a şomerilor cu vârste cuprinse între 50 si 65 de ani? 
      - Aveţi în vedere micşorarea vârstei de pensionare atât la bărbaţi cât şi la femei în condiţiile speranţei de viaţă din 
România? 
         

*** 
 
Adresată: domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat  Răzvan Ionuţ Tănase 
Obiectul interpelării: Concediile medicale acordate de medici 
 
Stimate domnule ministru, 
 
        Calculul şi plata indemnizaţiilor sau a concediilor medicale se fac pe baza certificatului de concediu medical 
eliberat în condiţiile legii, care constituie document justificativ pentru plată. Certificatul de concediu medical se 
prezintă plătitorului până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul. Plata 
indemnizaţiilor sau a concediilor se face lunar de către: 
      1) angajator, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, pentru asiguraţi; 
      2) instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru 
care s-a acordat concediul medical; 
      3) casa de asigurări de sănătate, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul 
medical. 
        Legea spune că angajatorii îşi pot recupera de la Casa de Sănătate sumele plătite pentru concediile medicale ale 
angajaţilor, însă niciunde în textul actului normativ nu se precizează în cât timp se face această restituire. Astfel, 
există situaţii în care angajatorii nu şi-au primit sumele restante de la Casa de Sănătate nici după mai bine de 1 an şi 
jumătate. 
        Angajatorii care încearcă să recupereze aceste sume de la bugetul asigurărilor sociale se lovesc de birocraţia 
instituţiilor implicate în evidenţa contribuabililor, fiind nevoiţi uneori să facă drumuri lunare către acestea şi să 
întocmească dosare peste dosare, pierzând astfel şi timp şi bani. Aceste sume, aferente concediului medical suportat 
conform legii de Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS), sunt plătite în primă fază, de 
către angajator, urmând să le recupereze ulterior de la bugetul asigurărilor sociale prin opţiunile oferite de lege. 
        Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) nu reuşeşte să ajungă la zi cu decontarea sumelor plătite de 
angajatori sub forma de indemnizaţii sau pentru concediile medicale ale salariaţilor, în aceste condiţii ei sunt trecuţi 
pe liste de aşteptare, iar mulţi dintre ei nu şi-au putut recupera banii încă, decontarea fiind influenţată de limitele 
bugetului. 
        Şi totuşi, în ziua de azi miliarde de lei se pierd lunar din cauza acestor concedii de boală care de multe ori sunt 
acordate cu o lejeritate prea mare. Se cunoaşte faptul că un medic de familie nu poate da mai mult de 10 zile 
concediu medical, iar numărul maxim de zile de concediu medical pentru bolile obişnuite nu poate depăşi 183 de 
zile/ an. 
       
        În calculul pierderilor nu sunt luaţi doar banii pentru plata concediilor medicale, ci şi cei achitaţi celorlalţi 
angajaţi obligaţi să muncească mai mult pentru a-şi suplini colegii bolnavi. Această situaţie a apărut în toate 
domeniile de activitate şi singurul organism abilitat să rezolve situaţia este Colegiul Medicilor, care poate lua 
măsurile de sancţionare a medicilor care nu respectă deontologia profesională şi acordă astfel de certificate medicale 
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cu uşurinţă. Problema înmulţirii certificatelor medicale afectează şi Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate. Pe 
perioada concediului medical, asiguratului nu i se mai reţin asigurările sociale, prin urmare  persoana care îşi ia 
concediu medical, va lua un salariul net mai mare dacă stă acasă în această perioadă. Fondul Unic al Asigurărilor 
Sociale de Sănătate pierde acele procente care ar fi provenit de la bolnavi. 
Sistemul medical din România pierde în fiecare an milioane de euro din cauza internărilor fictive şi a concediilor 
medicale date prea uşor. 
       In urma celor prezentate, vă rog stimate domnule Ministru să îmi răspundeţi în scris la următoarele întrebări: 
 
1) Care este situaţia exactă a restituirii sumelor aferente concediilor medicale către angajatori? 
2) Ce sume au fost cheltuite în anul 2012 şi începutul anului 2013 pentru plata concediilor medicale în 
România? 
3) Pentru câţi salariaţi aflaţi în incapacitate temporară de muncă s-a sistat plata concediului medical în urma 
verificării la domiciliu? 
4) Câţi medici au fost sancţionaţi pentru acordarea de concedii medicale fictive?  
 
 

*** 
 
 
 
 

 Întrebări 
 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale  
 

Alimentaţia nesănătoasă a copiilor din România 
 
Stimate domnule ministru, 
 
        În ultimii 20-30 de ani, mâncarea tradiţionala preparată în casă din alimente proaspete a fost înlocuită tot mai 
mult cu produsele semi-preparate care se găsesc în comerţ. Un studiu recent ne dezvăluie faptul că peste 400 de 
produse numite de comercianţi “ child-friendly ” aveau un nivel mare de grăsimi, sare şi zahăr. Foarte mulţi părinţi 
aleg pentru alimentaţia  copiilor produse tip fast-food, fără să se gândească la efectele pe care aceste alimente le vor 
avea pe termen lung asupra sănătăţii micuţilor. Părinţii trebuie să înţeleagă că dacă un produs este catalogat şi 
promovat ca fiind special destinat copiilor, nu înseamnă că acesta este şi sănătos. 
        În ultimii 10 ani, obezitatea la copii a crescut cu 300%! Riscul de cancer creşte în fiecare an tot mai mult, bolile 
de inimă au o incidenţă tot mai ridicată, iar diabetul de tip 2 – tradiţional găsit doar la adulţi  - se află acum şi în 
rândul copiilor sub vârsta de 12 ani. 
        Un alt pericol în ceea ce priveşte obezitatea îl reprezintă lipsa efortului fizic. Copiii îşi petrec prea mult timp în 
casă, în faţa calculatorului, părinţii uitând astfel că activitatea fizică şi socializarea asigură o bună dezvoltare a 
copilului. 
         Părinţii doresc doar binele copilului şi în special, îşi doresc să crească cât mai sănătos posibil, iar ca acest lucru 
să se întâmple este nevoie în primul rând de o dietă hrănitoare şi balansată.  
        Din nefericire: 
 
- 92% din copii consumă mult mai multă grăsime saturată decât doza zilnică recomandată pentru adulţi; 
- 83% din copii consumă mult mai mult zahăr rafinat decât doza maximă recomandată pentru adulţi; 
- un copil consumă mai puţin de jumătate cantitatea recomandată de fructe şi legume pe zi 
- peste 50% din copii consumă de două ori mai multă sare decât doza zilnică recomandată; 
- un copil consumă peste 80 de conservanţi pe zi. 
 
        În urma celor prezentate, vă rog Domnule Ministru să îmi răspundeţi în scris, la următoarele întrebări: 
1. Ce măsuri intenţionează să adopte ministerul pe care îl aveţi în subordine pentru soluţionarea acestor probleme? 
2. Aveţi în vedere introducerea mai multor ore de educaţie fizică şi sport în programa şcolară 2013-2014? 
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Deputat, 

Răzvan Ionuţ Tănase 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
Adresată domnului Victor Viorel Ponta, Primul Ministru al Guvernului României 
 
 

Organizarea alegerilor în colegiul fostului senator Dan Voiculescu. 
 
Stimate domnule prim-ministru, 
 
Vă solicit lămuriri referitoare la creşterea numărului de parlamentari care au părăsit din diverse motive forul 
Legislativ, la interval relativ scurt de la depunerea jurământului. Mă refer îndeosebi la preşedintele fondator al PC, 
Dan Voiculescu, care a demisionat din Senatul României în data de 28 ianuarie, practic imediat după ce a obţinut 
mandatul, la alegerile din 9 decembrie. După retragerea lui Voiculescu, nimeni din arcul guvernamental nu a mai dat 
vreun semn că se impun alegeri pe locul rămas vacant  de senator, fapt ce a ridicat unele semne de întrebare.  
De atunci însă, numărul colegiilor parlamentare vacante a crescut, în prezent fiind cinci parlamentari mai puţin. 
Domnia voastră a anunţat că alegerile pentru colegiile parlamentare rămase vacante vor avea loc într-o singură zi, 
însă nu aţi precizat intervalul de timp în care vor fi organizate. 
Vă întreb cu respect: 
1. Din ce motiv s-a tergiversat nepermis organizarea unor alegeri în colegiul senatorial abandonat de Dan Voiculescu 
încă din luna ianuarie? 
2. Când veţi decide să aibă loc scrutinele pentru posturile de parlamentari rămase vacante? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Miron Smărăndache 

 
*** 

 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrull Educaţiei Naţionale 
 
 

Deficitul numărului locurilor din grădiniţe. 
 
