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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

 
Şedinţa Camerei Deputaţilor marţi, 11 iunie 2013 

 
Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, 11 iunie, prin vot final, următoarele proiecte de lege: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România (PL-x 144/2013) - lege ordinară (304 voturi pentru, 2 
abţineri). 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2013 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri 
funciare (PL-x 146/2013) - lege ordinară (244 voturi pentru, 31 împotrivă, 26 abţineri). 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea 
strategiei pentru mediul marin (PL-x 126/2013) - lege ordinară (308 voturi pentru, 1 abţinere). 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.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 (PL-x 213/2012) - lege ordinară (306 voturi pentru, 2 abţineri). 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea OUG nr.80 din 28 septembrie 2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (PL-x 441/2012) - lege ordinară (287 
voturi pentru, 1 împotrivă, 24 abţineri). 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012 privind instalaţiile portuare de 
preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii (PL-x 390/2012) - lege ordinară (288 voturi pentru, 1 
împotrivă, 24 abţineri). 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea 
imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", 
precum şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 172/2013) - lege ordinară 232 voturi pentru, 62 împotrivă, 
18 abţineri). 

8. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe (PL-x 188/2013) - lege ordinară (231 
voturi pentru, 51 împotrivă, 3 abţineri). 

9. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a Administraţiei 
Fiscale) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 8 mai 2013 
(PL-x 197/2013) - lege ordinară (293 voturi pentru, 26 împotrivă, 3 abţineri). 

10. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, reexaminată la cererea preşedintelui 
României (PL-x 187/2011/2013)- lege ordinară (237 voturi pentru, 79 împotrivă, 9 abţineri). 

11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, 
cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment (PL-x 249/2012) - lege 
ordinară – raport de respingere, 284 voturi pentru, 37 împotrivă, 3 abţineri. 

12. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Herghelii de Stat" (Pl-x 563/2008) - lege 
ordinară – raport de respingere, 266 voturi pentru, 54 împotrivă, 2 abţineri. 

13. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional �Constantin Brâncuşi" (Pl-x 229/2011) - 
lege ordinară – raport de respingere, 224 voturi pentru, 80 împotrivă, 19 abţineri. 

14. Legea privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene, reexaminată la 
cererea preşedintelui României (PL-x 3/2012/2013) - lege organică – 269 voturi pentru, 37 împotrivă, 18 abţineri. 

15. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de creştere, îngrijire şi 
educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani (Pl-x 457/2011) - lege organică – raport de respingere, 228 voturi pentru, 86 
împotrivă, 5 abţineri. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 
Sesiunea februarie – iunie 2012 
(Situaţia cuprinde datele la 14 iunie 2013) 

                                                                                                                                                                                                          
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 913  

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

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 203
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 527
575

– votate  575
             din care: - înaintate la Senat        14
                            - în procedura de promulgare   30
                            - promulgate* 167 
                            - respinse definitiv 364
– la vot final 0
2) Se află în proces legislativ 351
a) pe ordinea de zi 38
b) la comisii  300
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 

6

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 31
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 31
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0
4) Desesizări 1

 
 
 
               ▪ Cele 575 iniţiative legislative votate privesc: 
                         187 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                                din care: 
                           103  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                  32  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                        52  proiecte de legi  
                         388 propuneri legislative 
 
                * În anul 2013 au fost promulgate 181 legi, dintre care 167  din iniţiativele legislative dezbătute şi votate 
în sesiunea actuală.      
     



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 18 - 2013 săptămâna 10 – 14 iunie 

2013  

 

4

 
C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 

 Camerei Deputaţilor  
Şedinţele de luni, 10 şi marţi, 11 iunie 2013 

 
 
 

 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 35 

        din care: - în dezbatere 
35

                       - la vot final 0
 

Dezbătute 
                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               13  

15  

   - votate 15 

         din care: - înaintate la Senat   2
                        - la promulgare   9
                        - respinse definitiv   4
   - la vot final 0
 
Retrimise la comisii 3
 
Pe ordinea de zi la sfârşitul perioadei 38

        din care: - în dezbatere 
38

                       - la vot final 0
 
 
 
     ▪ Cele 15 iniţiative legislative votate privesc: 
                 9 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                        din care: 
                        4  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
             1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                   4  proiecte de legi  
                 6 propuneri legislative 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 
săptămâna 10 – 14 iunie 2013 

 
 

 
 

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

1.  PL-x 144/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România  
 

2.  PL-x 146/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2013 pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a 
activităţii de îmbunătăţiri funciare  
 

3.  PL-x 126/2013 – Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind 
stabilirea strategiei pentru mediul marin  
 

4.  PL-x 213/2012 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii                nr. 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  
 

5.  PL-x 441/2012 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de 
stare civilă 
 

6.  PL-x 390/2012 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile 
portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii  
 

7.  PL-x 172/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind 
reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în 
administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor 
proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative  

8.  PL-x 188/2013 – Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe  
 

9.  PL-x 187/2011 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul  
(Reexaminată la cererea Preşedintelui României)  

  
 

 
 

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

1.  PL-x 197/2013 – Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de 
modernizare a Administraţiei Fiscale) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013    
 

2.  PL-x 3/2012 – Proiectul de Lege privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul 
afacerilor europene  
(Reexaminat la cererea Preşedintelui României)  
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III. Proiecte de legi pentru care procedura legislativă a încetat: 
 

1.  PL-x 249/2012 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1994 privind 
timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de 
divertisment 
 

2.  Pl-x 563/2008 – Propunerea legislativă privind înfiinţarea Companiei Naţionale ”Herghelii de Stat” 
 

3.  Pl-x 229/2011 – Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional „Constantin 
Brâncuşi”                        
 

4.  Pl-x 457/2011 – Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
de creştere, îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani 
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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 14 iunie 2013) 

 
 

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

Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului 2013, care  cuprinde 123 de proiecte de legi.  
Dintre acestea, 73 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: 1

- proiecte de lege aflate în dezbatere la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor: 27 

- proiecte de lege înregistrate la BP pentru trimitere la comisii: 1

- proiecte de lege aflate în dezbatere la Senat: 8

- proiecte de lege adoptate de ambele Camere ale Parlamentului, aflate în termenul pt. exercitarea 

dreptului de contestare la Curtea Constituţională: 

2

- legi trimise la promulgare: 3

- legi promulgate:    31 

 
                                                    TOTAL                                                                       73 
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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  13  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 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 

11.06.2013 
(Raport de adoptare 

cu amendamente 
admise şi respinse) 
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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 07.03.2013ş s-a 

întocmit raport 
preliminar şi 

urmează să fie 
transmis Comisiei 

juridice 
  
  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 
preliminarş Comisia 
pt. buget şi Comisia 

juridică continuă 
dezbaterile 
împreună. 
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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.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 

 a fost întocmit 
raport preliminar şi 
transmis Comisiei 

juridice 

3 

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

Senat 
Adoptat pe 24.03.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  153/ 30.03.2011 

Retrimis pe 10.06.2013 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 17.06.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 17-

19.06.2013 

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 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

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 

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 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

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 

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 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 17-

19.06.2013 

  
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  
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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.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 

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 angajatorş 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 

  
        55))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ddrreeppttuurriillee  oommuulluuii,,  ccuullttee  şşii  pprroobblleemmeellee  mmiinnoorriittăăţţiilloorr  nnaaţţiioonnaallee  
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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 
preliminarş 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 
admiseş 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 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 17-

19.06.2013 

  
        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 angajatorş 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 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 

Retrimis pe 05.06.2013 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 12.06.2012 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 17-

19.06.2013 

3 

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 

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 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 
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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  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

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  
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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”ş includerea în categoria 
lucrărilor de artă vizuală a plăcilor comemorative, a fântânilor decorative, a 
mobilierului urban de dimensiuni monumentale cu caracter decorativ, etc.ş 
reglementarea competenţelor structurilor abilitate în domeniuş majorarea 
nivelului amenzilor. 

Senat 
Adoptat pe 06.12.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  775/ 19.12.2011 

Termen: 09.02.2012 

Ministerul solicită 
amânarea 

dezbaterilor 

  
  
  
  
  

      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 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

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 
preliminarş 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 

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 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

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 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 

8 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind 
expropierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective 
de interes naţional, judeţean şi local. (poz. II-26) 
    Obiectul de reglementare:   modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 
privind expropierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 
obiective de interes naţional, judeţean şi local, în sensul includerii în sfera sa 
de reglementare a lucrărilor de dezvoltare a transportului şi distribuţia de 
energie electrică, declarate ca fiind lucrări de utilitate publică, urmând ca 
normele actuale aplicabile, cuprinse în Legea nr. 210/2010 privind unele 
măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de reţele de transport şi distribuţie 
a energiei electrice, să fie abrogate. 

Senat 
Respins pe 11.06.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  202/ 11.06.2013 

Termen: 17.06.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
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 

  
IIIIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  ÎÎNNRREEGGIISSTTRRAATTEE  LLAA  BBPP  PPEENNTTRRUU  TTRRIIMMIITTEERREE  LLAA  CCOOMMIISSIIII  
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului. (poz. II-6) 
     Obiectul de reglementare: completarea actualelor prevederi şi 
introducerea unor noi prevederi care să asigure o mai bună respectare a 
anumitor drepturi ale copilului, care au cunoscut noi nuanţe şi evoluţii, prin 
prisma evoluţiei societăţii, a valorilor acesteia şi a mediului social în care 
copilul şi familia trăiesc. 

Senat 
Adoptat pe 10.06.2013 

Camera Deputaţilor 
BPi 387/ 11.06.2013  

  
  
  
  
  

IIVV..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  DDEEZZBBAATTEERREE  LLAA    SSEENNAATT  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Proiect de Lege – 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 
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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 
-  

  
  
  
  
  
  

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

          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) La SG din data de: 

1 

Proiect de Lege pentru 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 
10.06.2013 

2 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin. (poz. II-2) 

Senat 
Adoptat pe 23.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  126/ 07.05.2013 
Adoptat pe 11.06.2013 

 
 
- 
 

  
                                VVII..    LLEEGGII  TTRRIIMMIISSEE  LLAA  PPRROOMMUULLGGAARREE  

          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) 
La promulgare din 

data de: 

1 
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 
Adoptată pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  35/ 18.02.2013 

Adoptată pe 05.06.2013 
11.06.2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) 
La promulgare din 

data de: 

2 

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 
Adoptată pe 18.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  92/ 25.03.2013 

Adoptată pe 05.06.2013 
11.06.2013 

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

Senat 
Adoptată pe 15.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  116/ 22.04.2013 
Adoptată pe 05.06.2013 

11.06.2013 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                VVIIII..    LLEEGGII  PPRROOMMUULLGGAATTEE  
          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Legea nr. 

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

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

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

Senat 
Respinsă pe 24.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 377/ 01.10.2012 

Adoptată  pe 12.02.2013 
Legea nr.12/2013 

4 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2012 privind 
unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice 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 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Legea nr. 

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 

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 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Legea nr. 

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 

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 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Legea nr. 

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 

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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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Legea nr. 

31 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 
Legea nr.179/2013 
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F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 

(la data de 14 iunie 2013) 
 
                              
                           

                             
                           

                                  I.  În perioada 10 – 13 iunie  2013    
 

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 28 rapoarte, din care 5 rapoarte 

suplimentare. 

 

     Comisiile permanente au depus 43 avize. 

 

Cele 28 rapoarte depuse sunt: 

 

♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

25     

   3 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

      17 

        3 

         8 
 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

 

 

La comisii se află în prezent 287 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care                
71 pentru raport suplimentar. 

 

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

 

     Comisiile parlamentare au întocmit  343 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 244 

♦ rapoarte suplimentare 73 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 26 

TOTAL     343 
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ANEXA
RAPOARTE 

 
 

depuse de comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 
 
 

în săptămână  10 – 13 iunie  2013 
 

 

I.   Comisia economică     
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru respingerea OUG nr.59/2012 privind mandatarea Ministerului 
Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în vederea înființării unei societăți 
comerciale  (PLx 29/2013) – raport comun cu Comisia juridică.  

Guvern,      
adoptat     
de Senat 

4.06.13 Raport de aprobare 
(224/R din 10.06.13) 

II.   Comisia pt. buget 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a 
Administraţiei Fiscale) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 8 mai 2013    (PLx 197/2013). 

Guvern 10.06.13 Raport de aprobare 
(226/R din 10.06.13) 

2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2012 
pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind 
unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă " și adoptarea unor 
măsuri în vederea îmbunătățirii condițiilor de derulare a programului "Prima casă " 
(PLx 90/2013) – raport comun cu Comisia juridică. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

26.03.13 
4.06.13 

Raport de aprobare 
 (239/R din 13.06.13) 

3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare 
de mediu și gospodărire a apelor (PLx 95/2013) – raport comun cu Comisia pt. 
administraţie. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

14.05.13 
11.06.13 

Raport de aprobare 
 (240/R din 13.06.13) 
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4 

Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr.45/2013 privind ratificarea Scrisorii de 
intenție semnată de autoritățile române la București, la 12 septembrie 2012, aprobată 
prin Decizia consiliului directorilor executivi ai FMI din 28 septembrie 2012 precum și 
a Scrisorii semnate de autoritățile române la București la 8 martie 2013 , aprobată prin 
Decizia consiliului directorilor ai FMI din 15 martie 2013 prin care se solicită 
prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România și FMI, de tip preventiv, intrat în 
vigoare prin Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București, la 10 
martie 2011, aprobată prin Decizia consiliului directorilor executivi ai fondului 
Monetar Internațional din 25 martie 2011 (PLx 154/2013). 

Guvern 10.06.13 Raport de aprobare 
 (241/R din 13.06.13) 

5 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2013 
pentru modificarea și completarea unor acte normative  (PLx 171/2013). 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

10.06.13 Raport de aprobare 
 (242/R din 13.06.13) 

6 
Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr.29/2013 privind stabilirea unor măsuri 
pentru plata salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013  
(PLx 173/2013). 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

11.06.13 Raport de aprobare 
 (243/R din 13.06.13) 

7 
Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr.7/2013 privind modificarea unor acte 
normative din domeniul sănătății (PLx 102/2013) – raport comun cu Comisia pt. 
sănătate. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

21.05.13 
11.06.13 

Raport de aprobare 
 (244/R din 13.06.13) 

8 
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 (PLx 153/2011) – prioritate legislativă. 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

10.06.13 

Raport suplimentar  
de aprobare cu 
amendamente 

(147/RS2 din 10.06.13) 

9 
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/RS1 din 13.06.13) 

III. Comisia pt. industrii 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea OG nr.6/2012 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere 
înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului 
și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică  
(PLx 164/2012) 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

21.05.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(231/R din 11.06.13) 
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2 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 
privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la 
vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a 
acestora  (PLx 690/2010/2012). 

Guvern,    
respins     

de Senat 
22.05.13 

Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(236/R din 12.06.13) 

IV. Comisia pt. agricultură 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și 
Infrastructurii a unor terenuri în suprafață totală de 136,655mp, aflate în domeniul public 
al statului , din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -ROMSILVA, în vederea 
realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România 
-S.A.a obiectivului de interes național "Autostrada Timișoara-Lugoj" (PLx 412/2012) – 
raport comun cu Comisia  juridică. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

26.0213 
3.06.13 

Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(235/R din 12.06.13) 

 
 

V. Comisia pt.  administraţie 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2013 pentru 
modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea 
și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea 
unor imobile, proprietate privată a statului , aflate în administrarea Regiei Autonome 
"Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat " (PLx 145/2013) – raport comun cu 
Comisia juridică. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

10.06.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(227/R din 10.06.13) 

2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2013 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2011 privind 
reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor , proprietate privată a statului, 
aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de 
Stat ", a imobilelor proprietatea regiei Autonome "Administrația Patrimoniului 
Protocolului de Stat ", precum și pentru modificarea unor acte normative  
(PLx 172/2013) – raport comun cu Comisia juridică. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

10.06.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(228/R din 10.06.13) 
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3 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2013 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea 
Inspectoratului de Stat în Construcții-I.S.C. (PLx 156/2013). 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

11.06.13 Raport de aprobare 
 (234/R din 12.06.13) 

4 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de 
mediu și gospodărire a apelor (PLx 95/2013) – raport comun cu Comisia pt. buget. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

14.05.13 
11.06.13 

Raport de aprobare 
 (240/R din 13.06.13) 

5 
Proiect de Lege 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 

10.06.13 

Raport suplimentar  
de aprobare cu 
amendamente 

(221/RS din10.06.13) 
 
 

VI. Comisia pt. muncă 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Cererea de reexaminare privind personalul Curţii Constituţionale  (Plx 264/2007/2008) – 
raport comun cu Comisia juridică. 17 parlam. 21.05.13 Raport de aprobare 

(222/R din 10.06.13) 

2 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.28/2009 privind 
reglementarea unor măsuri de protecție socială (Plx 147/2013). 