Stimate domnule ministru, 
 
 Zeci de mii de părinţi sunt disperaţi odată cu perioada înscrierilor la grădiniţe, care a început zilele trecute 
pentru anul şcolar viitor. După cum bine cunoaşteţi, în sistemul public nu s-au mai construit grădiniţe noi de foarte 
mult timp, capacitatea de şcolarizare a celor existente fiind mult depăşită. Cu toate acestea, românii constată în 
fiecare an, cu tristeţe, că în continuare nu se ia nici o măsură de susţinere a investiţiilor în învăţământul preşcolar.  
Autorităţile locale susţin în mod repetat că nu au fonduri pentru astfel de investiţii, dar, pe de altă parte, alocă sume 
imense din buget unor activităţi care mai de care mai halucinante. Creşterea numărului de locuri din învăţământul 
preşcolar de stat este o necesitate stringentă a întregii ţări, de care sunt convins că sunteţi preocupat domnule 
ministru. 
În aceste condiţii, vă întreb respectuos: 
1. Ce soluţii reale şi sustenabile aveţi în vedere pentru atenuarea crizei din învăţământul preşcolar? 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 

Newsletter nr. 17 - 2013 săptămâna 3 – 7 iunie 2013  
 

104

2. Care este numărul total de locuri la grădiniţe în viitorul an şcolar, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Bacău, şi 
care este cuantumul solicitărilor? 
3. Ce se întâmplă cu acei copii care nu mai au loc în grădiniţe din cauza locurilor limitate, ce alternative au părinţii 
acestora? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Miron Smărăndache 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Dan-Coman Şova, ministrul pentru Proiectele de Infrastructură 
 

Stadiul actual al construcţiei de autostrăzi din România. 
 
Stimate domnule Ministru,  
 
Atribuirea contractelor de lucrări pe criteriul „preţul cât mai ridicat” a fost dus la rang de regulă oficială a politicilor 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din fosta guvernare. Spre exemplu, atribuirea lucrărilor de finalizare a 
construcţiei autostrăzii Cernavodă - Medgidia către consorţiul de firme Astaldi / Max Boegl, clasat pe locul 6 din 
punctul de vedere al ofertei financiare, la un cost suplimentar de 120 de milioane de lei faţă de cel mai bun ofertant, 
eliminându-se primele cinci firme, dintre care multe de prestigiu internaţional. Neregulile respective au ajuns şi la 
urechile oficialilor europeni, Bruxelles-ul avertizând oficial România în legatură cu „unele îngrijorări legate de 
calitatea rezultatelor competiţiei” pentru construirea tronsoanelor Nădlac - Arad şi Orăştie - Sibiu. De asemenea, 
există şi acum riscul ca UE să nu mai finanţeze lucrările la tronsonul de autostradă Timişoara – Lugoj, din cauza 
numeroaselor contestaţii aflate pe rolul instanţelor de judecată.  
În mandatul domniei voastre singura realizare publică din acest an se leagă de rezilierea contractului cu Bechtel, fapt 
ce lasă în suspensie continuarea lucrărilor începute la autostrada Transilvania, Bucureşti-Braşov-Borş. De asemenea, 
la tronsoanele existente în prezent în lucru se înregistrează mari întârzieri, fapt care nu va permite în acest an recepţii 
noi. 
În mod cu totul legitim, vă întreb cu respect: 
1. Cine este vinovat de rezilierea contractului cu Bechtel şi câte dintre persoanele vinovate au ajuns în instanţă? 
2. Care sunt în prezent tronsoanele de autostrăzi aflate în lucru şi ce se întâmplă cu firmele vinovate de întârzieri 
nejustificate? 
3. Cum aveţi în vedere modificarea contractelor pe care le va încheia statul român în viitor, în aşa fel încât să fie 
evitate noi cazuri de tip Bechtel? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Miron Smărăndache 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
 

Renegocierea redevenţelor obţinute de statul român de la OMV Petrom. 
 
Stimate domnule ministru, 
 
După privatizarea Petrom din 2004, statul român a stabilit să introducă o clauză de stabilitate în primii zece ai 
contractului, care prevedea obligativitatea ca OMV Petrom să facă anumite investiţii în România. După toate 
probabilităţile, compania austriacă s-a achitat de sarcinile angajate prin contractul de privatizare, derulând investiţii 
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importante, atât în noi perimetre de exploatare, cât şi în staţii noi de carburanţi, sau în Termocentrala de la Teleajăn, 
una extrem de performantă.  
Chiar dumneavoastră aţi afirmat public că există o discrepanţă majoră între stagnarea preţului petrolului şi creşterea 
permanentă a preţului benzinei. Tot dumneavoastră aţi precizat că oficialii guvernamentali au discutat recent cu 
oficialii Petrom despre ipoteza ca respectiva clauză de stabilitate să expire chiar înainte de data oficială a 
contractului, 2014.  
În aceste condiţii, rămâne de văzut ce se va întâmpla anul viitor, când se vor împlini 10 ani de la privatizarea Petrom, 
iar Guvernul României poate să renegocieze redevenţele actuale primite de statul român, considerate a fi la o valoare 
foarte mică în raport cu profitul companiei.  
Vă întreb cu respectul cuvenit: 
1. Care sunt şansele reale pentru ca statul român să negocieze anul viitor o sumă mult mai mare decât în prezent din 
redevenţele OMV Petrom? 
2. Ce măsuri are în vedere ministerul pe care îl conduceţi pentru reintegrarea în câmpul muncii a zecilor de mii de 
foşti salariaţi ai Petrom şi ai unităţilor furnizoare, care au rămas fără locurile de muncă în ultimii ani? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Miron Smărăndache 

 
*** 

 
 
 
 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Conservator  

 
 
 

 Declaraţii politice 
 
 

Amnistia fiscală, o soluţie pentru România? 
 
        Amnistia fiscală reprezintă o măsură care ar putea să dezvăluie bugetului statului şi populaţiei sume mari de 
bani realizate ilicit. Mă refer la anumiţi cetăţeni ai României, care au încercat de-a lungul timpului, şi mulţi dintre ei 
au şi reuşit, să îşi ascundă averile realizate illicit, pe care le-au depus în diferite conturi din afara ţării, prejudiciind 
astfel bugetul naţional, prin neplata impozitelor aferente. Introducerea procedurii amnistiei fiscale în aceste situaţii ar 
însemna realizarea unui compromis, în sensul că s-ar accepta eludarea legii în schimbul colectării unor venituri 
imediate la bugetul statului. 

Există o serie de state care au recurs la această metodă de aministie fiscală pentru a-şi repatria banii 
depozitaţi în băncile din afara ţării. Pe fondul actualei crize economice şi financiare, se pare că ar putea fi o soluţie de 
urmat şi pentru ţara noastră.  Proceduri de amnistie fiscală au avut loc în Italia, unde rezultatul a fost aproape 100 de 
miliarde euro aduşi suplimentar la buget, Germania, Elveţia sau Statele Unite ale Americii. Punctual pentru Italia, 
amnistia s-a pus în practică ca fiind o măsură de tip anticriză. Executivul italian a impus o penalitate de 5% asupra 
fondurilor repatriate sau declarate şi deţinute de cetăţenii italieni în străinătate. Penalizarea s-a plătit la capitalul avut 
în afara Italiei până la 31 decembrie 2008 şi repatriat sau declarat între 15 octombrie 2009 şi 15 aprilie 2010. Cu toate 
că iniţial s-a  estimat că măsura de amnistie fiscală ar conduce la atragerea unei sume totale de circa 50 miliarde de 
euro, fondurile „repatriate” au fost în final, foarte interesant, aproape dublu decât previziunea, respectiv 95 de 
miliarde euro. 
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      De curând, şi Parlamentul de la Ankara a adoptat o lege prin care se prevede reducerea de la 40% la maximum 
2% a taxei percepute de stat pentru repatrierea averilor deţinute de cetaţenii turci în străinătate. Acest act normativ 
stipulează ca statul turc să nu cerceteze modul ilegal în care au fost dobândite averile respective! Conform analiştilor 
turci, bugetul ţării ar urma astfel să se majoreze, în urma acestei decizii, cu circa 100 de miliarde de euro!  

Amnistia fiscală ar putea reprezenta o soluţie pentru lipsa acută a resurselor bugetare şi în România. În 
elaborarea acestui deziderat statul ar trebui să discearnă dacă nu cumva ar fi pus ulterior la zid de către populaţie, 
care ar putea reproşa, pe bună dreptate, un previzibil eşec al luptei împtriva corupţiei, a marilor fraude şi a evaziunii 
fiscale.  

Consider că amnistia fiscală ar putea reprezenta totuşi o soluţie pentru România, având în vedere adâncirea 
crizei europene, lipsa banilor, dar şi lupta fără sfârşit dintre autorităţile statului şi economia gri. Resursele de care are 
nevoie România pentru depăşirea situaţiei ingrate actuale şi pentru acoperirea deficitului bugetar ar putea fi, aşadar, 
un balon de oxigen demn de luat în seamă. S-ar impune o dezbatere publică pe acest subiect, având în vedere o 
potenţială ipoteză conform căreia revenirea unor sume mari de bani înapoi în România nu s-ar putea realiza cu acelaşi 
succes precum cel din Italia sau Turcia. Populaţia ar trebui consultată pe marginea acestei teme delicate, o asemenea 
decizie, neîndoios necesară, având un caracter coercitiv atunci când se bazează pe o mare aderenţă din partea 
oamenilor.  

Tema amnistiei fiscale rămâne încă în discuţie şi analiză şi referitor la IMM-uri, îndeosebi teoria conform 
căreia măsura respectivă ar fi oportună pentru salvarea mediului de afaceri şi a capitalului autohton. În acest fel, în 
opinia mea, am avea posibilitatea de a salva de la insolvenţă şi faliment puţinele societăţi care mai rezistă în sălbatica 
noastră economie de piaţă.  

De asemenea, dacă în cazul averilor obţinute ilicit în România şi depozitate afară şi al  salvării firmelor avem 
încă semne de întrebare asupra oportunităţii acordării amnistiei fiscală, susţin cu tărie că o asemenea măsură se 
impune pentru cel puţin o categorie a populaţiei. Îmi permit să îmi exprim părerea că statul român trebuie să 
identifice o soluţie pentru bătrânii care, prin diverse situaţii, au ajuns să fie executaţi silit şi să îşi piardă casele în care 
locuiesc. Există multe cazuri în România de oameni în vârstă aproape de a-şi pierde locuinţele, nu neaparat din cauza 
datoriilor către stat, ci a majorărilor şi penalizăţile puse de Fisc pentru sumele iniţial derizorii pe care le-au avut de 
achitat. Cred cu tărie că statul este obligat să găsească o soluţie de compromis pentru persoanele în vârstă aflate în 
aceste situaţii-limită, iar ştergerea sumelor datorate ar fi un pas spre normalitate. În fond şi la urma urmei, nu aceşti 
bătrâni fără posibilităţi de a mai munci sunt marii evazionişti ai României... 
 
 

Deputat, 
Constantin Avram 

 
*** 

 
Încurajarea creşterii  natalităţii 

 
 

 Creşterea natalităţii în România a fost şi rămâne o necesitate ce trebuie susţinută şi abordată strategic la cel 
mai înalt nivel. Conservatorii precizează că sunt multe familii în care bunicii joacă un rol foarte important în 
creşterea nepoţilor, îndeosebi la vârste cuprinse între 50 şi 65 de ani. 
 Programele şi măsurile sociale susţin familia in creşterea şi educarea copiilor prin facilităţi acordate de stat 
pentru locuinţa şi loc de muncă. 
 Programele de susţinere vor avea în perspectivă rezultate benefice pentru societatea românească fiind 
reprezentate la nivel european şi mondial în toate domeniile, cum ar fi, susţinerea programelor de dezvoltare 
economică în care familia nu ar fi nevoită să-şi restrângă activitatea socială sau profesională pentru creşterea şi 
educarea copiilor şi nici renunţarea la locul de muncă. Exercitiul educaţional ar avea continuitate şi calitate iar 
părinţii ar fi sprijiniţi în educaţia copiilor de bunici, grădiniţa şi şcoală. Mai sunt de părere că pensionarii ar avea 
sprijinul populaţiei active prin susţinerea fondurilor necesare pentru  pensii sau măsuri asiguratorii de sănătate, 
stabilitatea locului de munca, limitarea migraţiei în căutarea unui loc de muncă şi creşterea calităţii vieţii, un 
echilibru între investiţia statului şi efectele benefice pentru societate. 
 Strategia trebuie să fie materializată prin legi si foarte bine fundamentată prin programe şi măsuri sociale 
care să susţină generaţiile active ale societăţii româneşti. Eu cred că această propunere a fost recepţionată pozitiv de 
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toţi cei care au luat la cunoştinţă de aceasta şi ar trebui să susţinem şi să dovedim importanţa acestei propuneri 
legislative atât pentru creşterea de calitate şi siguranţă a nepoţilor, a bunicilor prin acordarea unei sume pentru 
îngrijirea acestora cat şi părinţilor pentru a reveni într-un timp foarte scurt la locul de muncă. 
 
 

Deputat, 
Aurelian Ionescu 

 
*** 

    
S.O.S. pădurile României! 

 
Suprafaţa fondului forestier din România a crescut anul trecut, cu 0,1% faţă de 2011, la 6,52 milioane de 

hectare! La prima vedere, pare o informaţie neverosimilă, în contextul despăduririlor masive la care a fost supus 
fondul forestier autohton în ultimii ani. Ştirea este dată însă chiar de Institutul Naţional de Statistică (INS), drept 
pentru care ar fi de dorit să nu punem la îndoială acest procent pozitiv, chiar dacă vorbim de o creştere infimă. Pe de 
altă parte însă, raportările din statisticile oficiale, conform cărora am avea mai multe păduri decât în urmă cu zece 
ani, sunt contrazise chiar de responsabilul guvernamental al domeniului, doamna ministru delegat Lucia Varga, care 
recunoaşte deschis că datele oficiale nu coincid cu realitatea din teren! 

Situaţia dezastruoasă în care se află în prezent fondul forestier al României este o consecinţă directă a lipsei 
de implicare a guvernelor de după 1990 în stoparea fenomenelor despăduririlor şi defrişărilor. Nici un Guvern nu a 
reuşit până acum să facă ordine şi să pedepsească autorii comiterii acestui jaf naţional al aurului verde, extrem de 
bine păzit şi conservat în ţările civilizate. Este nefiresc şi faptul că la această oră România nu are nici măcar o 
inventariere precisă a suprafeţelor de teren care au mai rezistat acoperite cu păduri. 

Raportările oficiale sunt contrazise nu numai de ministrul Varga, ci şi de organizaţiile internaţionale care 
monitorizează starea pădurilor româneşti. Astfel, un recent studiu Greenpeace arată fără echivoc că România riscă să 
rămână fără pădure în următorii zece ani, fapt cu consecinţe dintre cele mai dramatice, atât pentru viitorul naţiunii, 
cât şi pentru dezvoltarea economiei. Organizaţia atrage atenţia că în fiecare an dispar 28.000 de hectare de pădure, iar 
în fiecare oră sunt retezate trei hectare! Pe locurile unde lemnul este ras de pe faţa pământului nu se mai plantează 
nimic în schimb, iar sute şi mii de hectare ale frumoşilor noştri munţi rămân schilodite de-a pururi.  

În ciuda gravităţii situaţiei, este de salutat că premierul Victor Ponta încurajează demersurile Ministerului de 
resort pentru elaborarea soluţiilor necesare  
în vederea înăspririi legislaţiei în domeniu. Acestea sunt absolut necesare, diminuarea tăierilor masive urmând să 
conducă la reducerea inundaţiilor produse din cauza defrişărilor necontrolate. Guvernul USL trebuie să oprească jaful 
naţional amintit, în condiţiile în care România a pierdut peste cinci miliarde de euro din cauza tăierilor ilegale de 
păduri din ultimele două decenii.  

O legislaţie mai dură în domeniu se impune imperativ, având în vedere starea de fapt dramatică existentă în 
toată ţara, dar şi în judeţul pe care-l reprezint, Maramureş. În răspunsul primit recent la o interpelare adresată 
Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, doamna ministru delegat Lucia Varga a precizat că doar 8 (opt) 
dosare au fost finalizate din cele 139 de fapte de tăieri ilegale constatate în anul 2012 ca infracţiuni silvice comise pe 
raza judeţului Maramureş! Şapte din cele opt dosare au fost finalizate prin neînceperea urmăririi penale, doar unul 
fiind trimis efectiv în judecată. De aici rezultă un grad de instrumentare de 5,8% şi un procent de trimitere în judecată 
de doar 0,7%!!! 

Şi din acest exemplu rezultă că este evident că gestionarea pădurilor din România trebuie să constituie un 
sector arondat siguranţei naţionale. Tocmai din această cauză se impune ca modificarea Constituţiei României să 
prevadă expres şi administrarea pădurilor statului în conformitate cu prevederile de siguranţă naţională. Poate astfel 
vom reuşi să responsabilizăm pe toată lumea, de la angajaţii ocoalelor silvice la administratorii privaţi şi până la 
simplii cetăţeni să nu mai distrugă sistematic ceea ce alţii ocrotesc cu sfinţenie, aurul verde al românilor! 
 

 
Deputat, 

Cornelia Negruţ 
 

*** 
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Sponsorizările externe ilegale ale formaţiunilor politice 

trebuie stopate prin lege 
 

 
Partidul Conservator a sesizat zilele trecute instituţiile abilitate ale statului român în legătură cu finanţarea 

ilegală a Partidului Popular al Maghiarilor din România de către autorităţi din străinătate, în speţă din Ungaria. 
Demersul a survenit în urma publicării unui studiu în măsură să îngrijoreze, realizat cu sprijinul U.S. Department of 
State şi al Ambasadei Franţei în România, care certifică faptul că guvernul maghiar şi mai multe companii cu capital 
de stat din Ungaria au finanţat Partidul Popular al Maghiarilor din România cu peste trei milioane de euro. Concret, 
FIDESZ, partidul premierului Viktor Orbán, precum şi alte companii cu capital de stat, au finanţat pe diferite filiere, 
în mod indirect, Partidul Popular al Maghiarilor din România, printr-o serie întreagă de organizaţii, asociaţii şi 
fundaţii în care se regăsesc persoane din anturajul politic sau civic al lui László Tökes.  

Considerăm că astfel de acţiuni sunt ilegale şi sancţionabile de prevederile actelor normative în vigoare 
privind finanţarea partidelor politice, respectiv Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale, actualizată la data de 24/06/2011. Această lege prevede fără echivoc interzicerea susţinerii 
partidelor politice din România prin mijloace financiare din străinătate.  