1 senator,   
respinsă    
de Senat 

4.06.13 Raport de respingere 
(225/R din 10.06.13) 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind 
aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor 
disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare 
(PLx 158/2013) 

Guvern,    
respins     

de Senat 
11.06.13 Raport de aprobare 

 (237/R din 13.06.13) 

4 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social 
(Plx 165/2013) 

1 senator,   
respinsă    
de Senat 

11.06.13 Raport de respingere 
 (238/R din 13.06.13) 

5 
Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (PLx 68/2011) – raport comun cu Comisia pt. sănătate. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

4.06.13 
11.06.13 

Raport suplimentar  
de aprobare cu 
amendamente 

(193/RS din 13.06.13) 
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VII. Comisia  pt. sănătate 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2013 privind 
modificarea unor acte normative din domeniul sănătății (PLx 102/2013) – raport comun 
cu Comisia pt. buget. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

21.05.13 
11.06.13 

Raport de aprobare 
 (244/R din 13.06.13) 

2 
Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (PLx 68/2011) – raport comun cu Comisia pt. muncă. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

4.06.13 
11.06.13 

Raport suplimentar  
de aprobare cu 
amendamente 

(193/RS din 13.06.13) 

VIII. Comisia pt. învăţământ 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2010 
pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării (PLx 608/2010/2013) – 
raport comun cu Comisia juridică. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

11.06.13 Raport de aprobare 
 (232/R din 12.06.13) 

               IX.  Comisia pt. cultură 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și 
funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune 
(Plx 120/2013). 

15 parlam. 4.06.13 
Raport de aprobare  
cu amendamente 

(223/R din 10.06.13) 

2 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 504/2002 a 
audiovizualului (Plx 659/2010/2012. 1 deputat 4.06.13 

Raport suplimentar  
de respingere 

(30/RS din 10.06.13) 
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               X.  Comisia juridică 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Cererea de reexaminare privind personalul Curţii Constituţionale  (Plx 264/2007/2008) – 
raport comun cu Comisia pt. muncă. 17 parlam. 21.05.13 Raport de aprobare 

(222/R din 10.06.13) 

2 
Proiect de Lege pentru respingerea OUG nr.59/2012 privind mandatarea Ministerului 
Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în vederea înființării unei societăți 
comerciale  (PLx 29/2013) – raport comun cu Comisia economică.  

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

4.06.13 Raport de aprobare 
(224/R din 10.06.13) 

3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2013 pentru 
modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea 
și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea 
unor imobile, proprietate privată a statului , aflate în administrarea Regiei Autonome 
"Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat " (PLx 145/2013) – raport comun cu 
Comisia pt. administraţie. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

10.06.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(227/R din 10.06.13) 

4 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2013 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2011 privind 
reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor , proprietate privată a statului, 
aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de 
Stat ", a imobilelor proprietatea regiei Autonome "Administrația Patrimoniului 
Protocolului de Stat ", precum și pentru modificarea unor acte normative  
(PLx 172/2013) – raport comun cu Comisia pt. administraţie. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

10.06.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(228/R din 10.06.13) 

5 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune  
(PLx 130/2013) – prioritate legislativă. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

10.06.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(229/R din 11.06.13) 

6 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe  (PLx 188/2013). Guvern 10.06.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(230/R din 11.06.13) 

7 
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2010 
pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării (PLx 608/2010/2013) – 
raport comun cu Comisia pt. învăţământ. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

11.06.13 Raport de aprobare 
 (232/R din 12.06.13) 
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8 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2013 pentru 
completarea art.53 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor 
(PLx 168/2013). 

Guvern 11.06.13 Raport de aprobare 
 (233/R din 12.06.13) 

9 

Proiect de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și 
Infrastructurii a unor terenuri în suprafață totală de 136,655mp, aflate în domeniul public 
al statului , din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -ROMSILVA, în vederea 
realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România 
-S.A.a obiectivului de interes național "Autostrada Timișoara-Lugoj" (PLx 412/2012) – 
raport comun cu Comisia  pt. agricultură. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

26.0213 
3.06.13 

Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(235/R din 12.06.13) 

10 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2012 pentru 
completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele 
măsuri în vederea implementării programului "Prima casă " și adoptarea unor măsuri în 
vederea îmbunătățirii condițiilor de derulare a programului "Prima casă " (PLx 90/2013) 
– raport comun cu Comisia pt. buget. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

26.03.13 
4.06.13 

Raport de aprobare 
 (239/R din 13.06.13) 

11 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). 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

3.06.13 

Raport suplimentar  
de aprobare cu 
amendamente 

(189/RS1 din 13.06.13) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 

PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 

 
 

 
 

  
 Declaraţii politice 

 
Lupta Împotriva Exploatării prin Muncă a Copilului 

 
 

 Stimaţi colegi, în luna iunie 2002, Organizaţia Internaţională a Muncii cu sediul de la Geneva declarat ziua 
de 12 iunie Zi Mondială Împotriva Exploatării prin Muncă a Copilului, în scopul de a atrage atenţia lumii întregi 
asupra necesităţii imperioase de a eradica exploatarea prin muncă a copiilor sub toate formele ei. Exploatarea copiilor 
este un rezultat al condiţiilor economice din ţările în curs de dezvoltare şi al concurenţei dintre acestea şi statele 
industrializate. Mai mult, transformarea copiilor în sclavi este întotdeauna o urmare a sărăciei. În aproape toate ţările 
exploatarea copiilor este interzisă prin lege, dar este folosită în lumea interlopă ca mijloc de a evita plata de taxe, de a 
reduce costurile cu angajaţii şi de a folosi avantaje în lupta cu concurenţa.  
 În majoritatea ţărilor din lumea a treia, şomajul în masă este normalitate. Nu există ajutor de şomaj sau alte 
forme de ajutor de la stat. În aceste circumstanţe, exploatarea copiilor este o formă de suplimentare a veniturilor 
familiei, uneori chiar singura sursă de venit. Dar angajarea copiilor creşte şomajul în rândul adulţilor, adânceşte şi 
mai mult inegalitatea de venituri şi de bunăstare 
 
 În foarte multe ţări, copiii nici măcar nu ajung la şcoală, ei fiind trimişi direct la muncă. Exploatarea copiilor 
este una din cele mai controversate şi scandaloase probleme din lumea actuală.  
 Aceştia sunt deseori victime ale accidentelor de muncă – din cauza condiţiilor proaste de protecţia muncii, a 
pregătirii şi experienţei profesionale defectuoase sau pentru că lucrează cu maşini şi unelte construite pentru adulţi. 
Există însă şi alte ocupaţii pe care copiii sunt obligaţi să le facă – prostituţie, cerşit, furturi din buzunare. Ca la orice 
alt tip de acţiune de exploatare a copiilor şi aici cei care organizează aceste activităţi şi profită de pe urma lor sunt 
adulţii.  
 Exploatarea copiilor scandalizează nu doar pentru că acestora li se refuză plata cuvenită muncii lor, ci pentru 
că, odată cu banii, le este furată şi copilăria. Lucrează la fel ca adulţii, dar încep mult mai devreme, trăiesc în condiţii 
care le periclitează atât sănătatea cât şi dezvoltarea fizică şi intelectuală. Aceşti copii trăiesc, despărţiţi de părinţii lor, 
precum nişte sclavi la locul de muncă. Fără vreo perspectivă pentru un viitor mai bun, mulţi dintre ei sunt ameninţaţi 
de o moarte timpurie. Doar cu apeluri de încetare a acestor practici nu se rezolvă nimic; de multe ori trebuie 
identificate şi eliminate cauzele economice şi sociale ale acestui fenomen. 
 Deşi este bine ca acest fenomen să fie combătut prin toate mijloacele disponibile, este clar că lupta nu poate 
fi câştigată cu declaraţii şi rezoluţii. Din acestea există deja destule, cum este şi Declaraţia privind Drepturile 
Copilului, adoptată de Adunarea Generală a ONU încă din 1959. În acest document se spune că minorii nu pot fi 
lăsaţi sau obligaţi să muncească până la atingerea vârstei majoratului, că nu pot exercita nici o activitate ocupaţională 
care să le pericliteze sănătatea, educaţia şi dezvoltarea viitoare. O convenţie a Organizaţiei Internaţionale a Muncii 
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consideră că 12 ani este vârsta de la care copiii pot efectua muncă uşoară. Pentru copiii mai tineri, orice fel de muncă 
este interzisă.  
 Stimaţi colegi, Constitutia României prevede că “exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar 
dăuna sănătăţii, moralităţii sau care le-ar pune in primejdie viaţa ori dezvoltarea normală sunt interzise”…, iar 
“minorii sub varsta de 15 ani nu pot fi angajati ca salariaţi”.  

 Deci copiii au dreptul de a fi protejaţi împotriva oricăror forme de exploatare economică, de a nu fi 
constrânşi la vreo muncă ce implică un risc potenţial sau care să le compromită educaţia ori să dăuneze sănătăţii, 
dezvoltării lor fizice, mentale, spitituale, morale ori sociale.  
 Stimaţi colegi, sărbătorirea acestei zile pe plan mondial are ca scop oferirea de informaţii privind cauzele 
reale si consecinţele exploatării copiilor care cerşesc şi de a lansa un apel către cetăţeni pentru o implicare activă in 
protecţia acestora. Nu putem rămâne indiferenţi atunci când copiii muncesc pentru a supravietui sau sunt expuşi celor 
mai dificile condiţii de muncă pentru ei, inclusiv sclaviei şi implicării în conflicte militare.  
  Nu putem permite ignorarea problemei exploatării copiilor. Toate ţările ar trebui să se straduiască să 
combată acest flagel, atât individual, cât şi colectiv. 
 
 

Deputat 
Ion Călin  

 
*** 

 
Dacă nu poţi învinge, poţi preveni 

 
Domnule preşedinte, 

Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 

Azi, vreau să abordez un subiect pe cât de actual şi de grav, pe atât de periculos. 
De zile întregi, Europa se confruntă cu fenomene meteorologice extreme, în timp ce judeţe întregi ale ţării 

noastre riscă să ajungă sau au ajuns deja sub ape. 
Motivul pentru care adresez această declaraţie politică pe care vreau să o trataţi drept un apel cât se poate de 

serios nu este numai atenţia pe care o acord judeţului Suceava- unul puternic afectat de furtuni şi de inundaţii- ci 
pentru că situaţia Suceveai este una similară, generalizată, în multe alte zone ale ţării. Locuri în care oamenii îşi pierd 
casele, gospodăriile, îşi văd munca distrusă şi, ce e şi mai important, viaţa lor este în pericol. 

Ştim că vremea reprezintă elementul căruia nu i ne putem opune şi că, din păcate, anul acesta nu face 
excepţie de la fenomene meteorologice extrem de delicate. Cu atât mai mult, pentru că este aşa, este necesar să 
conştientizăm că, dacă nu putem comanda vremea, putem preveni, însă, efectele sale. 

Iar acest lucru trebuie făcut nu numai în momentele în care suntem ameninţaţi. Se vede bine că este mai mult 
decât necesar să ne definim o strategie în acest sens. Una realistă, dar, mai ales, una în care să se înţeleagă că, în 
astfel de momente, cu atât mai mult, autorităţile naţionale, locale şi cetăţenii formează un întreg, nu entităţi separate, 
eventual, unele cu rol de călăi şi altele pe post de victimă. 

Astfel: 
Doamnelor şi domnilor reprezentanţi ai autoritaţilor publice locale, vă rog ca, în aceste zile, să trataţi- cu 

adevărat!-situaţia pe măsura importanţei sale. 
Doamnelor si domnilor reprezentanţi ai autorităţilor publice naţionale, chiar dacă anumite situaţii nu vă 

afectează în mod direct, vă rog să nu uitaţi de ce ocupaţi sau ar trebui să ocupaţi funcţiile pe care le deţineţi. 
Cetăţeni, autorităţile care vă vin în ajutor au datoria să facă tot ce le stă în putinţă, nu pot, însă, face minuni, 

de aceea, colaborarea şi înţelegerea voastre sunt esenţiale. 
Vă mulţumesc. 
 

 
Deputat, 

Ovidiu C. Iane 
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*** 
 
 

Regândirea sistemului de remuneraţie a membrilor ASF este 
 o dovadă de curaj politic din partea guvernului USL 

 
Stimate Colege, 
Stimati Colegi, 

 
 
 Astăzi vreau să vă vorbesc despre ceea ce cred că este un exemplu de necontestat a curajului politic de care 
Guvernul USL dă dovadă. Subiectul pe care îl voi aborda în declaraţia politica de astazi este procesul de constituire şi 
de gestionare a Autorităţii de Supraveghere Financiară iniţiat de guvern nu mai devreme de luna februarie a acestui 
an.  
 Stimate Colegi, Stimati Colegi,  
 A fost nevoie de mai puţin de 4 luni pentru ca Autoritatea de Supraveghere Financiară să devină o autoritate 
dreaptă din punctul de vedere al legislaţiei iniţiate de Guvern. În 4 luni Guvernul Ponta a reuşit să ducă la bun sfârşit 
ceea ce 13 ani de guvernări anterioare nu au reuşit.  

Sa ne reaminim faptele: În anul 2000, Comisia pentru Supravegherea Asigurărilor a luat fiinţă ca autoritate 
autonomă prin Legea 32 din 3 aprilie. O autoritate administrativă autonomă, de specialitate şi independentă, cu un 
consiliu de administraţie format din 5 persoane din care un vicepreşedinte şi un preşedinte. Consiliul de administraţie, 
ca şi în prezent este numit de Parlament cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi. Rapoartele de activitate şi 
bugetele CSA se prezintă în faţa Parlamentului fără a fi votate. Se poate spune că vorbim despre o autoritate 
autonomă care se află într-o oarecare măsură în subordinea Parlamentului. Numirile membrilor consiliului de 
administraţie se fac la propunearea grupurilor parlamentare şi audierea acestora are loc în comisiile de buget-finanţe 
din Parlament. Pe acelaşi model sunt constituite încă două autorităţi de reglementare în domeniul valorilor mobiliare 
şi în domeniul pensiilor private. Comisia Naţională pentru Valori Mobiliare este înfiinţată ca autoritate autonomă 
condusă de către un consiliu de administraţie format din 7 membri, din care 2 vicepreşedinţi şi 4 comisari. În anul 
2005 se înfiinţează şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private prin OUG nr. 50.  
 Deşi bugetele se prezintă anual în Parlament, remuneraţia consiliilor de administraţie şi personalului angajat 
în cadrul acestor autorităţi nu sunt publice. Ceea ce ştim însă este că peste 80% din bugetul autorităţilor menţionate 
mai devreme este reprezentat de fondul de salarii al instituţiei. Cum bugetul acestor instituţii este considerabil devine 
lesne de înţeles că şi salariile membrilor consiliilor de administraţie sunt de asemenea consistente.  
 Supravegherea financiară din România s-a construit avand la baza transpunerea legislaţiei europene, mai 
precis a Directivei 2002/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de 
viaţă şi Directivei nr. 2003/41/CE privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaţionale.  
 Nu vreau să fiu înţeleasă greşit, înfiinţare acestor autorităţi a fost o condiţie necesară pentru intergrarea 
noastră în Uniunea Europeană iar reglementarea pieţelor de capital, de asigurări private şi de pensii private este 
indispensabilă pentru orice sistem financiar care se vrea a fi european.  
 Sigur ca putem fi de acord cu o remuneraţie atractivă pentru membrii consiliului de administraţie tocmai din 
prisma faptului că este uşor să manipulezi aceste pieţe dacă autorităţile care le controlează sunt slabe sau ineficiente 
şi, în final, cetăţeanul de rând ajunge să plătească pentru eventualele abuzuri nesancţionate ale entităţilor financiare.  
 Vorbim totuşi de 13 ani, timp în care niciun Guvern şi nici o majoritate parlamentară nu a avut curajul să 
spună lucrurilor pe nume. Timp de 13 ani autoreglementarea autorităţilor de supraveghere a sistemului financiar din 
România a creat practic un stat în stat unde, timp de 6 ani cât este ales un membru în consiliul de administraţie, 
publicul larg, contribuabilii şi clienţii din sistem nu stiu deloc ce se întâmplă. Lipsa de transparenţă nu are nicio scuză 
şi această perdea de fier aş putea spune a fost ţinută sus de către toţi decidenţii politici din România până în februarie 
anul acesta. 
 În februarie 2012, Guvenul Ponta a transmis Parlamentului spre dezbatere şi adoptare OUG 93/2012 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financară care, după 13 ani a făcut dreptate în 
sistemul de supraveghere financiare. Din datele de mai sus rezultă un număr de 17 membri în consiliile de 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 18 - 2013 săptămâna 10 – 14 iunie 

2013  

 

38

administraţie cumulate ale celor trei autorităţi care funcţionează astăzi în cadrul ASF. Din aceste 17 funcţii numărăm 
3 preşedinţi, şi 4 vicepreşedinţi.  