În opinia mea, este momentul ca autorităţile române să intervină ferm pentru stoparea acestor activităţi 
ilegale şi frauduloase. Finanţarea mascată din Ungaria către o formaţiune politică română care are drept ţintă 
principală autonomia teritorială a aşa-zisului Ţinut Secuiesc, precum şi promovarea unor acţiuni cu vădite intenţii de 
segregare, în dispreţul populaţiei majoritare, reprezintă un atentat la buna funcţionare constituţională şi instituţională 
a statului român. Este de aşteptat ca Legea nr. 334/2006 să fie modificată în regim de urgenţă, astfel încât toate 
sponsorizările externe să fie stopate, iar proliferarea finanţărilor ilegale către anumite formaţiuni politice care 
promovează acţiuni anti-româneşti să înceteze. Cred cu tărie că funcţionarea democratică a statului român şi 
îmbunătăţirea calităţii climatului politic autohton trebuie să se bazeze pe moralitate şi corectitudine, iar prima 
condiţie a acestor deziderate este transparenţa totală privind finanţarea partidelor conform legii.    
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Impozitarea tranzacţiilor cu terenuri agricole, 

singura soluţie împotriva speculanţilor 
 
 

Dragi colegi, 
 

Ştim cu toţii că România nu este pregătită pentru liberalizarea pieţei funciare, programată pentru 1 ianuarie 
2014, când orice cetăţean al Uniunii Europene va putea achiziţiona, pe persoană fizică, terenuri în ţara noastră. După 
20 de ani de ruinare sistematică, agricultura românească, abia acum, începe să funcţioneze, de câţiva înregistrându-se 
rezultate promiţătoare. Cu toate acestea, fermele şi fermierii sunt decapitalizaţi, iar terenurile agricole se 
tranzacţionează cu preţuri mult sub valoarea lor reală. Pur şi simplu, România nu este pregătită pentru această 
liberalizare a pieţei funciare, pentru că există riscul pierderii controlului asupra unor suprafeţe uriaşe din terenul 
arabil al României. Ce se va întâmpla dacă noii proprietari, fiind persoane fizice, nu vor dori să cultive aceste 
suprafeţe, preferând să le păstreze doar pentru valoarea lor imobiliară şi nu să le utilizeze pentru potenţialul lor 
agricol?! 
 

În aceste condiţii, dragi colegi, ne aflăm în faţa unui posibil pericol la adresa siguranţei naţionale, agricultura 
românească fiind periclitată de implementarea unei măsuri ale cărei efecte nu le cunoaşte nimeni, adică liberalizarea 
pieţei funciare. 
 

Având în vedere această situaţie extrem de complicată, grupul parlamentar din Camera Deputaţilor al 
Partidului Conservator va propune o iniţiativă legislativă de impozitare a tranzacţiilor cu terenuri agricole între 
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persoane fizice. Astfel, se instituie un impozit plătit de fiecare persoană fizică care doreşte să achiziţioneze mai mult 
de 5 hectare de teren agricol într-un interval de 365 de zile, adică un an calendaristic. Impozitul va avea valoarea de 
4.000 de lei şi se va achita pentru fiecare hectar de teren agricol, peste suprafaţa de 5 hectare, achiziţionat de către o 
persoană fizică într-un interval de un an. Mai exact, dacă o persoană fizică va achiziţiona 6 hectare de teren agricol în 
mai puţin de un an de zile, va trebui să plătească un impozit de 4.000 de lei, dacă va achiziţiona 8 hectare, impozitul 
va fi de 12.000 de lei. 
 

Impozitul va avea denumirea ”Impozit pe tranzacţii imobiliare funciare” şi se va achita direct către bugetul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin intermediul Direcţiilor pentru Agricultură de la nivelul fiecărui 
judeţ. Fondurile colectate din Impozitul pe tranzacţii imobiliare funciare vor fi vărsate în bugetul subvenţiilor pentru 
agricultură, crescând, astfel, sumele alocate fermierilor, în fiecare an. 
 

Instituirea acestui impozit are scopul de a sprijini agricultura românească, prin stimularea cultivării 
suprafeţelor de teren agricol şi descurajarea valorificării imobiliare a fondului funciar românesc de către marii 
speculanţi transnaţionali. 
 

Deputat, 
Vicentiu-Mircea Irimie 

 
*** 

 
 
Stimati colegi, doamnelor si domnilor, 
  

Doresc sa spun azi cateva cuvinte de solidaritate cu Institutul Elie Wiesel si cu eforturile pe care acest Institut 
profesionist le face – intr-un mediu socio-politic adesea indolent sau ignar – pentru a urmari obiectivele cu care a fost 
insarcinat inca de la infiintare. 

În România, dupa cum stiti, legislatia interzice promovarea cultului persoanelor vinovate de savârsirea de 
infractiuni contra pacii si omenirii. In plus, avand in vedere argumente pe care nu le mai reiau aici, Romania are 
obligatia de a-si gestiona trecutul cu o atentie speciala: in tara noastra am avut, totusi, Holocaust, fapt care ne 
responsabilizeaza intr-un mod particular. 

Trebuie sa-mi exprim asadar surprinderea pentru faptul ca joi, 30 mai 2013, Consiliul Local al orasului Târgu 
Ocna a respins solicitarea Institutului National pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” de a i se 
retrage legionarului Valeriu Gafencu titlul de cetatean de onoare post-mortem.  

Dupa cum argumenteaza specialistii Institutului Wiesel, Valeriu Gafencu a fost conducator al organizatiei 
legionare Fratiile de Cruce. A participat la rebeliunea legionara, fiind arestat pentru asta. Eliberat la scurta vreme, el a 
fost arestat din nou de autoritati datorita militantismului legionar. Conform dosarului CNSAS, Gafencu a fost învinuit 
de faptul ca, în calitate de conducator al organizatiilor scolare Fratiile de Cruce din Iasi, a instigat direct pe elevii 
Liceului National, Liceul Internat si Liceul de Fete ”Oltea Doamna” la nesupunere fata de legile si autoritatile 
scolare, determinându-i în ziua de 23 ianuarie 1941 sa suspende cursurile. Aceasta instigare a avut ca urmare 
declararea grevei de catre elevii liceelor mentionate. Valeriu Gafencu sustinea ca “elevii sunt un explozibil mai 
puternic decât dinamita, sunt elita si conducatorii de mâine ai tarii” si ca “avem dusmani înlauntru pe iudeo-masoni, 
iar în afara pe rusi care ocupa mereu câte un ostrov din Delta Dunarii”. În decembrie 1941 a fost condamnat la 25 de 
ani de munca zilnica pentru „crima de constituire de asociatiune si activitate legionara potrivnica ordinei existente în 
Stat prevazuta si penalizata de art. 5 si 7 al. I din Decretul Lege nr. 236/1941”.  

Cunosc punctul de vedere al celor care apara memoria lui Gafencu. Iata de pilda ce a scris domnul Marcel 
Radut Seliste intr-un editorial pe acest subiect: “Actiunea initiata ar fi fost demna de toata lauda daca în speta am fi 
aflat un legionar care a asasinat evrei în timpul pogromurilor organizate de Miscarea Legionara sau un oficial militar 
al dictaturii Maresalului Ion Antonescu, implicat în deportarea si asasinarea sistematica a evreilor din România. 
Solicitarea INSHR ”Ellie Wiesel” nu are însa ca obiect legitima condamnare publica si oficiala a unui asasin, ci 
loveste neargumentat, cu o înspaimântatoare superficialitate a argumentelor juridice, istorice si morale, în memoria 
unui tânar care a platit cu libertatea si apoi, cu viata, o alegere pe care a facut-o la vârsta studentiei. Un om tânar al 
carui comportament crestinesc, demn si curajos în fata chinurilor inimaginabile la care a fost supus de tortionarii 
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comunisti, i-a adus respectul din partea poporului care l-a cinstit cu supranumele de ”Sfântul Închisorilor”, asa cum l-
a numit evreul convertit la crestinism, monahul Nicolae Steinhardt.” 

Ma leaga multe idei de tabara crestin-conservatoare a domnului Seliste, dar in aceasta tema cred ca greseste. 
Conditia de a ucide evrei cu propriile maini sau de a coordona cumva institutional Holocaustul nu mi se pare una 
exclusiva, necesara, pentru a-ti lua rezerve in celebrarea administrativa a unor predecesori. Vorbim aici de sintagma 
“cetatean de onoare” – iar onoarea nu cred ca ar trebui sa se masoare doar prin inlaturarea unor infractiuni grave. Pot 
sa fiu de acord cu ideea ca Valeriu Gafencu s-a comportat exemplar – intr-o maniera de sfant – in inchisorile 
comuniste, si totusi sa cred inoportuna celebrarea sa administrativa pentru erorile anterioare. Episodul legionar si 
anti-semit din cariera lui Gafencu nu poate fi legitimat printr-o astfel de recunoastere. 

Ma voi implica, la randul meu, alaturi de Institutul Wiesel in aceasta cauza, implicand Parlamentul 
Romaniei, Knessetul, Ambasada Israelului si incercand sa discut direct cu autoritatile din Targu Ocna. 

 
Deputat, 

Ovidiu Raeţchi 
 

*** 
 
 
 

 Întrebări 
 

Adresată domnului Daniel-Constantin Barbu, ministrul Culturii 
 

Situaţia muzeelor maramureşene aflate în curs de retrocedare. 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Mai multe instituţii prestigioase din domeniul cultural şi-au exprimat îngrijorarea faţă de situaţia în care se 
află muzee, centre culturale, case memoriale, palate, colecţii, biblioteci şi alte instituţii culturale de prim rang din 25 
de judeţe ale României, între care şi Maramureş. Un număr consistent de astfel de unităţi culturale, peste 60, sunt 
obligate în urma unor sentinţe judecătoreşti să elibereze imobilele în care funcţionează de ani de zile. Sunt imobile 
care au fost sau sunt în curs de retrocedare, iar acum se văd nevoite să îşi mute patrimoniul în alte spaţii, fiind 
ameninţate cu dispariţia. 