Presa a adus în vizorul atenţiei publice, de nenumărare ori, salariile preşedinţilor şi vicepreşedinţilor CSSPP, 
CSA şi CNVM. Politicienii au dat nedumeriţi din umeri şi au aşteptat ca subiectul să se piardă în timp sub zgomotul 
altor ştiri mai importante. Această practică s-a perpetuat timp de 13 ani, până astăzi. Astăzi, avem un Guvern care 
reacţionează şi un premier responsabil care se remarcă prin curajul de a declara public că este inadmisibil să ai, într-o 
instituţie publică, 20.000 sau 30.000 de euro pe lună şi după câţiva ani de activitate să propui şi tot tu să votezi salarii 
compensatorii de 800.000 de euro. 

Declaraţiile domnului Ponta nu au rămas la stadiul de vorbe. Ce a făcut guvernul Ponta? A redus numărul 
membrilor în consiliul de administraţie al ASF de la 19 câţi erau prevăzuţi iniţial în lege la 11. Prin aceeaşi 
Ordonanţă de Urgenţă, Guvernul a impozitat cu 85% veniturile foştilor membri ai consiliilor de administraţie CSSPP, 
CNVM şi CSA.  

Vă întreb stimaţi colegi, de ce nu s-a dispus o astfel de măsură până astăzi? De ce guvernările anterioare au 
rămas ignorante în faţa acestor nedreptăţi? Acestă ignoranţă s-a manifestat inclusiv în perioada de criză economico-
financiară când fiecare bănuţ la bugetul de stat ar fi putut ajuta categoriile sociale vulnerabile, ar fi putut asigura un 
venit decent profesorilor sau medicilor.  

Răspunsul este simplu dar, din păcate, multora dintre noi le este teamă să îl rostească. Aceste venituri 
colosale în raport cu serviciile prestate şi în raport cu responsabilitatea funcţiei nu se justifică din nici un punct de 
vedere. Consider ca fiind un act de curaj politic măsura de impozitare a salariilor compensatorii de peste 800.000 de 
euro. 

Această măsură nu este singura demnă de respect politic pe care USL a luat-o în anul în curs. Fie că vorbim 
despre rezilierea contractelor bilaterale de la Hidroelectrica, fie că vorbim despre rezilierea contractului cu compania 
americană Bechtel fie că deschidem subiectul locuinţelor RAPPS care vor fi valorificate de către Guvern, toate aceste 
măsuri se înscriu în politica USL de a face dreptate, exact aşa cum am promis în timpul campaniei electorale din 
decembrie anul trecut.  

Îmi exprim speranţa că acest gen de măsuri vor continua în politicile publice ale cabinetului Ponta şi, de 
fiecare dată când va fi cazul nu voi ezita să le prezint în faţa dumneavoastră şi în faţa celor care m-au votat ca fiind 
măsuri pe care nici un guvern anterior nu a avut curajul şi viziunea să le ia.  

 
 

Deputat, 
Ana Birchall  

 
*** 

 
Reglementarea şi organizarea ocupaţiilor de bonă şi babysitter în  

România ca sistem complementar la cel existent prin  
intermediul creşelor şi grădiniţelor 

 
 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
În prezent există un deficit de peste 150.000 de locuri în grădiniţele din România. Astfel, conform datelor prezentate 
de Ministerul Educaţiei Naţionale, la data de 1 iulie 2011, în România erau 858.359 de copii cu vârsta între 3 şi 6 ani, 
în timp ce în toate grădiniţele de stat şi particulare există un număr total 704.226 de locuri disponibile. Din acest 
total, grădiniţele private oferă doar 17.133 de locuri, ceea ce demonstrează că acest sector nu va putea acoperi într-un 
viitor rezonabil deficitul existent. Rezultă de aici că mulţi părinţi sunt obligaţi să rişte prin angajarea unei bone, fără 
garanţia unei educaţii corespunzătoare pentru copii lor. Cred aşadar că e nevoie de o reglementare urgentă a acestei 
activităţi pentru a da o şansă celor 150.000 de copii rămaşi în afara sistemului preşcolar. 
Aceste date constituie un argument important în susţinerea proiectului de lege pe care îl voi depune săptămâna 
viitoare în Parlament pentru recunoaşterea oficială a meseriei de bonă şi babysitter şi pentru formarea profesională a 
acestora, astfel încât copiii care nu pot fi înscrişi la grădiniţă să poată beneficia de o îngrijire şi o educaţie 
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corespunzătoare. În ceea ce priveşte familiile cu venituri mici, în propunerea legislativă se prevede ca  o bonă să 
poată supraveghea simultan mai mulţi copii la domiciliul unuia dintre aceştia. 
În prezent există şi o problemă privind distribuţia locurilor existente în grădiniţele de stat. Există zone mai izolate 
unde nu se ocupă locurile din grădiniţe, în timp ce în oraşele mai mari, cum e şi municipiul Botoşani, sunt mii de 
copii care nu au nicio şansă să obţină un loc la grădiniţă. 
Cu toate că Ministerul Educaţiei Naţionale a precizat că, în următorul an, intenţionează să construiască 425 de 
grădiniţe şi să reabiliteze alte 395 de unităţi existente, nu vor exista suficiente locuri pentru copii de vârstă 
preşcolară. 
Iniţiativa legislativă prevede o serie de reglementări cu privire la modul de organizare a ocupaţiilor de bonă şi 
babysitter: 

• Bonele vor avea pregătire teoretică şi practică prin participarea obligatorie la cursuri de formare profesioanlă 
acreditate de Ministerul Muncii care vor presupune deprinderea activităţilor de prim-ajutor calificat şi a 
îngrijirii copiilor cu nevoi speciale şi handicap. Astfel, se va implementa un model standardizat de formare 
profesională a bonelor şi babysitterului după modelul european „tagesmutter” (Germania, Austria) sau 
„childminder”(Irlanda, Marea Britanie). 

• Organizarea unui organsim de monitorizare pentru asigurarea calităţii serviciilor de supraveghere şi îngrijire 
a copiilor la domiciliu în timpul zilei. 

• Monitorizarea serviciilor de supraveghere şi îngrijire la domiciliu a copiilor pe timpul zilei prin supervizori 
care vor activa în cadrul Biroului Naţional al bonelor şi babysitterilor din România. 

• Bona va putea să ofere activităţi la domiciliul propriu sau la domiciliul copilului pentru cel mult patru copii 
cu vârsta cuprinsă între 3 luni şi vârsta de şcolarizare, iar pentru copiii cu vârsta de peste 6 ani, la domiciliul 
său pentru cel mult şase copii.  

•  Reglementarea condiţiilor pentru a fi bonă sau babysitter: vârsta minimă de 18 ani şi certificarea 
capacităţilor depline de exerciţiu, absolvirea învăţământului obligatoriu, atestarea unei stări de sănătate bună 
prin dovada unui certificat eliberat de mediucl de familie,  realizarea unei evaluări sociale şi psihologice cel 
puţin o dată pe an  

• Autofinanţarea serviciilor prin veniturile din contribuţii sociale, impozite, taxe prin angajarea în muncă a 
persoanelor interesate să ofere servicii de îngrijire şi supravegehere a copiilor la domiciliu, pe timpul zilei. 
Astfel vor fi acumulate contribuţiile reprezentaţilor legali ai copiilor, în calitate de angajatori, pentru plata 
serviciilor de care beneficiază. În lipsa acestor reglementări, un număr important de femei şomere sau fără 
ocupaţie au şanse scăzute de integrare pe piaţa muncii. 

• Diminuarea costurilor cu indemnizaţia de şomaj prin creşterea veniturilor cu contribuţiile la asigurările 
sociale aferente salariilor bonelor/babysitterelor angajate 

 
La sfârşitul lunii mai a.c. a fost înfiinţată şi înregistrată legal Asociatia Natională a Bonelor şi Babysitters 
Profesioniste din România (ANBBPR). Aceasta va elabora codul de etică şi conduită pentru persoanele care practică 
meseria de bonă/babysitter, va oferi oportunităţi de formare şi dezvoltare profesională şi informaţii utile bonelor, 
părinţilor, agenţii lor de babysitting şi autorităţilor publice interesate de implementarea serviciilor de baby-sitting în 
comunitate. Registrul naţional al bonelor calificate va fi găzduit pe pagina de internet a Asociaţiei şi va oferi gratuit, 
tuturor celor interesaţi, acces la baza de date cu bonele calificate din România 
Consider că este important ca parlamentari să facem mai mult pentru această categorie de femei şi pentru 
recunoaşterea acestui domeniu important al protecţiei copilului prin reconcilierea vieţii de familie cu viaţa 
profesională, inclusiv prin dezvoltarea acestor servicii, astfel încât să avem garanţia unor servicii de calitate şi sigure 
pentru copiii noştri.  
Dacă va fi votată această iniţiativă legislativă va exista garanţia pentru comunitate/societate şi familie, că îngrijirea şi 
supravegherea pe care o primesc copiii sunt de calitate şi atent monitorizate. 
 
Vă mulţumesc. 

 

*** 
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Şcoala trebuie să fie în centrul societăţii 
 
Despre sistemul de învăţământ românesc s-a tot vorbit. Au existat subiecte care au ţinut prima pagină şi au 

apărut în regim de Breaking news la posturile de ştiri zile la rând, subiecte pe care toţi cei direct implicaţi sau 
interesaţi – elevi, cadre didactice, părinţi, jurnalişti, şi nu în ultimul rând politicieni – le consideră deosebit de 
importante, le aduc în dezbatere şi pentru care încearcă să identifice soluţii. Uneori, aceste soluţii sunt apreciate, dar 
de cele mai multe ori sunt criticate. Criticat a fost, de mai bine de 20 de ani, întregul învăţământ românesc, în special 
pentru reformele succesive din sistem şi pentru nivelul de finanţare. Dezbateri aprinse au avut loc, aproape în fiecare 
an, şi pe marginea rezultatelor slabe înregistrate la bacalaureat sau despre grupa pregătitoare. In schimb, din păcate, 
despre copii talentaţi, despre rezultatele excepţionale obţinute la olimpiadele internaţionale s-a vorbit mai puţin, 
pentru că asemenea subiecte nu aduc rating şi nu vând...   

Nu vreau să aduc în prim plan nici cât de pregătiţi  pentru viaţă sunt sau nu tinerii români care termină liceul 
şi nici pe cei care aleg să îşi continue studiile în străinătate, nici punctele slabe sau punctele tari ale sistemului de 
învăţământ românesc. Vreau doar să subliniez că şcoala, fie segmentul preuniversitar, fie cel universitar, trebuie să 
fie în centrul societăţii şi pe unul din primele locuri ca importanţă pe agenda publică. Fiecare dintre noi ar trebui să 
vadă şcoala ca una dintre instituţiile centrale ale comunităţii locale, care nu se poate dezvolta fără a ţine cont de 
contextul social imediat, de specificul comunităţii în care funcţionează, comunitate care furnizează elevii, şi care are, 
în acelaşi timp, o serie de aşteptări cărora instituţia şcolară trebuie să le răspundă. Se conturează astfel, între şcoală şi 
comunitate, o relaţie de tip parteneriat care trebuie să aibă ca premisă principiul complementarităţii. Suntem 
constienţi că un astfel de parteneriat este un proces îndelungat, ce implică abordari specifice, strategii şi cunoştinţe pe 
care părţile implicate trebuie să le managerieze  în vederea obţinerii de rezultate cât mai bune. Succesul relaţiei 
şcoală – comunitate locală este bazat pe legătura permanentă, constantă, între toţi factorii comunitari şi reprezentanţii 
şcolii, realizandu-se astfel un echilibru între schimbare şi continuitate, între individual şi general. Numai prin 
dezvoltarea unui simţ al comunităţii în jurul şcolii, în care să fie antrenaţi toţi cei interesaţi să participe la îndrumarea 
tinerilor, vom avea generaţii mai educate, care vor valorifica  cunoştinţele obţinute şi vor fi animate de dorinţa de a 
acumula în permanenţă informaţii noi, generaţii cu spirit civic şi dorinţă de participare la viaţa publică. 

De aceea, consider că despre educaţie nu trebuie să vorbim doar când se deschid şcolile sau când începe anul 
universitar. Relaţia dintre şcoală şi comunitate trebuie consolidată zi de zi. Cred cu tărie că trebuie să conştientizăm 
importanţa acestui lucru, că trebuie să acţionam cu responsabilitate fiecare în propria comunitate, chiar dacă vine vara 
şi încep vacanţele şcolare.  

Deschiderea comunităţii locale către problemele şcolii este esenţială dacă ne dorim învăţământ de calitate şi 
performanţă. Comunitatea trebuie să fie cât mai aproape de şcoală, iar şcoală, la rândul ei, trebuie să ia pulsul 
comunităţii, să fie alături de realităţile economice şi sociale prezente ale comunităţii în care ea există, dar şi în 
mijlocul evoluţiilor viitoare ca punct central, pentru că în funcţie de cum se prezintă sistemul educaţional acum, vom 
putea proiecta evoluţia ţării. Schimbările de pe scenele politice românească şi europeană, fluctuaţiile economice, 
modificarea priorităţilor noastre de zi cu zi se reflectă şi în sistemul de educaţie. Şcoala trebuie să fie racordată la 
toate aceste schimbări, trebuie să se situeze în centrul evoluţiei societăţii, să vină pe criteriile europene care trebuie să 
genereze o forţă de muncă aptă să atingă obiectivele agendei Lisabona, o societate bazată pe cunoaştere. Calitatea 
educaţiei determină în mare măsură calitatea vieţii şi creează oportunităţi pentru dezvoltarea fiecărui individ. In 
contextul schimbărilor accentuate ale socităţii contemporane, trebuie, mai mult ca oricand, să percepem şcoala ca 
principala instituţie care are rolul de definire a identităţii şi de fructificare a potenţialului uman.  

Nu în ultimul rând, doresc să amintesc că Legea educaţiei naţionale   precizează că: „Idealul educaţional al 
şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea 
personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea 
personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru 
incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii. Statul asigură cetăţenilor României drepturi egale de acces la 
toate nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără 
nicio formă de discriminare.” 

Educaţia rămâne cel mai important instrument pe care o societate îl are pentru a schimba în bine nu numai 
destinul fiecărui individ în parte, ci şi al comunităţii, în ansamblu. Pentru România, educaţia constituie factorul de 
bază în transmiterea şi crearea de noi valori, de formare a conştiinţei şi identităţii naţionale, şi nu în ultimul rând are 
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un rol esenţial în crearea premiselor pentru dezvoltarea umană şi construirea unei societăţi. Să nu uităm că educaţia 
reprezentă o prioritate naţională! 
 
  

Deputat  
 Cătălin Tiuch 

 
*** 

 
Kinetoterapie profesie nerecunoscută de  

Clasificarea Ocupaţiilor din România 
 

 
Comisia de Sănătate a Camerei Deputaţilor a dat un raport de respingere PLx 587/2013. 
Proiectul doreşte legiferarea profesiei de kinetoterapeut şi înfiinţare, organizare şi funcţionare a unui Ordin a 

Kinetoterapeuţilor din România.   
 Îniţiatorii doreau să dea o definiţie  profesiunii de kinetoterapeut şi să creeze un ordin ca cele existente, tip 
OAMR sau Ordinul Psihologilor. 
 Proiectul a fost respins de Comisia de Sănătate a CDEP în unanimitate, considerându-se că este vechi şi 
neadaptat legislaţiei Româneşti în vigore, dar mai ales şi necorelat cu legislaţia europeană, privitoare la această 
profesie.  
 Departe de mine, să nu recunosc necesitatea acestei profesii, fiind o specialitate conexă unui act medical 
complet pentru serviciul de medicină reabilitare medicală.  
 În PLx, art. 4, specifică alin. 1 ”kinetoterapeutul lucrează individual, sau în echipă ….”; şi alin. 2 ”profesia 
de kinetoterapeut este inclusă în C.O.R., la grupa de bază 2229 - medici asimilaţi”.  

În martie 2013 Ministerul Sănătăţii a elaborat două Hotărâri de Guvern, prin care defineşte kinetoterapia, ca o 
procedură specifică, alături de altele pentru un tratament complet de reabilitare medicală.  

Să profesezi individual într-un act medical înseamnă să ai liberă practică, atestată de Ministerul Sănătăţii şi 
asigurare de malpraxis. 

Pentru asta în România trebuie să absolvi Facultatea de Medicină cu specializările ulterioare, adică un 
învăţământ de lungă durată de 6 ani plus 4 -5 de specializare. 