Consecinţele acestor acţiuni de retrocedare a muzeelor din România, majoritatea din patrimoniul cultural 
naţional, sunt dezastruoase pentru cultura naţională. Efectele negative s-ar putea transpune în degradarea gravă a 
patrimoniului cultural naţional mobil deţinut de aceste muzee, sau scoaterea lor de facto din circuitul educaţional şi 
turistic.  

Între sediile culturale cu spaţii retrocedate menţionate de specialişti se numără şi Grădina Zoologică Baia 
Mare, cu o suprafaţă de un hectar. De asemenea, la capitolul muzee în curs de retrocedare figurează şi Muzeul 
Maramureşului din Sighetu Marmaţiei, respectiv sediul secţiilor istorie şi ştiinţele naturii.  

Având în vedere consecinţele nefericite ale retrocedărilor acestor instituţii culturale de prim rang ale 
României, vă întreb cu respect domnule ministru: 
1. Ce măsuri are în vedere Ministerul Culturii pentru a împiedica retrocedarea muzeelor din România, şi, implicit, a 
salva patrimoniul cultural? 
2. Care este situaţia actuală a retrocedării suprafeţei aferente a Grădinii Zoologice Baia Mare? 
3. Care este stadiul procesului de retrocedare a Muzeului Maramureşului din Sighetu Marmaţiei şi ce intenţionaţi să 
întreprindeţi pentru salvarea acestuia? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 
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Adresată domnului Victor Opaschi, secretar de stat Secretariatul de Stat pentru Culte 
 

Situaţia bisericilor greco-catolice care au revenit ortodocşilor în urma unor procese 
 
Stimate domnule secretar de stat, 

 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis recent rămânerea în patrimoniul Episcopiei Ortodoxe a 

Maramureşului şi Sătmarului a Catedralei Veche a cultului ortodox, imobil aflat în litigiu cu Episcopia Română Unită 
cu Roma, Greco-Catolică din Maramureş căruia i-a aparţinut lăcaşul. Sentinţa, definitivă şi irevocabilă, i-a 
nemulţumit pe reprezentanţii Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice din Baia Mare, deoarece lăcaşul de 
cult a fost construit de greco-catolici, iar în anul 1948 biserica a trecut în administrarea cultului ortodox. Clădirea, 
picturile interioare, crucea metalică de pe acoperişul lăcaşului încă poartă însemnele greco-catolicilor.  

Vă întreb cu respect: 
1. Câte lăcaşe de cult mai deţin în prezent credincioşii greco-catolici în municipiul Baia Mare şi în judeţul 
Maramureş? 
2. Care este situaţia actuală a retrocedărilor bisericilor din România, în general, şi din Maramureş, în special, 
respectiv dacă mai sunt proprietăţi şi biserici aflate în litigiu între cele două culte religioase? 
3. În ce fel se realizează despăgubirea bisericilor retrocedate în situaţiile în care nu se poate realiza transferul în 
natură? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
 

Situaţia copiilor dispăruţi din judeţul Maramureş 
 
Stimate domnule ministru,  
 

Am sărbătorit recent Ziua Internaţională a Copiilor Dispăruţi, 25 mai, dedicată de 20 de ani acestor micuţi 
care dispar în număr tot mai mare, iar mulţi dintre ei nu se mai reîntorc niciodată. România se confruntă cu o 
escaladare a cazurilor de copii dispăruţi, situaţia pe plan naţional fiind în măsură să îngrijoreze întreaga opinie 
publică. Aproape zilnic mass-media prezintă o nouă situaţie de acest gen, un nou copil dispărut şi alţi părinţi 
disperaţi. Poate în fiecare zi trecem nepăsători pe lângă copiii dispăruţi, neştiind că îi caută o armată de oameni ai 
legii şi rudele lor nemângâiate. Fără îndoială, eforturile Poliţiei Române de a-i găsi pe aceşti copii, de a-i ajuta să se 
întoarcă acasă şi de a-i reda familiilor lor, nu sunt deloc de neglijat.  

Vă întreb cu respect domnule ministru: 
1. Care este situaţia copiilor dispăruţi din ultimii ani, atât la nivel naţional, cât şi punctual, în judeţul Maramureş? 
2. Câţi dintre copiii dispăruţi şi căutaţi nu au fost găsiţi? Concret, care sunt cele mai vechi cazuri de acest gen din 
România, şi din Maramureş? 
3. În urma anchetelor realizate, care sunt principalele motive ale dispariţiei minorilor? 
4. Ce strategie are ministerul pe care îl conduceţi în vederea diminuării fenomenului? 
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Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale  
 
Stimate domnule Ministru, 
 

Problema pe care doresc să o ridic astăzi are două aspecte: 
 

Primul, care ţine de chestiunea generală a competenţei în societatea noastră, care este sugrumată de 
birocraţie, formalism şi confuzie a valorilor, şi  
 

Al doilea, care ţine de unul dintre multele domenii în care se acţionează strâmb, şi anume modalitatea de 
promovare a profesioniştilor în poziţii importante ale învăţământului nostru superior, unde se simte tot mai mult 
nevoia de oameni pregătiţi, care să vină la catedră încărcaţi de experienţa şi competenţa domeniilor în care au dovedit 
în realitate, în piaţă, că sunt competitivi. 
 

Este, dacă vreţi, o încercare de a transforma într-o realitate constructivă lupta absurdă dintre teoretic şi 
practic, dintre general şi particular, dintre abstarct şi concret, la care sunt obligaţi multţi profesionişti, de către o 
birocraţie sufocantă. 
 

Să trec la obiect, pentru că nicio abstarcţiune nu are forţa unui exemplu, mai ales dacă exemplul este negativ 
şi ne ajuta să nu mai repetăm eroarea. 
 

Un jurnalist de frunte din mass-media noastră de azi, autor de multe şi importante articole sau emisiuni, 
constructor de redacţii, de formate, coordonator de echipe performante, care a dovedit prin succesul la public şi 
succesul celor pe care îi conduce că este competent, nu poate să împărtăşească tinerilor experienţa sa, nu poate să îi 
înveţe şi pe alţii ceea ce ştie, din postura de cadru didactic universitar de rang înalt cu drepturi depline, pentru că are 
de trecut obstacole infernale, care nu ţin de priceperea sa, ci de birocraţie, de formalism. 
 

Profesioniştii veniţi din presa reală ar trebui să aibă acces mai uşor la catedră, pe bază vocaţională, iar nu pe 
criteriile care funcţionează astăzi. La fel cum artiştii şi sportivii pot deveni cadre didactice universitare echivalându-
li-se mai uşor performanţele sportive, experienţa, expoziţiile, lucrările, cărţile din domeniile lor de competenţă, şi 
ziariştilor ar trebui să li se creeze un cadru mai flexibil de a promova pe linie universitară, pe aceleaşi baze de 
profesionalism dovedit. 

 
Astfel, ar avea de câştigat simultan, şi presa, şi învăţământul. 
 
Am discutat cu mai mulţi jurnaliştii, care sunt chemaţi de universităţi sau de diverse şcoli de presă să 

împărtăşească din experienţa lor şi care se lovesc de aceeaşi mare problemă, absurdă, din punctul nostru de vedere: 
exact activitatea lor cel mai bine susţinută în practică (jurnalismul real) este cel mai puţin cuantificabilă, 
alături de celelalte rigori, în dosarele de promovare ca profesori sau conferenţiari universitari. Li se cer acte 
peste acte, articole teoretice de cercetare, publicate în reviste cotate după tot felul de rigori închise (adesea, revistele 
acestea sunt doar realităţi virtuale), dar nu li se ia în considerare chiar punctul lor forte, şi anume competenţa 
dovedită în piaţa media, care se ştie că nu tolerează decât ceea ce este valabil. 

Sigur, sunt necesare şi activităţile specifice muncii universitare şi de cercetare, manualele, cursurile, 
participările la congrese, conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale de specialitate, dar trebuie să găsim 
soluţii pentru echivalări juste, care să nu favorizeze doar un tip de caracteristici profesionale. În România, de 
cele mai multe ori, fie se sugrumă şansele profesioniştilor pe criterii formale, fie se lasă prea libere rigorile de 
promovare. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 

Newsletter nr. 17 - 2013 săptămâna 3 – 7 iunie 2013  
 

113

Propun repoziţionarea jurnalismului, în momentul evaluării activităţii jurnaliştilor-cadre didactice, în 
zona vocaţională, din zona foarte rigidă şi formală, în care se află în momentul de faţă. Ar fi drept ca şi jurnaliştii 
care activează în învăţământul superior să aibă parte de acelaşi tratament ca artiştii (scriitori sau din alte domenii 
creative) şi sportivii, în sensul ca performanţele lor reale (cărţi, opere de artă, expoziţii, medalii etc) şi recunoaşterea 
în premii sau notorietate să le fie echivalabile cu granturile, cercetarea şi publicaţiile ISI, BDI, A şi B, aşa cum 
artiştilor plastici li se recunosc expoziţiile, premiile şi lucrările, filologilor li se recunosc creaţiile literare, cărţile şi 
articolele din reviste necotate obligatoriu ISI, BDI, A şi B, opere creative artistic, nu numai ştiinţific, iar sportivilor – 
performanţele efective, medaliile, reuşitele individuale sau de echipă. 