În România, trebuie să recunoaştem, pentru că acolo unde legea nu interzice, înseamnă că este permis, există 
cabinete unde kiropracticieni, români sau de alte naţionalităţi, practică proceduri terapeutice fără indicaţie de la 
medic.  

Între tehnicile de reabilitare medicală, practicate în kinetoterapie există, manipulări vertebrale, tracţiuni 
vertebrale şi elongaţii. Tehnicile ca atare au incidente şi mai grav accidente foarte grave şi anume pot duce la 
parapareze sau tetrapareză, adică la handicap foarte grav generat de fracturarea măduvii spinării. Se fac cu deosebită 
monitorizare în baze de tratament şi strict supravegheate de medic; dar şi în cabinete ilegale de aşa zişi 
kinetoterapeuţi.  

Este doar un exemplu pentru care nu putem legifera posibilitatea să existe astfel de cabinete. 
În COR reactualizat februarie 2013, de către Ministerul Muncii, la grupa de bază 2229 şi în indexul în ordine 

alfabetică litera ”K” nu există, adică profesia de kinetoterapeut în ocupaţiile din România nu există.  Există în index 
la litera ”P” cu număr de grupă şi subgrupă 22904 profesia - profesor de cultură fizică medicală.  

Aşadar, pe personalul medical care îşi exercită meseria în baze de tratament de reabilitare medicală în sălile 
de gimnastică medicală şi bazine terapeutice, conform COR, îi cheamă profesori de cultură fizică medicală.  

Problemele acestei specializări sunt multiple, atâta timp cât în România, se acordă diplome de absolvire 
pentru studii superiore de scurtă durată, din Facultăţi de Medicină, Facultăţi de Sport sau Masterate la Facultate de 
Fizică, diplome prin care se atestă profesia de kinetoterapeut. 

De curând, căutând pe internet referire la subiect, am descoperit idei exprimate de foarte mulţi tineri, studenţi 
în curs sau absolvenţi, care se întrebau unii pe alţii unde li se recunoaşte diploma, unde şi cum îşi pot exercita 
profesia, însă înafara graniţelor României.  

Recunoaştem necesitatea legiferării acestei profesii în sensul unificării formei de învăţământ şi curiculei, 
unificării denumirii, acceptarea şi de clasificarea ocupaţiilor din România, tocmai de aceea Comisia de Sănătate a 
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Cdep a decis formarea unei subcomisii care împreună cu Comisia de Specialitate de pe lângă Ministerul Sănătăţii, cu 
Comisia de Învăţămând a CDEP, a Ministerului Învăţământului, Comisia de Muncă şi Ministerul Muncii să elaborăm 
o Lege corespunzătoare pentru această profesie.  

 
Deputat, 

Lucreţia Roşca 
 

*** 

 
Stabilirea periodică de către Ministerul Transporturilor a  

unui tarif mediu naţional pe km care să devină plafonul maxim permis  
operatorilor pentru transportul elevilor care nu pot fi 

 şcolarizaţi în localitatea de domiciliu. 
 

Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
În prezent, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, elevii care în localitatea de domiciliu nu au posibilitatea de 
a învăţa într-o unitate de învăţământ sunt sprijiniţi prin decontarea cheltuielilor de transport la cea mai apropiată 
unitate de învăţământ sau primesc cazare şi masă gratuite în internatele şcolare, cu excepţia celor înscrişi în 
învăţământul postliceal. 
 
Fondurile pentru decontarea cheltuielilor de transport ale elevilor sunt estimate de Ministerul Educaţiei Naţionale în 
funcţe de execuţia bugetară a anului precedent, numărul de elevi şi ţinând cont de restanţele aferente anului 
precedent. 
 
Date fiind aceste facilităţi, anumiţi transportatori încearcă să speculeze situaţia de cvasi-monopol pe care o deţin pe 
anumite rute pe care operează fără niciun alt competitor, ca urmare a faptului că la licitaţiile organizate de Ministerul 
Transportului sau de Consiliul Judeţean nu s-a prezentat decât un singur ofertant. În multe din aceste cazuri, 
transportatorii respectivi practică tarife mult mai mari decât pe rutele unde există mai mulţi operatori de transport. 
Aceasta este una din principalele cauze pentru epuizarea fondurilor prevăzute de Ministerul Educaţiei la acest capitol 
bugetar.  
 
În prezent există mai multe judeţe unde decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în 
localitatea de domiciliu nu s-a mai realizat din 2012. Cu toate că Ministerul Educaţiei Naţionale a început să aloce 
fonduri pentru decontarea cheltuielilor aferente transportului elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de 
domiciliu, acestea nu sunt suficiente şi nu s-a ajuns cu plata la zi. 
 
De asemenea, familiile cu venituri mici nu pot asigura plata abonamentelor de călătorie pentru elevi. Drept urmare, în 
aceste judeţe, se manifestă o creştere a ratei abandonului şcolar în rândul elevilor care domiciliază în altă localitate 
decât cea în care sunt şcolarizaţi. Apare astfel o situaţie de discriminare în raport cu prevederile constituţionale 
privind accesul la educaţie. 
 
Având în vedere că licenţele de trasport public de persoane reprezintă un monopol de stat şi că transportul elevilor 
din localitatea de domiciliu către localitatea în care se află unitatea de învăţământ reprezintă o activitate de interes 
public, finanţată din bugetul de stat, este  justificat şi imperios necesar ca autorităţile publice să intervină pentru 
stabilirea unui plafon maxim care poate fi aplicat strict în cazul elevilor pentru care se decontează astfel de călătorii.  
 
Acest plafon maxim nu trebuie însă să afecteze capacitatea transportatorului privat de a opera pe anumite rute de 
transport. Drept urmare, propunerea legislativă pe care am depus-o la Camera Deputaţilor prevede ca Ministerul 
Transporturilor, împreună cu autorităţile publice locale, să centralizeze toate tarifele practicate de operatorii rutieri 
care realizează transport public de persoane interurban şi să calculeze tariful mediul naţional pe kilometru practicat 
pentru acest tip de activitate.  
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Acest tarif mediu naţional va deveni plafonul maxim care va fi permis operatorilor pentru transportul elevilor, fără ca 
această impunere să se reflecte şi în cazul tarifelor stabilite pentru celelalte categorii de călători.  
 
Astfel, pentru operatorii care practică tarife mai mici sau egale cu tariful mediul naţional, va exista un singur tarif atât 
pentru elevi, cât şi pentru ceilalţi călători. În schimb, operatorii care practică tarife mai mari decât media naţională 
vor fi obligaţi ca în cazul elevilor să stabilească un tarif egal cu tariful mediu naţional.  
 
În acest fel se protejează atât interesele comerciale legitime ale operatorilor privaţi de transport public de persoane, 
cât şi interesul public privind asigurarea accesului la educaţie pentru elevii care au domiciliul în altă localitate decât 
cea în care pot fi şcolarizaţi.  
 
Adoptarea prezentei propuneri legislative va produce următoarele schimbări benefice: 
 

• Ministerul Educaţiei Naţionale va putea să stabilească suma anuală pentru decontarea cheltuielilor de 
transport ale elevilor în funcţie de preţul mediu naţional pe km pe care îl va comunica Ministerul 
Transporturilor.Vor fi prevenite disfuncţiile care există în prezent în decontarea călătoriilor pentru elevi.  

• Va fi combătut eficient abandonul şcolar cauzat de lipsa resurselor materiale pentru transportul elevului. 
• Va fi asigurat accesul egal la educaţie pentru toate categoriile de şcolari.  
• Autorităţile publice vor putea evita efectele negative ale situaţiei de monopol rezultate în situaţiile în care la 

licitaţiile pentru acordarea licenţelor de transport se prezintă un singur operator.  
• Se protejează interesul comercial privat al operatorului de transport prin impunerea unui plafon rezonabil 

care permite realizarea unei marje de profit (fapt demonstrat de ceilalţi operatori care obţin profit în 
condiţiile în care oferă aceleaşi servicii sub tariful mediu naţional).  

• Nu vor mai exista situaţii în care să se depăşească sumele alocate pentru transportul elevilor care nu pot fi 
şcolarizaţi în localitatea de domiciliu şi să se întârzie decontarea abonamentelor, întrucât în fiecare an 
execuţia bugetară pentru acest capitol va fi calculată în funcţie de preţul mediu naţional pe km pe care îl va 
stabili Ministerul Transporturilor. 

• Este limitată specularea poziţiei de monopol în cazul operatorilor de transport care operează singuri pe 
anumite rute şi aplică tarife semnificativ mai mari decât cele practicate pe rutele cu mai mulţi competitori. 
Limitarea se aplică doar în cazul elevilor, pentru care operatorii vor fi obligaţi să nu depăşească tariful 
mediul naţional, calculat periodic de Ministerul Transporturilor. 

 
Este necesar ca Ministerul Transporturilor să stabilească procedura de centralizare a datelor privind tarifele practicate 
de operatorii rutieri de transport public de persoane pe rute interurbane, astfel încât să poată calcula periodic tariful 
mediu naţional.  
 
Periodicitatea actualizării tarifului mediu naţional va fi stabilită de Ministerul Transporturilor în funcţie de 
capacitatea administrativă de centralizare a datelor şi de negocierile cu transportatorii vizaţi de această măsură. 
 
În acest sens, având în vedere argumentele prezentate mai sus vă solicit sprijinul pentru a adopta iniţiativa legislativă 
pe care am depus-o la Camera Deputaţilor privind stabilirea periodică de către Ministerul Transporturilor a unui tarif 
mediu naţional pe km care să devină plafonul maxim permis operatorilor pentru transportul elevilor care nu pot fi 
şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, fără ca această impunere să se reflecte şi în cazul tarifelor stabilite pentru 
celelalte categorii de călători. 
 
Vă mulţumesc. 
 

*** 
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Declaraţie privind politica externă a României  
 
Stimaţi colegi, 

Victor Ponta şi Guvernul USL lucrează la construirea profilului internaţional al României. Actuala putere 
este conştientă că statutul României de membru UE şi NATO poate fi folosit pentru a ne valorifica eficient 
beneficiile economice, politice şi de securitate care derivă din apartenenţa la cele două organizaţii. Vizitele oficiale 
desfăşurate de premier, precum şi întâlnirile politice la care a participat, demonstrează că România nu mai este doar 
un executant, ci a devenit un jucător activ în Europa şi un partener respectabil, credibil şi de încredere.  

România redevine un stat cu un cuvânt de spus în politica internaţională.  În ultimul an, prim-ministrul Victor 
Ponta a bifat o serie de întâlniri şi vizite oficiale în Franţa, Danemarca, Austria, Italia, Belgia şi Polonia. Săptămâna 
aceasta este marcată de două evenimente speciale şi anume vizita  premierului în Germania şi în Slovacia.  
Deplasarea premierului în Germania este cu atât mai importantă cu cât ultima vizita a unui premier român în această 
ţară, şi la acest nivel, a avut loc în 2006. 

Această întrevedere vizează dincolo de aspectele politice, şi o dimensiune economică, punând accent pe 
dinamizarea cooperării economice şi atragerea de investiţii străine, acest lucru însemnând crearea de locuri de muncă 
şi venituri sporite pentru cetăţenii ţării noastre. Germania este un partener economic deosebit de important pentru 
România.  Pot menţiona în acest sens investiţiile Daimler de 300 de milioane, cele de la Bosch, Continental şi cele de 
la Kirchhoff Automotive. De asemenea, o serie de companii germane şi-au manifestat intenţia de a investi în ţara 
noastră.  

Politica externă este încă un domeniu în care guvernul condus de Victor Ponta a demonstrat că are 
competenţele necesare pentru a-l gestiona, având şi voinţă politică în acest sens. În timpul guvernării portocalii, 
politica externă a fost total abandonată şi batjocorită. Aşa s-a întâmplat de altfel cu toate domeniile cheie din 
România: fonduri europene, energie, economie.  Cei din PDL nu numai că ne-au izolat în plan internaţional, dar şi au 
întreprins toate măsurile necesare pentru a ne discredita în faţa partenerilor noştri externi. Exemplu stau chiar 
acţiunile Monicăi Macovei şi ale Elenei Băsescu, care au pus piedici României de fiecare dată când au avut ocazia. 
Chiar dacă guvernul USL a trebuit să întreprindă mai multe măsuri pentru a corecta aceste exemple de rea voinţă, am 
încredere că actuala putere poate valoriza la maximum relaţiile externe ale României. 

 
Deputat, 

Mircea Gheorghe Drăghici 
 

*** 
 

Absorţia fondurilor europene – o problemă prioritară pentru România 
 
Stimaţi colegi, 

 Potrivit datelor Ministerului Fondurilor Europene, rambursările efective făcute de către Comisia Europeană 
pentru contribuabilii din România, respectiv rata de absorţie a fondurilor europene, a ajuns la sfârşitul lunii mai la 
15,18 %, în creştere cu 1,75 puncte procentuale faţă de luna anterioară. 

Mai concret, până în prezent, sumele care au fost rambursate de Comisia Europeană, au ajuns la 2,9 miliarde 
de euro, în creştere cu 16% faţă de luna anterioară,  respectiv cu 56%  faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când 
plăţile Uniunii se situau în jurul sumei de 1,6 miliarde de euro. 

Comparativ cu 2012,  rata de absorţie a fondurilor europene a crescut cu 6,4 puncte procentuale. Practic, pe 
30 aprilie 2012, figura cu o valoare de 7,46%, urmând ca în decembrie  să ajungă la 11,47%. 

În ultimele zile din luna mai, Comisia Europeană a rambursat României fonduri noi în valoare de 
aproximativ 155 milioane de euro, acest lucru fiind în mod direct benefic. 

Este foarte important ca România să continue să urmeze programul FMI, absorţia fondurilor europene fiind, 
fără discuţie, un avantaj foarte important pentru România.  În acest fel se pot implementa proiecte care să contribuie 
în mod eficient atât la modernizarea, cât şi la creşterea economică a ţătii. Un alt avantaj îl constituie şi modernizarea 
infrastructurii ( reabilitarea şi modernizarea drumurilor naţionale şi judeţene existente între municipii, străzilor 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 18 - 2013 săptămâna 10 – 14 iunie 

2013  

 

45

urbane, inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură ), precum şi crearea unui număr variabil de locuri de 
muncă. 

Vom continua să menţinem o rată de absorţie a fondurilor europene foarte ridicată şi să dăm naştere unor noi 
programe dedicate absorţiei acestor fonduri, pentru că numai în acest mod, România se poate moderniza pe plan 
economic, industrial şi agricol. 

Vă mulţumesc! 
 
 

Deputat 
Weber Mihai 

 
*** 

 
 

Cetăţenia activă şi participarea tinerilor la viaţa politică din România 
 

Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 

Aş dori să vă supun atenţiei ceea ce se întâmplă în prezent în legătură cu gradul de participare politică şi civică a 
tinerilor din România.  

Procesul politic actual, se caracterizează printr-o fază calitativ nouă de dezvoltare, cu mecanisme participative în 
continuă transformare, prin multiple provocări valorice, de esenţă, structurale şi funcţionale. 

Cum se derulează însă comunicarea, ce finalitate are schimbul informaţional între politicieni şi tineri, ce putere de 
facto au tinerii atunci când negociază cu guvernele şi, nu în ultimul rând, cum pot schimba tinerii politica? Toate 
aceste întrebări reprezintă deocamdată o latură prea puţin explorată nu numai a mecanismelor de dialog şi negociere, 
ci chiar a înseşi realităţii sociale din România. 

Conform ultimilor sondaje şi barometre de opinie publică realizate în România, tinerii evaluează încrederea în 
instituţii ca fiind la un nivel minim. De fapt, se pare că tinerii au internalizat ideea că în România instituţiile nu 
funcţionează în beneficiul cetăţeanului sau al societăţii. Sentimentul general este că sunt supuşi la sfidare din partea 
funcţionarului care ar trebui să le furnizeze în mod profesionist diverse servicii. 

În prezent, tinerii sunt mai inclinaţi să considere că formele de protest public, în special demonstraţiile sunt mai 
eficiente decât participarea la vot pentru a influenţa deciziile luate la nivel de societate. În ceea ce priveşte încrederea 
în instituţii, după cum era de aşteptat, tinerii care evaluează într-un sens negativ direcţia de evoluţie a lucrurilor în 
ţara noastră, manifestă o încredere scăzută în instituţiile statului (Preşedinţie, Parlament, Guvern), în instituţiile locale 
(Primărie), dar şi în organizaţii non-guvernamentale sau instituţiile Uniunii Europene. 

În rândul tinerilor se păstrează tendinţa generală de pesimism în raport cu evoluţia ţării şi de neîncredere faţă de 
instituţiile din domeniul politicului. Se poate spune că această neîncredere asociată instituţiilor politice ale statului 
atrage după sine un interes scăzut faţă de domeniul politic în general. Tinerii se declară într-o mică măsură interesaţi 
de subiecte politice şi de dezbaterea unor astfel de subiecte în cercul de apropiaţi, atribuie o importanţă redusă 
informării cu privire la domeniul politic sau înscrierii într-un partid.  

Climatul social general existent într-o societate, poate încuraja sau dimpotrivă, inhiba comportamentele de implicare 
activă în aspectele ce ţin de interesul colectiv. Cu cât membrii unei comunităţi au mai multă încredere unii în alţii şi 
se află în relaţii de cooperare, cu atât acţiunile comune sunt mai uşor de realizat, de pus în practică. 

Gradul de participare politică şi civică depinde cu siguranţă nu doar de încrederea interumană, generală, ci şi de 
interesul manifestat de tineri faţă de aspectele ce ţin de politic. 

Primele trei instanţe în care tinerii între 15-35 de ani din România tind să aibă încredere, sunt, în ordine: Biserica, 
Uniunea Europeană, şi Internetul. Alte instituţii cu un nivel de încredere peste 50% sunt: Armata, Radio-ul, 
Televiziunea, Naţiunile Unite. Cele mai puţin creditate instituţii sunt cele politice (naţionale), adică: Partidele 
politice, Guvernul, Parlamentul. 
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Interesul pentru viaţa politică este în general foarte scăzut în rândul tinerilor (aproximativ două treimi dintre ei fiind 
foarte puţin sau deloc interesaţi de aceasta), deşi există discuţii pe teme politice în rândul unui segment destul de 
important de tineri (40-50%). Probabil că aceste discuţii sunt foarte mult influenţate de agenda mass-mediei, care 
prezintă în mod regulat informaţii din această sferă socială. 

Aici, cred că intervine rolul nostru, al parlamentarilor de a promova legi care să garanteze participarea tinerilor la 
decizie sau măcar implicarea tinerilor în procesul decizional.   

În prezent sunt 13 ţări europene unde există o lege a participării tinerilor la nivel naţional: Austria, Belgia, Cipru, 
Franţa, Germania, Letonia, Lichtenstein, Lituania, Luxemburg, Olanda, Malta şi Norvegia. Alte două ţări, Croaţia şi 
Spania dispun de asemenea legi ale participării numai la nivel regional, în timp ce Grecia, Italia şi Ucraina au 
prevederi legale numai în privinţa participării tinerilor la deciziile locale ale municipalităţilor. Dintre ţările 
menţionate, există un număr de patru, Belgia, dar numai prin comunitatea flamandă, Lituania, Letonia şi Norvegia 
care asigură participarea tinerilor la decizie la toate cele trei niveluri: naţional, regional şi local. 

Pe ansamblu, din totalul celor 34 de state europene luate în considerare, un număr de 17, adică exact jumătate, au 
legislaţie de asigurare a participării tinerilor la decizie, cel puţin la unul dintre cele trei niveluri administrative. Din 
păcate România nu se găseşte printre ele, prevederile prezente în legea Tineretului fiind apreciate ca mult prea vagi 
pentru a putea fi luate în considerare. 

Participarea tinerilor la procesul electoral, atunci când au vârsta legală, este de asemenea una dintre principalele 
modalităţi democratice de influenţare a deciziei politice. 

Întrebarea este dacă tinerii profită de această oportunitate. România apare cu o rată de participare la vot a tinerilor de 
50,3%, faţă de 72,6% cât se înregistrează pentru restul populaţiei. 

Numai o minoritate dintre tineri se declară a fi interesaţi de participarea la viaţa politică. Se pare că principalul 
obstacol pentru tineri este gradul scăzut de înţelegere de către ei a politicii şi a politicienilor. 

În final vreau să vă propun câteva modalităţi prin care tinerii români pot să înveţe să participe la viaţa politică.  

Introducerea în curricula şcolară a instituţiilor de învăţământ din România, aşa cum este în alte state europene a 
informaţiilor şi cunoştinţelor despre sistemele electorale, prevederile constituţionale, instituţiile politice şi felul în 
care se votează. O problemă care se profilează ca fiind aproape generală este că asemenea cunoştinţe sunt furnizate la 
vârste la care deja o parte dintre componenţii generaţiei au finalizat şcoala trecând deja în câmpul muncii şi rămânând 
astfel, lipsiţi de cunoştinţele civice elementare. Tot în şcoli se învaţă participarea, prin organizarea de alegeri interne 
pentru reprezentanţii clasei, anului sau şcolii sau sunt organizate întâlniri cu politicieni, cu cercetători sau prin 
implicarea şcolilor în comunitate. 

O altă formă de încurajare a participării care poate fi folosită în România şi care funcţionează în prezent în Finlanda 
o reprezintă forumurile, care pot fi organizate sub mai multe forme: întâlniri periodice ale cluburilor de tineri cu 
reprezentanţii comisiilor parlamentare; Parlamentul Tinerilor; Parlamentul Copiilor (cu participare reală şi virtuală); 
Conferinţe anuale a Consiliilor locale ale tinerilor în cadrul Parlamentului; Forumul Tinerilor şi Copiilor. Scopul 
acestor forumuri este de a întreţine dialogul între copii, tineri şi adulţi (chiar dacă impactul local este dificil de 
evaluat).  

De asemenea este importantă realizarea unui “Canal de Iniţiativă” (Initiative Channel) care să ofere tinerilor 
oportunitatea de a prezenta în localităţile lor propriile idei. În Finlanda, deja un număr de 50 de localităţi utilizează 
această metodă de participare directă. De asemenea, fiecare municipalitate ar trebui să aibă un grup de acţiune al 
tinerilor, un sistem de iniţiativă şi un comitet al Centrului de tineret sau un echivalent al acestuia. 

În ceea ce priveşte încurajarea participării tinerilor la deciziile politice şi implicarea directă a acestora în elaborarea 
politicilor publice pot fi implementate programe de tipul ”Intră în contact” (Come in contact)  care stimulează tinerii 
să-şi expună propriile proiecte politice şi să le dezbată cu autorităţile publice centrale şi locale. 

În acelaşi timp, consider important implementarea în România a programului ”YOUrope-YOUvote”, lansat în 
preajma alegerilor europene cu scopul de a pune în dezbaterea tinerilor problematica europeană. 
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Ca un exemplu de bună practică în domeniul educaţiei pentru participare este şi proiectul ”Active citizenship”, 
proiect finanţat din fonduri europene care urmăreşte să dezvolte rolul tinerilor de actori activi în viaţa publică prin 
formare adecvată. Acest program încearcă aducerea în contact a politicienilor, cu organizaţiile de tineret şi cu experţii 
(cercetătorii). 

Toate propunerile de mai sus presupun realizarea unui cadru instituţional la nivelul culturii participative în întreaga 
societate. Pe de altă parte, neasigurarea deplină a participării la nivelul aşteptărilor tinerilor poate conduce la grave 
consecinţe sociale. 

Vă rog aşadar, stimaţi colegi, din Parlament şi din Guvern, să luăm în considerare aceste propuneri şi să promovăm 
iniţiative legislative prin care să asigurăm implicarea tinerilor în deciziile politice şi în elaborarea politiclor publice 
prin creşterea oportunităţilor de participare la viaţa politică. 

Vă mulţumesc. 

Deputat , 
Ştefănescu Cătălina Elena  

 
*** 

 
 

Evaziunea fiscală – un fenomen îngrijorător! 
 

Domnule Preşedinte, 

Stimaţi colegi, 

Aşa cum ştim cu toţii şi conform estimărilor recente ale ministrului Finanţelor Publice, România are o 
evaziune în jurul a 7% din PIB, adică 10 miliarde euro. Rapoartele europene estimează însă că economia subterană 
din România ar fi de aproximativ 40 de miliarde de euro. 

Evaziunea fiscală este o problemă gravă, o problemă cu care ne confruntăm noi, dar şi o problemă a 
întregului continent. Faptul că pe ordinea de zi a Consiliului European de la Bruxelles, principala temă de discuţie a 
fost combaterea evaziunii fiscale, dovedeşte amploarea acestui fenomen, şi totodată un semnal că liderii statelor 
membre vor să reducă drastic pierderile cauzate de fraudele financiare, care se ridică la aproape 1.000 de miliarde de 
euro în fiecare an, ceea ce înseamna pentru buzunarul cetăţeanului de rând cam 2.000 de euro anual, aşa după cum 
arată estimările. 

Rezolvarea acestei probleme este posibilă numai prin eliminarea breşelor din legislaţie, şi aici trebuie să 
acţionăm ca parlamentari pentru eliminarea „portiţelor” legislative de eludare a taxelor legale. După cum ştiţi, printre 
măsurile adoptate până acum de Executiv se numără impozitarea cu 50% a veniturilor obţinute de nerezidenţi, dar şi 
creşterea pedepselor pentru evaziune fiscală. Sunt primii paşi făcuţi în lupta cu evazioniştii. 

Renunţarea la secretul bancar, ca mecanism de luptă împotriva evaziunii fiscale, este o măsură pe care o 
susţinem şi noi, dar, din păcate, mai sunt ţări care nu achesează acestei idei, cum ar fi Austria şi Luxemburgul. 
Comisia Europeană pregăteşte un sistem pentru a facilita schimbul automat de informaţii între autorităţile fiscale cu 
privire la veniturile indivizilor şi profiturile firmelor, fapt care ar crea un sistem integrat de depistare şi eradicare a 
fenomenului infracţional financiar în statele membre. 

Există două mari modalităţi principale prin care se practică evaziunea fiscală pe plan local. Prima sursă este 
comerţul intracomunitar. Cu alte cuvinte, se cumpără foarte multă materie primă de catre un agent economic, care nu 
plateşte TVA.  

O a doua sursă este agricultura, care nu intră în circuitul fiscal, din mai multe motive. Printre acestea se 
numără suprafaţa de teren agricol "fărâmiţată". Practic, producţia de grâu sau de alte cereale se adună de către 
intermediari şi intră în flux, dar fără să apară în acte. Cu alte cuvinte, evaziune fiscala 100%. 

Economia subterană şi evaziunea se hrănesc din TVA enorm. Reducerea TVA la alimente, ar putea fi o 
măsură care va conduce la o stagnare a preţului la alimente, dar ar putea conduce şi la reducerea evaziunii fiscale. 
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Soluţii de combatere a evaziunii fiscale trebuiesc găsite de urgenţă! Este de datoria noastră, a tuturor 
parlamentarilor, să facem în aşa fel, încât să diminuăm acest fenomen, efectele fiind benefice românilor şi întregii 
ţări! 
 

Deputat, 
Sorin Stragea 

 
*** 

       
 

 Întrebări 

Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale, 

                     

Situaţia tinerilor care câştigă burse în străinătate 

Stimate domnule ministru,  

În ultimii ani de zile, România a reuşit să se remarce printr-un număr tot mai mare de elevi şi studenţi ale 
căror performanţe au fost şi sunt în continuare recunoscute şi extrem de apreciate pe plan european, dar şi 
internaţional. Prin cunoştinţele şi competenţele lor, dobândite în ani de studiu şi cercetare, aceşti tineri au dovedit că 
prin sârguinţă şi devotament se pot obţine rezultate remarcabile.  

În mod regretabil, lipsa de predictibilitate şi de stabilitate care a caracterizat guvernarea Partidului Democrat 
Liberal le-au redus acestor tineri încrederea că statul român este capabil să-i susţină în efortul lor de a face 
performanţă. Una dintre cele mai îngrijorătoare probleme ale sistemului educaţional din România fiind şi lipsa 
sprijinului acordat tinerilor care câştigă un loc de studiu la universităţile din străinătate, dintre cele mai prestigioase. 
O bună parte dintre aceşti tineri se află din păcate în situaţia de a nu-şi putea permite costurile financiare pe care le 
implică deplasarea într-o altă ţară fiind nevoiţi astfel să renunţe la o oportunitate extraordinară care le-ar putea 
asigura evoluţia pe plan profesional. Este evident faptul că toţi aceşti tineri nu pot avea performanţă fără a putea fi 
susţinuţi de către autorităţile centrale şi de către cele locale, care ar trebui să le ofere susţinerea financiară de care au 
atâta nevoie.   

Consider că este datoria noastră să descătuşăm şi să susţinem talentul românesc, asigurându-le acestor tineri 
posibilitatea de a face performanţă şi de a ne reprezenta ţara peste hotare, cu onoare şi profesionalism, aşa cum mulţi 
dintre ei au făcut-o şi până acum. Performanţa şi creativitatea acestor tineri trebuie susţinută pentru că doar aşa vom 
putea contribui la dezvoltarea unui învăţământ de calitate în ţara noastră.  

Vă rog domnule ministru să-mi comunicaţi care sunt măsurile şi programele prin care urmăriţi să susţineţi 
tinerii care câştigă un loc de studiu la o universitate  din străinătate şi care nu dispun de prea multe posibilităţi 
financiare. Folosesc domnule ministru acest prilej pentru a vă asigura de întreaga mea consideraţie.   

Solicit răspunsul în scris.           

 Vă mulţumesc, 

 

Deputat 
Ana Birchall 

 
*** 
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Adresată doamnei Maria Grapini,  ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi  
Turism 

  
Măsuri de creştere a exporturilor Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din judeţul Vaslui 

 

 Stimată doamnă Ministru, 

 Întreprinderile mici şi mijlocii au cunoscut la nivel european, în ultimii ani de zile o dezvoltare mai mult 
decât îmbucurătoare. Datorită efectelor pozitive generate, IMM-urile au început să fie privite tot mai mult ca 
importanţi factori de dezvoltare economică şi de creare de noi locuri de muncă.  

 În mod regretabil însă, în timpul guvernării Partidului Democrat Liberal nu am putea spune că a fost 
înregistrată o dezvoltare a acestui sector, ci mai degrabă o „sugrumare” a IMM-urilor româneşti, datorită măsurilor 
total ineficiente prin care această guvernare a reuşit să se remarce.   

 Aceste măsuri au afectat de asemenea şi Întreprinderile Mici şi Mijlocii din judeţul Vaslui, judeţ pe care îl 
reprezint în Parlamentul României. Ca urmare, multe dintre aceste IMM-uri au fost nevoite fie să-şi restrângă 
activitatea, fie chiar să o înceteze. Totodată, rata exporturilor a cunoscut valori mai degrabă negative, fiind într-o  
continuă scădere fapt ce a avut de asemenea repercusiuni extrem de grave asupra dezvoltării acestui sector. Pentru 
judeţul Vaslui, dezvoltarea domeniului IMM-ului este importantă şi din perspectiva creării de noi locuri de muncă, 
proces extrem de important pentru acest judeţ, al cărui rată de şomaj este foarte ridicată.   
 Consider că un domeniu precum cel al IMM-urilor recunoscut pentru faptul că promovează concurenţa, 
inovaţia, flexibilitatea trebuie susţinut prin măsuri concrete, eficiente care să poată produce efecte benefice asupra 
întregii economii. Lipsa unor astfel de măsuri ar putea să pericliteze în mod definitoriu atât procesul de creare de noi 
locuri de muncă, dar şi dezvoltarea economică a judeţului Vaslui.  
 Doamnă ministru, vă rog să-mi comunicaţi care sunt măsurile, dar şi programele pe care le aveţi în vedere 
pentru creşterea exporturilor Întreprinderilor Mici şi Mijlocii la nivelul judeţului Vaslui. Cu această ocazie, vă asigur 
doamnă ministru de întreaga mea consideraţie.  
Solicit răspunsul în scris.           
 Vă mulţumesc, 

Deputat, 
Ana Birchall 

 
*** 

      
Adresată domnului, Remus Pricopie, ministrul  Educatiei Naţionale 
 

Recomandările Comisiei Europene adresate Romaniei în domeniul învăţămantului 
 

  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 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.   
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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 învăţămant în dialogul cu autorităţile 
Uniunii Europene. 
Aştept răspunsul dumneavoastră, în scris, la Camera Deputaţilor. 
  Cu deosebită stimă, 
   

Deputat 
Camelia Khraibani 

 
*** 

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

 
Măsuri de stimulare a natalităţii 

 
     Stimată  Doamnă  ministru, 

România se confruntă cu o scădere constantă a populaţiei datorită sporului natural negativ, dar şi al migraţiei 
forţei de muncă. Rezultatele scăderii demografice sunt dezastruoase, cu profunde implicaţii economice, sociale şi 
culturale atât pe termen scurt, dar şi pe termen mediu şi lung pentru generaţiile viitoare. 

Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, România a pierdut 6802 persoane, în luna februarie, iar în 
luna martie, 8787 de persoane, datorită sporului natural negativ. 