Concret, un jurnalist care publică în presa reală, care conduce publicaţii, care organizează redacţii, care este 
creativ, competent, bun coordonator de echipe în jurnalismul real, nu poate promova într-un post didactic 
universitar dacă nu întruneşte o serie de rigori formale, care nu ţin aproape deloc de priceperea sa. În schimb, 
un cadru didactic care nu are niciun contact cu jurnalismul concret, dar îşi face un bun dosar de activitate cu 
articole publicate în circuitul închis al cotărilor de specialitate, are toate şansele să promoveze pe linie 
universitară, chiar dacă este inexistent în contextul jurnalismului real.  

Nu dorim să le fie diminuate şansele de promovare celor care se pricep mai bine la chestiuni formale, la 
cercetare şi la birocraţia cercetării ştiinţifice, decât la creaţie şi practică în presă, ci să le fie oferită şi celor care au o 
pondere mare a activităţii în jurnalismul efectiv, şansa de a promova, pe bază de realizări efective, nu numai 
pe bază de dosare bine alcătuite. 

De aceea, cred că este necesar a se lua în calcul, la evaluarea jurnaliştilor care vor să devină profesori, şi 
a realizărilor jurnalistice propriu-zise „DIN” jurnalismul propriu-zis şi comunicare în care activează, nu 
numai a lucrărilor „DESPRE” jurnalism şi comunicare, din motivul principal că, mai presus de orice, presa 
înseamnă realitate, viaţă, competitivitate, creativitate, originalitate în câmpul concurenţial mass-media, 
contact cu oamenii şi cu problemele societăţii, cu creaţia, şi abia apoi teorii şi abstracţiuni. 

Dacă, după legislaţia actuală, astăzi ar concura pentru un post de conferenţiar sau de profesor universitar mari 
oameni de cultură şi educaţie, mari creatori şi profesori care au făcut cinste şcolii româneşti, ca Titu Maiorescu, Nae 
Ionescu, George Călinescu sau mari gazetari şi oameni de mass-media din ultimele decenii, ca Octavian Paler, 
Adrian Păunescu, Fănuş Neagu, Grigore Vieru, Geo Dumitrescu, Tudor Vornicu, Ioan Chirilă, Cristian Tudor 
Popescu, Ion Cristoiu, Dumitru Tinu, Corneliu Vadim Tudor etc, ei, cu toată activitatea lor prodigioasă, nu ar putea 
câştiga niciun concurs în faţa unor contracandidaţi necunoscuţi publicului, neoriginali, necreativi, care, deşi nu au 
realizat ceva semnificativ în realitatea presei, au dosare solide şi abilitatea de a cita din alţii, de a îşi construi o mapă 
birocratică plină de puncte şi de coeficienţi în lumea obscură şi opacă adesea a publicaţiilor recunoscute academic, 
dar fără importanţă în jurnalismul real, adică o activitate binecotabilă în cadrul legal de azi, cu care ar obţine 
calificative mari pentru grade didactice înalte. 

Fireşte, repet, sunt foarte necesare rigorile academice, teoretice. Fireşte, trebuie îmbinate cu mare atenţie 
creativitatea şi competitivitatea jurnalistică propriu-zisă cu specificul didactic (pentru că, evident, nu orice jurnalist 
performant poate fi automat şi un bun profesor de jurnalism), dar esenţialul este că ar trebui să se dea o mult mai 
mare importanţă şi laturii reale, nu numai celei formale. Unui profesionist care organizează competitiv echipe şi 
redacţii, care realizează emisiuni ce au audienţă şi rezistenţă pe piaţă, care face jurnalism efectiv în scris şi în audio-
vizual (interviuri, editoriale, anchete, eseuri, reportaje, grafică, dezbateri, pamflete, cronici etc) ar trebui să i se poată 
echivala mai uşor activitatea din domeniu cu atât de dificilele de abordat granturi, cercetări ştiinţifice şi publicaţii 
în reviste cotate ISI, BDI, A şi B, care sunt şi aşa puţine, ceea ce îi face pe jurnaliştii-cadre didactice să nu mai fie ei 
înşişi, să caute soluţii-hibrid de asimilare a priceperii lor în cadrul formal dat, limitat, constrângător, care nu îi 
avantajează. 

Avem şansa de sprijini două domenii importante, presa şi învăţământul, prin transformarea experienţei 
practice şi a performanţelor într-un folos pentru studenţi, pentru tinerii de astăzi şi de mâine. 

 
Deputat, 

Damian Florea 
 

*** 
 
Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
 

Nerespectarea semnelor rutiere 
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Stimate domnule ministru,   

 În România, conform statisticilor, principala cauză generatoare de evenimente rutiere este reprezentată de 
indisciplina participanţilor la trafic. Consider că sporirea securităţii rutiere prin diminuarea indisciplinei particpanţilor 
la trafic şi implicit reducerea numărului şi a gravităţii accidentelor rutiere trebuie să fie o prioritate a ministerului pe 
care îl coordonaţi.  

În Bucuresti, înfiinţarea pe anumite porţiuni de drum a unor culoare unice destinate transportului în comun, 
au constituit măsuri ce au adus beneficii cetăţenilor şi au încurajat conducătorii auto să nu mai opteze pentru 
utilizarea maşinilor personale şi să circule cu mijloacele de transport în comun. Însă, de cele mai multe ori, această 
măsură, ce s-ar fi putut dovedi eficientă pentru deblocarea traficului din Bucureşti, în special în zonele centrale, este 
inutilă.  

 În prezent, unul din puţinele culoare destinate RATB este cel de pe sensul de mers dinspre Piaţa Operei 
(zona Eroilor) înspre Universitate, mai precis pe Bulevardul Regina Elisabeta. Din păcate, pe tronsonul mai sus 
amintit, sunt zilnic martor la încercarea de sfidare de către şoferi a semnului rutier ce interzice accesul tuturor 
autovehiculelor, cu excepţia celor destinate transportului în comun.  

În contextul în care echipajele de poliţie nu iau măsuri pentru combaterea acestui fenomen, vă rog să-mi 
comunicaţi ce măsuri aveţi în vedere pentru sistarea acestei stări de fapt? Deoarece foarte mulţi conducători de taxi 
scurtează cursele zilnice pe sensul unic de pe Bulevardul Regina Elisabeta înspre Univrsitate, vă rog să-mi precizaţi 
dacă în categoria transportului public de persoane se încadrează şi transportul public în regim de taxi? Veţi avea în 
vedere introducerea şi a altor sensuri unice pe bulevardele importante din Capitală?  

Totodată, solicit Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile sale specializate, să întreprindă demersurile 
necesare pntru identificarea soluţiilor optime în vederea prevenirii şi combaterii fenomenului de indisciplină în 
traficul rutier în Bucureşti, în mod special pe sensul unic de pe Bulevardul Regina Elisabeta.  

Solicit răspuns scris. 
  

Deputat, 
Andrei-Claudiu Tănăsescu 

 
*** 

 
                                        

Adresată domnului Eugen-Gheorghe Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Campaniile de informare pentru depistarea afecţiunilor pielii. 
 
Stimate domnule ministru,           
 

Societatea Română de Dermatologie (SRD) va demara în această vară o amplă campanie de informare în 
ceea ce priveşte depistarea melanomului şi prevenirea cancerului cutanat. În urma unei recente acţiuni organizată pe 
aceste teme, peste 10% dintre persoanele consultate au fost depistate cu afecţiuni grave de piele din cauza expunerii 
nefireşti la soare. În această vară, mai mulţi medici se vor implica în lupta contra cancerului de piele, aceştia urmând 
să ofere informaţii şi să acorde consultaţii gratuite populaţiei aflate în zonele turistice ale ţării, dar şi tinerilor din 
Braşov. 

Vă întreb cu respect: 
1. Care este scopul urmărit prin aceste campanii de prevenire a cancerului de piele? 
2. Câte dintre persoanele cu afecţiuni ale pielii se prezintă la medic înainte de a fi depistate cu diferite boli? 
3. Ce urmăreşte punctual campania respectivă în judeţul Braşov? 
4. În ce mod afectează radiaţiile solare populaţia din zona montană? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

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

Implicarea Prinţului Charles în proiectele de mediu din Transilvania. 
 
Stimată doamnă ministru,           
 

Aţi avut luni, 3 iunie a.c., o întrevedere cu Prinţul Charles, aflat în vizita în România, pe care l-aţi invitat să 
vi se alăture în viitoarele proiecte „verzi”. Potrivit relatărilor presei, moştenitorul tronului britanic a fost de acord cu 
propunerea dumneavoastră. După cum bine se ştie,   
Prinţul de Wales militează activ pentru o serie de proiecte, între care şi susţinerea agriculturii ecologice.  