Judeţul Vaslui pe care îl reprezint în Parlamentul României, deşi era cunoscut pentru cea mai mare natalitate, 
se află pe ultimul loc în ceea ce priveşte evoluţia natalităţii pentru ultimele două decenii, numai anul trecut, sporul 
natural negativ depăşind 1000 de persoane. 

Consider că se impun măsuri guvernamentale urgente pentru stimularea natalităţii, pentru susţinerea şi 
ajutorarea familiilor tinere. 

Doamnă ministru, având în vedere pericolul scăderii populaţiei României, vă rog să-mi comunicaţi care sunt 
măsurile pe care le aveţi în vedere pentru stimularea natalităţii în judeţul Vaslui şi la nivel naţional. De asemenea vă 
rog să-mi comunicaţi care sunt măsurile pe care le aveţi în vedere pentru susţinerea şi ajutorarea familiilor tinere. 

Cu această ocazie, ţin să vă asigur, doamnă ministru, Mariana Câmpeanu, de întreaga mea consideraţie! 
Solicit răspunsul în scris. 

               
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ana Birchall 

 
 

*** 
 

 Adresată doamnei Rovana Plumb, ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice 
                       

Administrarea fondului cinegetic în judeţul Vaslui 
 

Stimată doamnă ministru,    
 Gospodăriile locuitorilor Colegiului nr. 5 Vaslui, în special din Comuna Alexandru Vlahuţă  sunt zilnic 
afectate  de animalele sălbatice  în special de mistreţi. 

Consider că ne revine o mare responsabilitate în administrarea fondurilor de vânătoare astfel încât copiii şi 
nepoţii noştri să mai poată întâlni animale sălbatice nu doar la grădinile zoologice. În acelaşi timp viaţa, gospodăriile 
şi averea vasluienilor din Valea Tutovei trebuiesc protejate şi apărate. 
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Asigurându-vă de întreaga mea consideraţie, doamnă ministru, vă rog să-mi comunicaţi strategiile 
ministerului pe care îl coordonaţi pentru protejarea fondului cinegetic existent, dar şi pentru creşterea 
profesionalismului în acest domeniu. 
Solicit răspunsul în scris.    
 Vă mulţumesc,   
 

Deputat 
Ana Birchall 

 
 

*** 
 
                         
 
Adresată domnului Eugen Gheorghe Nicolăescu, ministrul Sănătăţii, 
 
 

Situaţia finanţării Spitalelor din judeţul Vaslui 
    

    Stimate Domnule ministru, 
Calitatea actului medical are de suferit datorită subfinanţării unităţilor sanitare publice, instituţii de 

importanţă strategică pentru sănătatea şi protejarea vieţii cetăţenilor. Dificultăţile financiare, cu care se confruntă 
spitalele din judeţul Vaslui, pe care îl reprezint în Parlamentul României sunt îngrijorătoare. 
 Ministerul Sănătăţii a alocat un buget cu 30% mai mic pentru unităţile sanitare, faţă de anul precedent, în 
condiţiile în care costurile actului medical au crescut. În aceste condiţii spitalele funcţionează la limită, cu dificultate, 
standardele actului medical având  de suferit cu efecte devastatoare asupra vasluienilor care au nevoie de aceste 
servicii medicale. 
 Având în vedere pericolul pe care îl constituie subfinanţarea spitalelor pentru sănătatea pacienţilor, vă rog, 
domnule ministru, asigurându-vă de întreaga mea consideraţie, să-mi comunicaţi ce măsuri va lua ministerul pe care 
îl coordonaţi pentru a asigura o finanţare corespunzătoare a spitalelor din judeţul Vaslui astfel încât vasluienii să 
poată avea acces la un serviciu medical de calitate atunci când au nevoie. 
 
 
Solicit răspunsul în scris.              
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ana Birchall 

 
 

*** 
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Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 

 
 
 

 Declaraţii politice 
 
 

 
Crearea de noi locuri de muncă – obiectiv de importanţă majoră al politicilor USL 

 
        Stimaţi colegi, 
        Unul dintre cele mai importante obiective pe care le are USL în această guvernare este cel legat de crearea de 
noi locuri de muncă, fie prin atragerea de noi investiţii, adică prin promovarea unor măsuri de consolidare fiscală şi 
de relansare a unei economii sustenabile, fie prin privatizarea eficientă a unor companii aflate în portofoliul statului 
sau prin obţinerea, pentru acestea, a unor contracte de producţie de durată, care să aibă ca prim efect cel puţin o 
dublare a activităţii şi, implicit, o creştere a numărului de locuri de muncă. 
        Guvernul USL a dovedit, prin cele întreprinse până în prezent, că este permanent preocupat de promovarea unor 
politici macroeconomice coerente, menite să susţină mediul de afaceri, să refacă atractivitatea investiţională a 
României, să conducă la crearea de noi locuri de muncă, dar şi să ofere o evoluţie favorabilă nivelului de trai al 
populaţiei.  
În acest sens, Ministrul liberal al Economiei, domnul Varujan Vosganian, a prezentat recent strategia ministerului pe 
care-l conduce, privind privatizarea unor companii cu capital de stat şi crearea de noi locuri de muncă.  
         Astfel, prin contractele încheiate, în judeţul Alba vor fi create 300 de noi locuri de muncă. Fabrica de Arme 
Cugir a încheiat un contract pentru livrare de arme uşoare către o ţară membră NATO, iar acesta îi va permite 
dublarea capacităţii şi angajarea a 300 de persoane. În Bihor, 100 de noi locuri de muncă vor fi create în urma 
asocierii în participaţiune la S.C. Băiţa, fiind încheiat un contract cu două companii care să furnizeze o sumă de bani 
destinată modernizării şi capitalului de lucru, inclusiv plăţii unor datorii restante. În schimb, jumătate din producţie 
va fi livrată acestor două companii. Numărul de locuri de muncă create poate părea nesemnificativ, dar acesta 
contează la nivelul unor localităţ care numără doar câteva mii de locuitori.  

De asemenea, astfel de acţiuni de angajare de personal vor avea loc şi la Metrom Braşov, precum şi la alte 
companii ale statului din judeţul nostru. Mai mult decât atât, Ministrul Economiei a convenit cu Ministerul Finanţelor 
ca, de fiecare dată când ministerul încheie contracte suplimentare faţă de capacitatea unor unităţi economice care au 
datorii, să i se permită angajarea de personal pe perioada contractului şi în numărul necesar pentru îndeplinirea 
obiectului respectiv.  

Evaluând oportunităţile de privatizare şi piaţa din domeniul aeronautic, Ministerul Economiei a demarat şi 
procedurile de privatizare ale unor companii valoroase şi cu foarte multă expertiză din acest domeniu, a căror 
funcţionare este grevată de foarte multă vreme fie de datorii, fie de o reducere dramatică a producţiei sau alte 
probleme. Printre aceste companii se află şi  IAR Ghimbav. 
      Într-un an de guvernare USL, numărul de salariaţ stabili în economie a crescut cu 70.000 faţă de anul anterior. 
Dar acest lucru trebuie continuat într-un ritm susţinut prin politici guvernamentale viabile, prin implementarea unor 
măsuri concrete şi îndelung aşteptate de mediul de afaceri, cum sunt reducerea CAS sau a TVA, măsuri care să aibă 
un impact major din punctul de vedere al creării de noi locuri de muncă. 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Mihai Donţu 

 
*** 
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Suntem pregătiţi pentru 2014 - 2020? 
 
 

Europa anului 2020 îşi propune trei priorităţi care se susţin reciproc şi vorbim aici despre creştere inteligentă prin 
dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare, creştere durabilă prin promovarea unei economii mai 
eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive şi creştere favorabilă 
incluziunii prin prisma promovării unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure 
coeziunea socială şi teritorială. Dar, în scopul concretizării acestor priorităţi nu trebuie să uităm că avem de trecut 
prin perioada 2014 – 2020. O perioadă pe care România trebuie să o fructifice la maximum. 

În contextul în care ani la rând fondurile europene au fost numai o himeră pentru noi, românii, perioada care 
urmează ne poate transpune în lumea reală a europenilor, din acest punct de vedere.  

În prezent privim cu încredere spre perioada 2014 - 2020 numai dacă ne gândim că rata absorbţiei fondurilor 
europene prin POSDRU s-a dublat în ultimele 4 luni şi s-a triplat în ultimul an. 

Îmbunătăţirea semnificativă şi imediată a gradului de absorbţie a fondurilor structurale, cea mai ieftină sursă de 
finanţare externă, reprezintă o condiţie esenţială pentru asigurarea creşterii economice sustenabile şi limitarea datoriei 
externe. 

La şase ani de la aderarea la Uniunea Europeană, România trebuie să răspundă unei provocări majore, mai ales în 
contextul crizei economice şi a unui nivel scăzut de trai – de la o rată de absorbţie a fondurilor structurale şi de 
coeziune nerambursabile de aproximativ 10% trebuie să ajungă, până la sfârşitul lui 2015, în intervalul 50%-80% 
bani europeni utilizaţi şi returnaţi de Comisia Europeană. 

Din momentul deblocării fondurilor de la Comisia Europeană, în urmă cu 4 luni, Autoritatea de Management 
pentru Programul Operaţonal Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) din subordinea Ministerului 
Muncii a atras sume mai mari decât toţ banii rambursaţ în perioada 2007-2012, reuşind o creştere a ratei absorbţei de 
peste 3 ori, de la 5,51% în aprilie 2012, la 16.27%. Suma totală rambursată de Comisia Europeană este de 566 
milioane Euro. 

Numai în perioada martie - aprilie 2013, s-au verificat şi achitat peste 1.000 de cereri de rambursare în valoare 
totală de peste 400 milioane lei, ceea ce înseamnă rambursarea la zi a cheltuielilor către beneficiari. Acest lucru a fost 
posibil datorită remedierii deficienţelor de sistem care au dus la pre-suspendarea programului în perioada august 
2012 – ianuarie 2013.  

Cereri de rambursare în valoare de 127 de milioane lei sunt în prezent trimise spre verificare la Ministerul 
Finanţelor Publice, spre a fi ulterior transmise Comisiei Europene. Totodată, o nouă cerere de rambursare de peste 
140 milioane lei, care va fi transmisă cel târziu săptămâna viitoare. 

De altfel, o dovadă în plus că AMPOSDRU a reuşit să corecteze şi să eficientizeze sistemul de accesare a 
fondurilor este şi deschiderea recentă a noilor linii de finanţare. 

Mai mult, procedurile vor fi simplificate şi termenele de plată către beneficiari vor fi reduse, ceea ce va duce la 
micşorarea numărului de documente pe etape de verificare a unor cheltuieli, lucrări executate sau activităţ desfăşurate 
şi la scurtarea timpului între momentul plăţi facturilor şi momentul în care se trimit cererile de rambursare către 
Comisia Europeană. 

Dacă privim spre viitor numai prin prisma celor prezentate mai sus, avem convingerea că suntem pregătiţi pentru 
2014 – 2020. 
 

Deputat, 
Gheorghe Dragomir 

 
*** 
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Procesul de revizuire a Constituţiei este unul total transparent 
 
Stimaţi colegi, 

Aşa cum am menţionat recent, principalul obiectiv al USL pentru anul 2013 este încheierea procesului de 
reformă constituţională, pe care ni l-am asumat ferm în faţa românilor şi pe care l-am demarat deja, odată cu 
finalizarea dezbaterilor din cadrul Forumului Constituţional şi cu deschiderea lucrărilor Comisiei parlamentare de 
specialitate. 
Lucrările din cadrul Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de 
revizuire a Constituţiei României se desfăşoară într-un mod foarte transparent, având în vedere că sunt dezbătute 
absolut toate amendamentele depuse atât de către parlamentari, cât şi de către societatea civilă.  

În plus, putem spune că, până în prezent, ne aflăm chiar în calendarul propus pentru acest proces de revizuire 
a Constituţiei, deşi în cadrul dezbaterilor Comisiei de specialitate nu este trecut cu vederea niciun amendament, 
indiferent de consistenţa şi importanţa lor! Cu alte cuvinte, nu este nimeni impiedicat să-şi spună punctul de vedere 
referitor la viziunea sa asupra noii Constituţii şi nici să şi-l susţină în faţa membrilor comisiei pentru a putea primi 
votul de adoptare sau respingere.  

Până în acest moment, lucrările în Comisia parlamentară au avansat suficient de bine şi putem spune că s-au 
operat destule modificări de substanţă, într-un timp relativ scurt, care aduc la zi Constituţia României, mai ales sub 
aspectul drepturilor cetăţeneşti, al drepturilor individuale şi al garantării lor.  

Mai mult decât atât, este foarte important de remarcat faptul că marea majoritate a deciziilor, fie de admitere 
a unor amendamente, fie de respingere, au fost luate cu unanimitate sau cu o largă majoritate de voturi. Deci aceste 
decizii pot fi considerate fără probleme, fiind unele consensuale în direcţia întăririi şi diversificării drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti.   

Constituţa revizuită va întări şi dreptul la apărare şi egalitate procesuală. Considerăm că prin aceste noi 
prevederi corectăm nişte greşeli pe care le-au plătit până acum doar cetăţenii, din buzunarele proprii, suportând astfel 
integral costul incompetenţei achitată din bani publici. 

De asemenea, una dintre cele mai importante propuneri de modificare a Constituţiei pe care am înaintat-o 
noi, parlamentarii USL, este cea prin care se va limita numărul deputaţlor la 300, la care se vor adăuga cei din partea 
minorităţlor naţonale, iar senatorii vor reprezenta regiunile administrativ-teritoriale.  

O altă modificare pe care o avem în vedere şi care este făcută la propunerea PNL, se referă la creanţele 
împotriva statului, care în noua Constituţiei vor avea acelaşi regim juridic ca şi contribuţile fiscale ale cetăţenilor sau 
ale companiilor, întrucât noi considerăm că statul trebuie să aibă aceeaşi responsabilitate ca şi ceilalţ contribuabili. 
De asemenea, şi alte principii la care noi, ca liberali, ţinem foarte mult, rămân garantate şi în viitoarea Constituţie: şi 
anume, dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, dar şi o lărgire a prevederilor constituţionale 
împotriva discriminărilor de orice fel. 

Cred că este suficient de limpede pentru toată lumea faptul că principala caracteristică a acestui proces de 
modificare a Legii fundamentale, pe care l-a iniţiat USL, are la bază transparenţa totală, dacă ţinem cont că toate 
discuţile şi consultările organizate de Forumul Constituţonal s-au realizat cu maximă deschidere şi că dezbaterile din 
cadrul Comisiei parlamentare de resort se desfăşoară transparent şi foarte aplicat, fără derapaje demagogice si 
politicianiste, atunci când se discută despre principii generale de nivel constituţional. 

De asemenea, cel mai important lucru, după părerea mea şi a colegilor mei din USL, pe care trebuie să-l avem în 
vedere la finalizarea acestui proces amplu de modificare a Constituţiei, este ca proiectul respectiv să întrunească un 
larg consens, pentru a putea fi validat apoi, fără probleme, în cadrul referendumului! 

 
Deputat, 

Andrei Gerea 
 

*** 
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Guvernul USL a reuşit rezilierea contractul cu Bechtel 
 

 
 Stimaţi colegi, 

Rezilierea celui mai păgubos contract pe care l-a încheiat România vreodată a fost în sfârşit efectuată de către 
Guvernul USL. Acest lucru s-a întâmplat după aproape 10 ani de la încheierea acestuia – în 2004, timp în care 
România a plătit sume enorme, adică au fost risipiţi foarte mulţi bani publici, fără să poată beneficia în schimb, de 
obiectul acestui contract: autostrada Transilvania! 

Putem spune că, prin această reziliere, USL a rezolvat una dintre cele mai mari şi controversate probleme 
contractuale din ultimii ani, reuşind astfel deblocarea  celui mai important proiect de infrastructură al României: 
Autostrada Transilvania.  

Mai mult decât atât, despăgubirile pe care statul român le va plăti firmei Bechtel pentru rezilierea 
contractului nu sunt, în niciun caz, de un miliard de euro, aşa cum au dezinformat unii foşti miniştri ai PDL, ci vor fi 
de numai 30 de milioane de euro, plus TVA! Considerăm că rezilierea contractului este mai avantajoasă pentru statul 
român deoarece se elimină astfel atât tergiversările de până acum, cât şi perpetuarea unor costuri suplimentare, fără 
nicio finalitate, urmând ca fondurile respective să fie concentrate pe dezvoltarea infrastructurii.  

Continuarea proiectului poate fi demarată încă din acest an, prin scoaterea la licitaţe a tronsonului Sebeş-
Câmpia Turzii pentru a putea lega Clujul de autostrada Arad-Sibiu.  

Cred că rezilierea acestui contract rămăsese singura soluţie viabilă, ca urmare a modului defectuos în care 
contractul a fost gestionat după anul 2005, adică prin negocieri ineficiente şi păguboase pentru statul român, care au 
condus la creşteri repetate ale preţului de construcţe a autostrăzii Transilvania.  

Nu cred că trebuie uitat nici faptul că o contribuţie majoră în acest sens a avut-o însuşi preşedintele Traian 
Băsescu când, în anul 2005, prin  ministrul Gheorghe Dobre, a întrerupt timp de aproape doi ani lucrările la 
autostradă, motiv pentru care contractul s-a triplat, având în vedere că echipamentele fuseseră deja aduse în ţară, iar 
preţurile la ciment, beton, fier beton sau exproprieri se aflau într-o continuă creştere.  

Mă întreb de ce nu au sistat guvernele PDL acest contract-dezastru pentru România şi de ce comentează 
acum tocmai acei foşti miniştri - Berceanu, Boagiu sau Nazare - ale căror măsuri au sporit nepermis costurile 
autostrăzii?  

Concluzia este simplă: în timp ce miniştrii pedelişti au complicat şi tergiversat un contract şi, implicit, au 
aruncat cu banii românilor în vânt, guvernul USL a avut curajul să oprească acest contract-problemă, din care statul 
român avea numai de pierdut!  

Cred că această reziliere a celebrului, dar extrem de defectuosului contract Bechtel, ar trebui să o încadrăm, 
fie la realizări guvernamentale majore, deoarece statul român a fost îndelung grevat de un contract ultra-costisitor, 
care a mai şi ţinut România pe loc nepermis de mult, din punctul de vedere al dezvoltării infrastructurii sale pe cel 
mai aşteptat tronson de autostradă, fie la îndeplinirea uneia dintre cele mai importante promisiuni făcute de către USL 
românilor şi îndeplinită după numai un an de guvernare! 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Mihai Lupu 

 
*** 

 
Efectele benefice ale politicilor USL în plan economic şi social 

 
 
Stimaţi colegi, 
 

În urma analizelor indicatorilor economici ai primului trimestru din acest an, datele statistice confirmă încă o 
dată faptul că politicile implementate de către Guvernul USL, în plan economic şi social, au deja efecte pozitive. 
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Măsurile pe care guvernul nostru le-a luat până în prezent, au avut impact benefic atât în plan social, 
deoarece salariul mediu net a crescut în luna aprilie, faţă de luna martie, cu 2,7%, ajungând la 1.661 lei, mai precis, 
comparativ cu luna aprilie a anului precedent, salariul mediu net a crescut cu 7%, cât şi în plan economic, dacă ţinem 
seama de faptul că Produsul Intern Brut a crescut în primul trimestru al acestui an, cu 2,2%, faţă de perioada similară 
a anului trecut şi cu 0,7%, comparativ cu rezultatele înregistrate în ultimul trimestru din 2012. 

Mai mult decât atât, în condiţiile în care, aproape în toată Europa, şomajul este în creştere continuă de ceva 
vreme, România se află pe locul 10 în Europa şi pe 4 în Europa Centrală şi de Est, după numărul locurilor de muncă 
create în urma proiectelor de investiţi străine realizate în ţară în 2012.  

Astfel, România a atras anul trecut 7.114 locuri de muncă generate de investiţile străine, cu 18,9% mai multe 
decât în 2011. De aici putem trage concluzia că măsurile luate de Guvernul USL au dat un suflu nou mediului de 
afaceri, creând un cadru investiţional atractiv şi predictibil, lucru care va continua să fie întărit şi prin alte politici, 
cum sunt reducerea contribuţiilor de asigurări sociale (CAS) cu 5 puncte procentuale sau revenirea TVA de la 24% la 
19%, din 2014, decizie pe care Guvernul USL o va lua în această toamnă, în funcţie de rezultatele economice ale 
primelor două trimestre ale acestui an. 

Creşterea economică peste aşteptările previzionate, înregistrată în primul trimestru, s-a datorat în primul rând 
unei creşteri semnificative a exporturilor româneşti, ceea ce înseamnă că industria din România funcţionează încă şi 
că avem toate şansele să dăm curs cu succes proiectului nostru, al USL, de reindustrializare a ţării, bineînţeles cu 
condiţia să continuăm să sprijim activ acest sector, prin implementarea unei strategii de competitivitate şi dezvoltare 
durabilă, care să se deruleze pe termen lung şi care să redea României locul meritat pe piaţa europeană din acest 
punct de vedere. 

Această strategie se află deja în lucru la nivelul Mnisterului Economiei, minister condus de colegul meu 
liberal, domnul Varujan Vosganian, şi ea va fi finalizată până la sfârşitul acestui an. Prin procesul de reindustrializare 
a României - proces pe care-l vom implementa pas cu pas în următoarea perioadă -, urmărim patru direcţii principale 
de acţiune: evaluarea resurselor ţării şi asigurarea finanţării, alinierea exportului  din toate ramurile la nivelul 
standardelor UE, dar şi corelarea activităţii industriale cu politicile din domeniul educaţiei şi al ocupării forţei de 
muncă, în special prin  crearea condiţiilor de specializare a tinerei generaţii.  
Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Ştefan Băişanu 

 
*** 

 
Elena Băsescu în campanie electorală în Valea Timocului 

  
 
Despre situaţia deosebit de dificilă a minorităţii române din zona Valea Timocului, din Serbia se ştie de mai 

mulţi ani. Am văzut în stenogramele parlamentelor anterioare luări de poziţie a unor colegi de-ai mei din PNL vis-a-
vis de marile probleme pe care le au românii din Timoc, în presă au curs râuri de cerneală pe această temă. 

Din păcate, indiferent de luările de poziţie, indiferent de gradul de virulenţă a unor articole de ziar, rezolvarea 
problemei se află exclusiv în mâna autorităţilor de la Belgrad. 

Cu aceste autorităţi s-a discutat şi se va mai discuta. Din păcate, persoana care şi-a asumat gestionarea 
problemei românilor din Valea Timocului, preşedintele Traian Băsescu nu a performat deloc. Mai mult, Traian 
Băsescu nici măcar nu vrea să audă de o înăsprire a tonului României atunci când se va pune problema aderării 
Serbiei la Uniunea Europeană, în situaţia – cerută generic şi de Comisia Europeană – de reglementare a drepturilor 
minorităţilor naţionale de pe teritoriul Serbiei. 

Ei bine, mai nou, s-a înregistrat o altă situaţie aberantă pentru românii din Valea Timocului. Au fost în sfârşit 
descoperiţi şi de europarlamentara PDL Elena Băsescu şi de parlamentarii PDL pentru diaspora, deputatul Eugen 
Tomac şi senatorul Richard Badea. 
Cei trei nu ar fi descoperit nici acum problemele cu care se confruntă românii din zona respectivă, dacă la anul nu ar 
fi alegeri pentru Parlamentul European, iar  Elena Băsescu face eforturi deosebite de a-şi conserva fotoliul de 
europarlamentar. 
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Să nu ne ascundem după vorbe: Elena Băsescu şi cei doi locotenenţi ai ei au ajuns în Valea Timocului în 
campanie electorală. Şi nu neapărat pentru a colecta voturi din zonă – acest lucru nu este posibil, pentru că 
majoritatea românilor de acolo nu au şi cetăţenie română – dar pentru o acţiune de campanie electorală, dă foarte bine 
să mimezi că eşti interesată de soarta românilor de acolo. Pentru că mulţi dintre ei au rude sau prieteni de cealaltă 
parte a Dunării, unde evident se pot stoarce nişte voturi. 
Cum altfel decât campanie electorală poate fi catalogată următoarea declaraţie dată în faţa românilor dintr-o localitate 
din Valea Timocului: Din păcate, USL a creat un post de ministru pentru Românii de Pretutindeni exclusiv din 
considerente politice: pentru a-i oferi lui Cristian David un portofoliu şi a echilibra astfel balanţa între PSD şi PNL ! 

Dar un astfel de post – este adevărat, la nivel de secretar de stat, dar cu rang de ministru – a existat şi în 
perioada guvernului de tristă amintire, condus de Emil Boc. Evident însă, românii din Valea Timocului trebuiau 
informaţi de faptul de cât de răi şi hulpavi de putere sunt cei din USL. 

Atenţie însă, dacă tot a făcut referire la postul „special creat de USL”, de ce doamna Elena Băsescu nu le-a 
spus românilor cu care s-a întâlnit, că fostul deţinător al portofoliului, adică Eugen Tomac, a utilizat fonduri imense 
de bani pentru a-şi face campanie electorală în Republica Moldova? Nu o spun eu, a spus-o presa, iar un raport al 
Curţii de Conturi a descoperit fraude în valoare de peste un milion de euro în finanţări dubioase pentru Moldova. 

Tot de resortul campaniei electorale este şi afirmaţia fiicei preşedintelui României, „executivul (cel al USL, 
bineînţeles) nu a făcut niciun efort pentru românii timoceni”. Îmi pun o întrebare retorică: De ce nu s-a referit mezina 
preşedintelui la ce a făcut guvernul Boc şi tatăl ei pentru românii timoceni?  Răspunsul este simplu de dat: nu a făcut 
nimic. 
Nu în ultimă instanţă, crede oare doamna Elena Băsescu că o icoană făcută cadou unei biserici din zonă ţine locul 
unor intervenţii energice şi repetate de la microfonul Parlamentului European pe tema românilor din Valea 
Timocului? 
 

Deputat, 
Gigel Ştirbu 

 
*** 

 
Curtea Constituţională recomandă Parlament bicameral 

  
„Nu trebuie ignorate totuşi, în exprimarea acestei opţiuni, tradiţia statului român şi avantajele pe care le oferă 

o structură bicamerală a Parlamentului în raport cu cea unicamerală. 
În mod tradiţional, Parlamentul României a avut o structură bicamerală. Această structură a forului legiuitor, 

consacrată în anul 1864, prin "Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris" al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a 
continuat să existe sub imperiul Constituţiilor din 1866, 1923 şi 1938, fiind întreruptă doar în perioada regimului 
comunist, când reprezentanţa naţională era unicamerală - Marea Adunare Naţională. După revoluţia din decembrie 
1989, prin Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea Parlamentului şi a Preşedintelui României, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.35 din 18 martie 1990, act în baza căruia s-au organizat alegerile din mai 1990, a fost 
reintrodusă formula bicameralismului. Constituţia din 1991 a preluat, cu unele modificări, această structură a 
Parlamentului, menţinută cu prilejul revizuirii Legii fundamentale din anul 2003. Modificarea textelor incidente în 
materie, realizată cu prilejul revizuirii, a vizat doar trecerea la un sistem de bicameralism funcţional. 

Avantajele pe care structura bicamerală a forului legiuitor le prezintă sunt evidente. Astfel, se evită 
concentrarea puterii în Parlament, întrucât Camerele acestuia se vor împiedica reciproc să devină suport al unui regim 
autoritar. Totodată, se asigură dezbateri şi un cadru de analiză succesivă a legilor de către două corpuri diferite ale 
forului legiuitor, ceea ce oferă o mai mare garanţie a calităţii actului legislativ. Adoptarea legilor în cadrul unui 
Parlament unicameral se face după mai multe "lecturi" succesive ale unui text. Fiind realizate însă de acelaşi corp 
legiuitor, lecturile pot deveni o formalitate artificială, sau pot fi suprimate din raţiuni de urgenţă. Bicameralismul 
determină ca a doua lectură a legii să se facă, întotdeauna, de o altă adunare, ceea ce este de natură să determine o 
percepţie critică accentuată. Se oferă astfel oportunitatea unei mai bune cooperări critice, a dezbaterii comune şi 
colective de luare a deciziilor, conferindu-se amploare formării voinţei statului parlamentar. 

În plus, bicameralismul minimizează riscul dominaţiei majorităţii, favorizând dialogul între majorităţile din 
cele două Camere, precum şi între grupurile parlamentare. Cooperarea şi supervizarea legislativă sunt extinse în acest 
mod, demonstrându-se astfel că sistemul bicameral este o formă importantă a separaţiei puterilor, care nu 
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funcţionează doar între puterile legislativă, executivă şi judecătorească, ci şi în interiorul celei legislative. Atât 
tradiţia care, fiind legată de fiinţa statului român, îl defineşte şi îl reprezintă, cât şi avantajele enunţate constituie 
puternice motive de reflecţie cu prilejul opţiunii pentru una dintre cele două formule: unicameralism sau 
bicameralism.” 
Trebuie să precizez că textul de mai sus nu-mi aparţine. Îl susţin 100% dar nu sunt eu autorul. Textul reprezintă un 
extras din dispozitivul Deciziei CCR nr.799 din 17 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial nr.440 din 23 iunie 
2011, decizie dată în urma examinării proiectului de revizuire a Constituţiei concepute de Guvernul Boc şi de Traian 
Băsescu. 
De ce am prezentat acest extras. Pentru a demonstra două aspecte: 
1.     structura parlamentară decisă de membri din Comisia parlamentară specială pentru revizuirea Constituţiei este 
una corectă şi în concordanţă cu recomandarea din dispozitivul Deciziei CCR. 
2.     preşedintele Traian Băsescu cu toate declaraţiile făcute luni la Palatul Cotroceni cu ocazia investirii a trei noi 
judecători ai CCR, nu poate trece peste recomandările dintr-un dispozitiv al unei Decizii a CCR. 
  

Senatorii şi deputaţii din Parlamentul României trebuie să ţină cont de recomandările din dispozitivul Deciziei 
CCR şi în acelaşi timp şi judecătorii CCR sunt obligaţi să ţină cont de propria jurisprudenţă. De asemenea şi 
preşedintele Traian Băsescu trebuie să ţină cont de respectivele recomandări, iar faptul că acestea se regăsesc într-o 
decizie a CCR, anulează definitv teza preşedintelui Băsescu, privind obligativitatea punerii în aplicare a rezultatelor 
referendumurilor din noiembrie 2009. 
  

Preşedintele Traian Băsescu trebuie să citească şi actuala variantă a legii referendumului unde se precizează 
foarte clar că rezultatul referendumului naţional – cu excepţia celui privind revizuirea Constituţiei şi celui privind 
demiterea preşedintelui ţării - propus este unul consultativ, şi nu obligatoriu. 

 
Deputat, 

Ovidiu Silaghi 
 

*** 
 

Traian Băsescu exercită presiuni asupra CCR 
  

Vreau să vă supun atenţiei două declaraţii. Prima: „Am aflat cu adâncă îngrijorare de numeroasele încercări 
de a exercita presiune asupra Curţii Constituţionale din România şi de a-i submina independenţa”. Îşi aduce aminte 
cineva de această declaraţie, când şi de cine a fost făcută? Declaraţia aparţine domnului Gianni 
Buquicchio preşedintele Comisiei de la Veneţia şi a fost făcută la începutul lunii august 2012. Domnul Buquicchio a 
dat această declaraţie în urma intoxicărilor primite din ţară atât din partea preşedintelui Curţii Constituţionale cât şi 
ale propagandei portocali referitoare la aşa-zisele presiuni făcute de lideri ai USL. Pentru cine nu îşi aduce aminte, 
USL era acuzat iclusiv şi de „celebrele” scrisori de ameninţare cu moartea pe care o judecătoare a Curţii 
Constituţionale le primise de la un infractor bolnav mintal încarcerat la Jilava.  

A doua declaraţie: „În mâinile Curţii Constituţionale va fi noua Constituţie a României. Nu preget să 
menţionez că, în momentul de faţă, Constituţia României şi-a pierdut rostul de a fi revizuită. Singurul element care a 
stat la baza intenţiei de revizuire a Constituţiei a fost legat de politica de simplificare a statului şi ca urmare, de a 
răspunde votului de la referendumul din 2009, exprimat într-un referendum valid. (...)Vreau să subliniez - nu pentru 
că aş critica pe cineva, dar în faţa judecătorilor Curţii Constituţionale, am obligaţia să spun ce gândesc - revizuirea 
Constituţiei în baza referendumului era singura justificare a acestei revizuiri. (...) Aş spune că revizuirea actuală 
reprezintă un risc de blocare a statului.(...) Exprim acest punct de vedere pentru că am şi o altă îngrijorare, dacă un 
referendum poate fi considerat un simplu sondaj, făcându-se abstracţie de prevederile din articolul 1, articolul 2, 
articolul 60 din Constituţie. (...) Aceasta este una din marile mele îngrijorări şi profit că sunt aici toţi judecătorii 
Curţii Constituţionale, cu certitudine voi reacţiona decent, în spiritul Constituţiei, dar voi reacţiona la neluarea în 
consideraţie a referendumului din 2009”. 