Vă întreb cu respect: 
1. Care a fost propunerea concretă pe care i-aţi făcut-o Prinţului Charles referitor la proiectele ecologice şi 
promovarea tradiţiilor României? 
2. Având în vedere ataşamentul viitorului rege al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord faţă de valorile 
şi frumuseţile Transilvaniei, ce vă propuneţi să întreprindeţi din punct de vedere al protejării mediului în vederea 
creşterii atractivităţii acestei zone? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 

 
Cazuri de trafic de droguri în judeţul Braşov 

 
Stimate domnule ministru, 
 

Trei grupuri de presupuşi traficanţi de droguri de mare risc au fost destructurate zilele trecute de către 
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Braşov, 12 persoane fiind 
arestate preventiv în urma acţiunii. Pe lângă cei 12, alte 50 de persoane, între care şi mulţi minori, sunt cercetate 
pentru deţinere si consum de droguri. Reţeaua a fost anihilată după ce a traficat peste un kilogram şi jumătate de 
droguri, fiind descoperită, de asemenea, o cantitate impresionantă de cultură de canabis. 

Vă întreb cu respect: 
1. Câţi traficanţi de droguri au fost trimişi în judecată în ultimul an în România, şi câţi dintre ei provin din judeţul 
Braşov? 
2. Câţi minori au fost implicaţi în ultimul an în traficul de droguri, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Braşov? 
3. Care au fost cele mai aspre pedepse aplicate pentru traficanţii de droguri de mare risc? 
4. Care sunt principalele droguri traficate în România şi ce cantitate s-a confiscat în ultimul an? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 
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Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale 
 

 Declaraţii politic 
 

Alfabetul chirilic 
 
 

Stimate colege, stimaţi colegi, 
 
Istoria poporului slav a avut o ascensiune mare, raportată la migraţia şi contactele culturale cu celelalte 

organizaţii tribale din spaţiul estic European. În perioada  secolelor  al VII-lea şi al IX-lea au apărut marile oraşe 
slave Novgorod şi Kiev,  unde s-au format primele organizaţii tribale din spaţiul estic European şi au dat naştere la 
dezvoltarea statului  slav.  

În urma invaziilor hunilor, bulgarilor şi avarilor ce au devastat Europa, slavii s-au infiltrat în centrul şi 
răsăritul Europei, fiind atestaţi sub denumirea de “Scavini” în secolul al VI-lea, după afirmaţiile istoricilor Iordanes şi 
Procopius din Cezareea. În secolul al VII-lea, slavii au pătruns la sud de Dunăre, şi au ajuns în jurul Peloponezului 
să-şi concentreze cea mai mare parte a populaţiei slave. De atunci, au fost înfiinţate comunităţile creştine în Moravia, 
datorită celor doi fraţi,  Sfinţii Apostoli Chiril şi Metodie, care după terminarea misiunilor diplomatice şi-au început 
activitatea. 

Cei doi fraţi au fost crescuţi înr-o zonă bilingvă, cu vorbitori de slavonă şi greacă şi au ajuns să cunoască 
aprofundat cele două limbi. Au compus alfabetul glagolitic pentru a putea traduce şi răspândi Evanghelia în limba 
slavilor, slavi care erau împărţiţi în mai multe grupuri etnice şi care au răspândit creştinismul până la ruşi. Mai târziu 
alfabetul glagonic s-a dezvoltat în alfabetul chirilic, care este folosit şi în prezent în unele limbi slave.  

Sfinţii Chiril şi Metodie, au avut o misiune grea, deoarece până atunci slavii se exprimau printr-un limbaj 
relativ limitat, având o viaţă agricolă şi militară. Primul contact spiritual al slavilor cu credinţa creştină a fost făcută 
prin traducerea Evangheliei în limba slavă. Cea mai mare dificultate a fost când traducătorii trebuiau să transpună 
limbajul teologic din originalele greceşti la cel slav, care era foarte sărac în termeni religioşi. Transmiterea textelor 
bizantine către Rusia a fost efectuată în două faze istorice.  Prima a început odată cu convertirea Rusiei la creştinism, 
în veacul al XI-lea, când primul stat slav bulgar a fost desfiinţat şi a durat câţiva ani până la formarea celui de-al 
doilea stat bulgar în anul 1185. A două fază istorică  de deplasare a textelor slavone către Rusia a început în secolul al 
XIII-lea, pe vremea când Rusia a reluat contactele cu Bizanţul şi cu ţările slave sudice. Această etapă s-a numit “a 
doua influenţă sud-slavă în Rusia”.  

 Alfabetul slav numit glagolitic, şi apoi chirilic  a fost compus la mănăstirea Olimp din Bithynia în anul 855. 
Activitatea celor doi a fost intensă, recunoscută şi apreciată de papa Nicolae, care ia invitat la Roma. Înainte de 
sosirea lor la Roma, papa Nicolae a murit şi a fost succedat de Adrian al II-lea, care a fost receptiv la activitatea celor 
doi sfinţi, a aprobat folosirea limbii chirilice în cultul bisericii şi le-a cerut să-şi continue activitatea.  Astfel, 
Constantin, spre sfârşitul vieţii sale a îmbrăcat haina monahală şi a primit numele de Chiril, iar Metodie (Mihail) a 
fost hirotonit ca episcop al Moraviei şi Pannoniei.  

Alfabetul chirilic sau slavon, zis “Azbuka” după denumirea tradiţională a primelor două litere (az şi buche) va 
rămâne în istorie. Chirilica sau slavona veche  a  fost folosită ca limbă de redactare a textelor bisericeşti, ca dialect al 
popoarele slave, ca limbă străină la români.  Astfel, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, s-a renunţat la 
alfabetul chirilic şi s-a adoptat alfabetul latin.  

Numele celor doi Sfinţi a fost cunoscut în istoria bisericii, în vieţile sfinţilor şi în istoria creştinismului ca “ 
Apostolii slavilor” sau ca “ cei întocmai cu Apostolii”. 

S-au împlinit  1150 ani de la crearea alfabetului chirilic, simboluri care au dus la dezvoltarea unui orizont 
literar şi cultural slav.  
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Vă mulţumesc!   
 

Deputat, 
Miron Ignat 

Deputat CRLR 
 

*** 
 

 
 

Stimate colege, stimaţi colegi, 
 
 România este recunoscută în Europa şi în lume drept unul dintre statele cu o legislaţie extrem de permisivă şi 
încurajatoare în ceea ce priveşte păstrarea drepturilor lingvistice şi culturale ale minorităţilor naţionale, precum şi a 
tradiţiilor acestora.  
 Întotdeauna am considerat că susţinerea învăţământului în limba minorităţilor naţionale şi a şcolilor de profil 
sunt paşi esenţiali pentru ca membrii acestor comunităţi să poată să transmită urmaşilor moştenirea culturală şi 
lingvistică specifică. Din păcate, există situaţii în care numărul mic de elevi dintr-o şcoală cu predare în limba 
minorităţilor atrage după sine un coeficient redus în finanţarea acestor instituţii şi – evide – o scăderea a interesului 
dascălilor de a preda în aceste sisteme.  

 De aceea cred că actuala Lege a educaţiei naţionale ar trebui acordată la realităţile din zonele în care trăiesc 
comunităţi ale minorităţilor naţionale şi să fie modificată în consecinţă. Astfel, la schema de finanţare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar cu predare în limba minorităţilor naţionale va trebui să se ia în calcul un coeficient mărit pe 
baza factorilor de corecţie luând în considerare predarea limbii minorităţilor naţionale, precum şi factorul relaţionat 
cu izolarea lingvistică, geografică şi numărul redus de elevi.  De asemenea, în comunităţile unde există cerere pentru 
învăţământ în limba minorităţilor naţionale clasele de studiu pot fi mai mici decât cele prevăzute de lege., decizia 
aparţinând Inspectoratelor şcolare judeţene, la cererea părinţilor sau al Consiliului profesoral. 

Introducerea acestor modificări sunt un pas obligatoriu pentru protejarea şi conservarea învăţământului în limba 
minorităţilor naţionale, ca un pas important în păstrarea tradiţiilor şi a moştenirii culturale şi tocmai de aceea voi 
solicita sprijinul tuturor colegilor parlamentari, indiferent de partidul din care provin, pentru susţinerea unei iniţiative 
legislative pe care am depus-o pe această temă .  

Vă mulțumesc, 
 

Deputat, 
Adrian-Miroslav Merka 

Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România 
 

*** 
 

 
Stimaţi colegi,  

  
 
Autorităţile de la Bucureşti, precum şi cele din administraţiile locale ar trebui să ia în calcul avertizările 

transmise deja de către Autoritatea Naţională de Meteorologie privind posibilitatea unor temeperaturi ridicate în 
lunile de vară, cu volum scăzut de precipitaţii – adicîă avertizările de secetă. Acest fapt este cu atât mai important cu 
cât se văd puse în pericol zeci de hectare de culturi, în special care se află în zonele lipsite de un sistem de irigaţii 
funcţional. 
 

Nu pot să nu amintesc faptul că, în perioada promisiunilor electorale, au fost vehiculate câteva angajamente 
din partea responsabililor aflaţi acum la Palatul Victoria, precum: subvenţionarea energiei electrice pentru irigaţii, 
urgentarea investiţiilor în infrastructura de irigaţii, elaborarea unei hotărâri de guvern pentru despăgubirea fermierilor 
ale căror culturi agricole au suferit de pe urma secetei, precum şi crearea unui fond de creditare cu dobânzi 
preferenţiale pentru fermieri. Punerea în aplicare a acestor măsuri, ar contribui fără echivoc la salvarea muncii 
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fermierilor şi la creşterea productivităţii în agricultură, în condiţiile în care, chiar şi în aceste circumstanţe agricultura 
a contribuit la PIB-ul României de anul trecut cu 15 miliarde de euro. 

 
În condiţiile în care investiţiile în infrastructura din agricultură ar trebui să fie în valoare de un miliard de 

euro, iar aceşti bani nu se regăsesc în bugetul de stat, cred că ar trebui să ne gândim serios la extinderea 
parteneriatelor public – privat, astfel încât agricultura să iasă din starea de regres în care se află. 

 
Răspunsul la fenomenele meteorologice extrem trebuie să fie foarte bine pregătit. De exemplu, salut 

eforturile guvernului român de a atrage finanţare din partea Comisiei Europene pentru o investiţie de 54 de milioane 
de euro prin Fondul de coeziune pentru susţinerea unui proiect de prevenire a inundaţiilor. Administraţia Naţională 
“Apele Române” va putea reacţiona eficient în caz de inundaţii, scopul proiectului fiind optimizarea securităţii şi a 
infrastructurii deja existente. 

Un astfel de proiect ar trebui gândit şi accesat şi în cazul prevenirii fenomenului de secetă, iar în acest fel 
culturile fermierilor români vor putea fi protejate, iar investiţiile oamenilor apărate în faţa fenomenelor extreme. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat, 
Ion Marocico 

Uniunea Ucrainenilor din România 
 

*** 
 

 
Ministerul Educaţiei Naţionale a anunţat intenţia sa de a introduce învăţământul obligatoriu de la vârsta de 

cinci ani – adică introducerea obligativităţii înscrierii la grădiniţă, precum şi scăderea vârstei pentru studierea celei de 
a doua limbi străine în şcoli. Astfel, dacă până în prezent a doua limbă străină era introdusă în sistemul de învăţământ 
din clasa a V-a, intenţia este ca, pe viitor, elevii să studieze ce de-a doua limbă străină din clasa a treia. 

 
Cele două măsuri sunt salutare în condiţiile în care ţinem cont de câteva aspecte deosebit de importante. 

Conform unui studiu realizat anul trecut, rata analfabetismului declarat este de aproximativ 10%, în timp ce 
sociologii declară că rata reală a acestui fenomen ar putea trece de 15%, în condiţiile în care există multe persoane 
care nu recunosc acest lucru. Scăderea vârstei de şcolarizare obligatorie, ar aduce un plus la creşterea nivelului de 
alfabetizare. Alfabetizarea este un drept al omului și face parte din educația de bază fiind esențială în lupta împotriva 
sărăciei a reducerii mortalității printre copii, a egalității între sexe și asigurarea dezvoltării durabile, păcii și 
democrației. 

 
În ceea ce priveşte introducerea spre studiu a celei de a doua limbi străine mai devreme, adică începând cu 

clasa a III-a, această măsură este de natură să pregătească mai bine elevii pentru deschiderea către Europa, pentru o 
integrare mai uşoară şi mai normală în societatea europeană. Cunoaşterea a două limbi străine va oferi oricărui tânăr 
român o lejeritate mai mare în accesarea unor sisteme de învăţământ europene, precum şi o creştere a siguranţei de 
sine în relaţionarea cu tinerii din alte ţări. 

 
Ca reprezentant al minorităţii croate în Parlamentul României salut  deciziile amintite mai sus. Suplimentar, 

cred că ar fi de dorit ca în zonele în care există minorităţi, să existe posibilitatea ca şi copiii populaţiei majoritare, 
adică elevii români, să poată opta (dacă doresc) pentru învăţarea limbii minorităților din zona respectivă unde trăiesc, 
ca cea de-a două limbă străină. În acest fel ar creşte gradul de coeziune socială, precum și gradul de comunicare între 
copii. 

 
Mai mult decât atât, consider că pe lângă aceste măsuri – absolut salutare – este necesară demararea unor 

acţiuni de modificare legislativă pentru susţinerea instituţiilor de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor 
naţionale. Este şi cazul şcolilor cu predare în limba croată, exemplu fiind cele din comuna Carașova, unde există 
Liceul bilingv Româno–Croat, dar şi şcolile din satele Nermet, Iabalcea comuna Lupac, satele Rafnic, Clocotici și 
Vodnic. 
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Acordarea unor finanţări juste, care să susţină acest tip de învăţământ reprezintă condiţiile de bază pentru 
promovarea şi conservarea limbii, tradiţiilor şi a obiceiurilor minorităţilor naţionale. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat, 
Ghera Giureci-Slobodan 

Uniunea Croaţilor din România 
 

*** 
 

Stimați colegi, prin declarația pe care o prezint astăzi vreau să salut decizia Comisiei Europene de a 
recomanda Consiliului Europei încheierea procedurii de deficit excesiv în cazul României, după ce a constatat 
reducerea deficitului bugetar sub nivelul maxim de 3% permis în UE. Experții CE estimează menținerea atât a 
deficitului, cât și a îndatorării publice în limita permisă în Tratatul UE. România a înregistrat un deficit bugetar de 
2,9% anul trecut, conform standardele UE, iar executivul comunitar estimează o reducere la 2,6% pentru anul în curs 
și la 2,4% pentru 2014. Procedura de deficit excesiv poate conduce la sancțiuni financiare în cazul statelor din zona 
euro, în timp ce țările non-euro pot fi pedepsite prin blocarea accesului la fonduri UE. 

Această recomandare a Comisiei Europene demonstrează că actualul guvern USL, alături de Parlamentul 
României, fac eforturi permanente pentru a readuce economia României acolo unde îi este locul, printre economiile 
puternice ale UE. Ministerul Finanțelor Publice a informat încă de la începutul anului în perioada mai-iunie ar putea 
fi anunțată decizia finală de abrogare a deficitului excesiv, după confirmarea datelor privind execuția bugetară și în 
funcție de o analiză privind posibilitatea ca România să aiba o tendință clară pe termen mediu de a menține deficitul 
sub limita de 3% din PIB. 

Uniunea Europeană prognozează că deficitul bugetar al României să rămână sub 3% în perioada prognozată, 
2013-2014, după ce țara noastră a reușit să atingă 2,9% anul trecut. 

Decizia Ecofin privind existența deficitului excesiv în cazul României a fost adoptată în iulie 2009, în 
perioada fostei guvernări. Acesta este unul dintre motivele pentru care au apărut adopte măsurile severe de scădere a 
deficitului în domeniul salarizării în sistemul public, schimbări în sistemul de pensii, precum și alte măsuri extreme, 
nepopulare și disperate, dacă le pot spune așa. În perioada imediat următoare sunt încrezător că actualul guvern, 
condus de Uniunea Social Liberală, va știi să mențină acestă limită a deficitului sub 3%, astfel încât să dezvoltarea 
României să poată continua fără a fi încetinită de măsuri de austeritate. 

 
Deputat, 

Ionel Stancu 
Asociaţia Macedonenilor din România 

 
*** 

 
 

Vizita Preşedintelui Marii Adunări Naţionale a Republicii Turcia Domnul Cemil Çiçek 
 

 
Zilele acestea avem onoarea de a fi vizitaţi de către una dintre personalităţile marcante ale Republicii Turcia, 

preşedintele Adunări Naţionale a Republicii Turcia, dl Cemil  Çiçek. Vizita dl Cemil  Çiçek este una cu atât mai 
specială deoarece este prima întâlnire a domniei sale cu actuala formulă a Parlamentului României. 

Acest eveniment diplomatic vine într-un context foarte bun pentru relaţiile bilaterale dintre cele două state şi 
pentru politicile publice ale ţării noastre privind minorităţile naţionale.  

Turcia este primul partener comercial al României din afara Uniunii Europene şi al 5-lea partener în cadrul 
schimburilor internaţionale totale ale ţării noastre. Turcia are o economie puternică şi o poziţie marcantă pe scena 
internaţională.    

Vizita dlui Cemil Çiçek de a efectua o vizită oficială în România, este urmată de  invitaţia adresată de 
preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, invitaţie acceptată de Preşedintele Marii Adunari Naţionale a 
Republicii Turcia arătând astfel deschiderea României catre o politică externă activă. 
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Domnul Cemil  Çiçek este cunoscut ca un prieten al României şi al comunităţii turco-tătare din românia, o 
persoană care s-a interesat constant de situaţia  ţării noastre, al mediului oamenilor de afaceri turci din România, 
precum şi de comunitatea turco tătară.  

Vizita domnului preşedinte Cemil Çiçek este o dovadă a deschiderii externe pe care România a arătat-o în 
ultimii ani statului turc, ca acesta  să devină membru cu drepturi depline al UE. Dl Çiçek a demonstrat de-a lungul 
timpului o disponibilitate către dialog şi o atitudine echilibrată faţă de politica din România, iar un astfel de moment 
extrem de important îl reprezintă sprijinul statului român pentru  aderarea Turciei la structurile Uniunii Europene. 

Suntem onoraţi ca domnia sa a ales să întreprinda aceasta vizita în ţara noastră, una pe care o consider 
marcantă, pentru relaţiile statului român cu Turcia. 

Personal mă simt onorat de întâlnirea pe care o voi avea  cu domnul Cemil  Çiçek  în calitate de reprezentant 
al comunităţii turco-tătare cât şi în calitate de membru al grupului de prietenie România Turcia în Parlamentul 
României. 

În final, aş vrea să subliniez şi însemnatatea pe care România o acorda stânsei cooperari cu Turcia, cooperare 
benefică pentru ambele state. 
 Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Varol Amet 

Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale 
 

*** 
 
 
 