Cred că nu mai este nevoie să spun cui aparţine această declaraţie. Oricine îl recunoaşte pe Traian Băsescu în 
postura de autor. Dar, analizând spusele preşedintelui şi mai ales contextul – declaraţia a fost făcută în faţa 
judecătorilor Curţii Constituţionale, cu ocazia depunerii jurământului celor trei noi judecători – oare nu suntem în 
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faţa unei presiuni asupra Curţii Constituţionale?Preşedintele le atrage atenţia judecătorilor că în mâna lor este 
viitoarea Constituţie, după care pur şi simplu o desfiinţează. Înainte de decembrie 1989 formulările utilizate de 
preşedinte se numeau indicaţii preţioase. Acum, preşedintele României nu mai are acest „atribut”, termenul nu se mai 
foloseşte, în schimb se poate utiliza fără teama de a greşi termenul de exercitarea de presiuni”. 

Când mă refer la exercitarea de presiuni de către Traian Băsescu nu mă refer doar la tonul şi conţinutul 
declaraţiilor domniei sale. Mă refer, în primul rând, la faptul că Traian Băsescu nesocoteşte o formulare din 
dispozitivul Deciziei CCR nr.799 din 17 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial nr.440 din 23 iunie 2011, decizie 
dată în urma examinării proiectului de revizuire a Constituţiei concepute de Guvernul Boc şi de Traian Băsescu. 
Referindu-se la propunerea din text care viza trecerea la un parlament unicameral, judecătorii CCR au arătat, negru 
pe alb, că modificare structurii parlamentului „nu pune în discuţie niciuna dintre limitele revizuirii prevăzute în art. 
152 din Constituţie, ci reprezintă o opţiune politică asupra căreia se vor pronunţa participanţii la procedura de 
revizuire a Constituţiei”. Cu alte cuvinte, problemele legate de structura sistemului parlamentar nu au nicio legătură 
cu limitele revizuirii Constituţiei (nu poate fi legată nici de rezultatul vreunui referendum cu caracter consultativ), 
deci judecătorii CCR în acest caz nici nu se pot pronunţa, totul fiind la latitudinea voinţei politice a celor care votează 
revizuirea. 

Sunt curios dacă preşedintele reales al Curţii Constituţionale, domnul Augustin Zegrean, va remite preşedintelui 
Comisiei de la Veneţia o informare/reclamaţie – aşa cum a făcut în 4 iulie şi 3 august 2012 – privind presiunile 
exercitate asupra Curţii Constituţionale de către Traian Băsescu. 

 
Deputat, 

Adrian Oroş 
 

*** 
 

In cazul declararii unilaterale a independentei regiunii Kosovo Romania a avut inca din 2008 o pozitie corecta, 
anume de a nu recunoaste un act de secesiune impus, care incalca normele dreptului international. Din punctul de 
vedere al dreptului international, asa-numita declaratie de independenta este o secesiune unilaterala de Serbia si un 
act ilegal in sine. In istoria politica a lumii, dreptul la autodeterminare s-a aplicat unor popoare si nu unor minoritati 
nationale. Cazul Kosovo creaza un precedent extrem de periculos in care nu un popor in sine ci o minoritate isi 
declara independenta. Mai periculos decit asta mi se pare faptul ca aceasta secesiune s-a facut cu spijinul marilor 
puteri democratice si, fata de Serbia, prin constringerea acestei tari sa nu se opuna ruperii uneia din provinciile sale 
istorice. Acest lucru aminteste de intelegerea de la Munchen din 1938 in care doua mari puteri democratice, Anglia si 
Franta, au constrins Cehoslovacia sa cedeze Regiunea Sudeta Germaniei Naziste. 

Din acest punct de vedere, ma ingrijoreaza unele afirmatii ale ministrului de externe si ale primului-ministru care 
sugereaza ca Romania ar trebui sa recunoasca Kosovo.  
Consider ca Romania nu trebuie sa recunoasca independenta asa-numitului stat Kosovo, in ciuda oricaror presiuni sa 
“recomandari” primite. 
 

Deputat, 
Mirel Taloş 

 
*** 

 
Stimaţi colegi,  

Cadrul general intern al României de astăzi, la nivel socio-politic şi economic este caracterizat prin stabilitate 
politică, concretizată în relansarea economiei, o încredere mai mare a investitorilor, disciplină bugetară şi reducerea 
risipei, fiind înregistrate progrese  pe linia realizării  unui echilibru corect între consolidarea fiscală sustenabilă şi 
relansarea economică, între economic şi social, asigurarea credibilităţii  şi predictibilităţii politicii economice a 
Guvernului  şi finanţarea la costuri rezonabile a deficitului bugetar şi a celui extern, premise pentru realizarea unor 
finanţe publice sănătoase. 

Conform datelor furnizate de experţii Ministerului de Finanţe şi cuprinse în strategia fiscal – bugetară pentru 
perioada 2014 – 2016, dezechilibrele fiscale acumulate înainte de criza financiară internaţională au fost în cea mai 
mare parte corectate. Deficitul bugetar în anul 2012, s-a situat la 2,9% din PIB, iar ţinta de deficit în termeni cash pe 
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anul 2012, conform datelor preliminare, s-a situat la 2,5% din PIB. Bugetul anului 2013 ţinteşte un deficit de 2,4 la 
sută din PIB şi 2,1 la sută în termeni cash.  

Au fost implementate gradual trei măsuri, extrem de importante în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă 
ale populaţiei: majorarea salariilor în sectorul public în aşa fel încât acestea să poată reveni la nivelul dinaintea 
perioadei de criză, o indexare cu 4 la sută a pensiilor şi creşterea salariului minim. De asemenea, a fost adoptat un 
nou pachet de măsuri fiscale care aduce un plus de 2,9 miliarde lei, din care 1,8 miliarde lei au fost alocate pentru 
creşterea cheltuielilor de investiţii  şi  1,1 miliarde lei au fost folosite pentru reducerea deficitului bugetar estimat 
pentru anul 2013. 

În încheiere aş vrea să vă transmit convingerea mea că formula actuală de guvernare a Uniunii Social 
Liberale este cea mai potrivită pentru România de astăzi şi singura care, cu sprijinul legislativului, este capabilă să 
readucă economia românească printre cele puternice ale Europei. 

 
Deputat, 

Hubert Thuma 
 

*** 
 

 
Procesul de regionalizare a României este unul dintre cei mai importanţi paşi pentru o dezvoltare echilibrată 

a României. Privind în urmă, putem spune că există regiuni importante din ţară care au cunoscut un parcurs inegal în 
evoluţia lor.  

Tocmai de aceea, introducerea regiunilor în structura administrativă este de natură să asigure o atragere 
corectă a finanţării – atât din bani europeni, cât şi de la bugetul de stat – astfel încât proiecte importante pentru 
locuitorii zonei respectivă să poată fi puse în practică. Faptul că se intenţionează introducerea unei autorităţi de 
management pentru fiecare regiune în parte va scurta drumul banilor către proiectele ce se va dori a fi finanţate corect 
şi rapid.  
 Tocmia de aceea salut primul pas important pentru demararea proiectului privind regionalizarea: introducerea 
acestei structuri administrative în proiectul noii Constitituţii. Este foarte important să se înţeleagă faptul să la baza 
structurării regiunilor trebuie să stea criterii administrative şi de dezvoltare economică a ţării şi, în nici un caz, 
criteriile etnice. Ca liberal, cred cu tărie în faptul că naţiunea este un concept civic şi nu unul etnic, astfel încât 
diversitatea etnică, lingvistoică şi/sau religioasă trebuie respectată, dar nu trebuie să ne separe.  
 Mai mult prin intenţia de a introduce votul direct pentru conducerea regiunilor, începând cu anul 2016, se va 
consolida practic procesul democratic în România, cetăţenii fiind aceia care vor decide care este cel care va fi 
responsabil de dezvoltarea viitoare a zonei.  
 

Deputat, 
Daniel Iane 

 
*** 

 
 

Ca deputat şi viceluider al Grupului Parlamentar al Partidului Naţional Liberal cred cu tărie că demersul de 
modificare a Legii fundamentale – Constituţia României trebuie să fie privit cu maximă atenţie şi responsabilitate de 
către toţi factorii politici implicaţi şi de către opinia publică. În contextul în care acum redefinim o nouă arhitectură 
constituţională va trebui să privim către viitor – pentru că trasăm funcţionalitatea statului pe termen mediu şi lung, 
dar şi către trecut – către promisiunile noastre făcute cetăţenilor români.  
 Acesta este motivul pentru care reamintesc acum faptul că PNL a fost un militant permanent pentru separarea 
reală a puterilor în stat şi, explicit, pentru întărirea rolului Parlamentului, cu respectarea funcţiei sale de bază – cea de 
legiferare.  
 Astfel, susţin introducerea în noul proiect constituţional al unor prevederi clare şi fără echivoc în acest 
domeniu. De aceea, apreciez a fi un punct deosebit de important faptul că Parlamentul României trebuie să constituie 
cea mai puternică forţă legislativă. De-a lungul timpului am vorbit de nenumărate ori de necesitatea limitării 
numărului ordonanţelor de urgenţă şi mai ales de faptul că acestea trebuie emise doar în caz de maximă urgenţă 
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pentru un domeniu. Pentru aceasta este nevoie să se limiteze situaţiile când pot fi emise OUG. Acestea nu ar trebui să 
poată fi emise în domeniul de reglementare al  legilor organice şi ar trebui să se limiteze efectelor acestora în timp 
(maximum 30 de zile din momentul intrării proiectului de lege privind aprobarea OUG în dezbaterea Camerei 
decizionale). 

În egală măsură, ne aducem aminte de perioada 2008 – 2012 când a existat o avalanşă a angajărilor de 
răspundere din partea guvernului. În noul proiect constituţional va trebui să se prevadă explicit faptul că angajarea 
răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului poate avea loc o singură dată pe sesiune. 

Prin introducerea acestor modificări în noua Constituţie a României se va reda Parlamentului rolul de for de 
dezbatere legislativă şi va creşte responsabilitatea aleşilor pentru iniţiativele promovate, aşa cum menţionăm cu toţii 
atunci când ne prezentăm în faţa cetăţenilor români pentru a le solicita votul în alegerile legislative.  

 
Deputat, 

Mugur Cozmanciuc 
 

*** 
 

Stimaţ colegi,  
Vrea să vă aduc  în atenţe astăzi strategia fscal – bugetară pentru perioada 2014 – 2016. În dimensiunea sa 

financiar-bugetară, modelul economic de dezvoltare va fi axat pe investiţi publice de antrenare, acele investiţi menite 
să susţnă infrastructura, agricultura şi dezvoltarea rurală, energia şi tehnologia avansată. Va fi avută în vedere o nouă 
abordare a finanţării investiţilor, diferită de cea aferentă anilor 2010-2011, cu o filozofie mult mai corectă, limitarea 
finanţărilor de la bugetul de stat şi orientarea către acele proiecte finanţate în primul rând din programe europene, din 
fonduri rambursabile pentru care există un audit şi o perspectivă de multiplicare a modului de investire a banilor 
publici. 

Elaborarea unui nou cadru de reglementare a parteneriatului public-privat, apreciindu-se rolul economic 
extrem de pozitiv pe care l-ar putea juca o dinamizare a sectorului public prin promovarea de proiecte de dezvoltare a 
infrastructurii cu atragerea de finanţare privată semnificativă. Avantajul acestei soluţi îl reprezintă degrevarea 
presiunii asupra bugetului de stat (mai ales în contextul unui spaţu fiscal pre-determinat de acordurile de finanţare în 
vigoare şi de efectul crizei economice), în măsura în care complexităţle şi riscurile aferente sunt gestionate avizat, 
transparent şi fundamentat.  

Consider că proiectul de strategie fiscal pentru 2014-2016 reprezintă un obiectiv absolute necesar de atins şi 
realizabil, atâta vreme cât vom lucra împreună, susţnut, în vederea transformării economiei româneşti într-una 
puternică, viabilă şi competitivă la nivel european.  

 
Deputat, 

Raluca Ispir 
 

*** 
 

Problemele legate de sistemul feroviar necesită o rezolvare rapidă şi temeinică 
 

În ciuda eforturilor depuse, în cei douăzeci şi trei de ani de la căderea sistemului comunist nu s-a reuşit o 
îmbunătăţire considerabilă sau o eficientizare a transporturilor feroviare. Spre deosebire de vecinii din vest, România 
nu a finalizat programul de reformare a sistemului feroviar care să vizeze toate rutele existente. Atât traseele, cât şi 
maşinăriile utilizate în special pe rutele dinspre mediul rural sunt învechite şi neperformante într-un secol al 
competiţiei şi vitezei. Paradoxal, chiar dacă utilizarea mijloacelor de transport în comun a atins cote considerabile, 
din ce in ce mai puţini cetăţeni optează pentru tradiţionalul tren. În consecinţă, o dezbatere transparentă pe tema 
transporturilor feroviare este o necesitate. 
 

Mai mult decât atât, problema anulării multor rute feroviare, cât şi starea deplorabilă a acestora au stârnit 
diverse reacţii nesatisfăcătoare la adresa actualei guvernări. De exemplu, ruta feroviară Ploieşti–Măneciu, rută 
permanent închisă relativ recent este o rută importantă pentru numărul mare de cetăţeni dependenţi de călătorii 
zilnice. Înţelegând problemele economice cu care România se confruntă momentan, sugerez o includere a unui plan 
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temeinic, de lungă durată, a îmbunătăţirii călătoriilor pe rute feroviare şi redeschiderea tronsoanelor considerate ca 
având un potenţial satisfăcător de a face profit.  
 

În altă ordine de idei, aş dori de asemenea, să amintesc  problemele legate de funcţionalitatea Legii 147/2000 
pentru un sector larg de cetăţeni pensionari în special prahoveni, fiind convins că problemele lor sunt împărtăşite de 
majoritatea locuitorilor din zonele rurale. Pentru anumite persoane, reducerile şi/sau gratuităţile CFR călători se 
dovedesc adesea a fi inutile deoarece nu există modalităţi facile de a beneficia de aceste posibilităţi. Majoritatea 
cetăţenilor pensionari din zonele rurale ar prefera poate alte modalităţi de utilizare a bugetului alocat pentru aceste 
servicii. De aceea, consider că doleanţele cetăţenilor şi presiunile unei epoci competitive obligă actuala putere să ia în 
considerare nevoia arzătoare de a soluţiona problemele legate de sistemul feroviar actual.   
 

Deputat, 
Florica Cherecheş 

 
*** 

     
Chiar mai trebuie să discutăm ce este familia? 

 
Săptămâna trecută m-am bucurat să aud că amendamentul pe care l-am trimis Comisiei de revizuire a 

Constituţiei a fost adoptat cu o mare majoritate de voturi. Amendamentul se dorea o clarificare la definiţia familiei 
cuprinsă în Articolul 48, în noua formulare, aceasta fiind definită ca luând fiinţă prin căsătoria liber consimţită a unui 
bărbat cu o femeie. 
Mi se pare ciudat şi de necrezut că un astfel de amendament a stârnit atâtea dezbateri şi polemici într-o ţară care se 
numeşte creştină şi în condiţiile în care nu am auzit niciun lider politic spunând că s-ar dori legalizarea căsătoriilor 
între persoane de acelaşi sex. 
Atunci de ce atâta vâlvă pentru un amendament care clarifică un lucru natural şi firesc cum este căsătoria unui bărbat 
cu o femeie? 
 
Stimaţi colegi, 

Noi toţi suntem aici pentru a-i reprezenta pe cetăţenii României care cred, în majoritatea lor, că familia 
înfiinţată pe uniunea dintre cele două sexe este primul şi cel mai important centru al vieţii sociale. Familia astfel 
constituită s-a dovedit cadrul optim de formare a noilor generaţii, iar rolul esenţial jucat de această instituţie în 
trecutul, prezentul şi viitorul dorit al ţării poate şi trebuie specificat în Constituţie. De fapt, aceasta nici nu este o 
prevedere nouă, ci doar o clarificare a definiţiei existente. Nici modificarea nu e o noutate, având în vedere că în 
2006, Alianţa Familiilor din România a iniţiat o campanie amplă în acest sens şi a reuşit să strângă semnături de la 
650.000 de cetăţeni care încă aşteaptă să o vadă pusă în practică. 
 

Menţionarea clară a familiei naturale, monogame şi nucleare ca valoare protejată de Constituţie nu poate fi 
interpretată ca o ofensă adusă cuiva, ci este doar recunoaşterea juridică a unei realităţi şi a dezideratului unei 
permanenţe; o re-aşezare în limitele normalităţii, conformă cu spiritul creştin al românilor. Ea reprezintă o măsură 
care a devenit absolut necesară în contextul unei stări de criză a familiei, cu tot mai multe familii destrămate şi copii 
crescuţi de un părinte singur.  

De altfel, Statul român modern se situează, cronologic, în urma Familiei. Privind în urmă, găsim o 
corespondenţă uimitoare între perioadele în care familia a fost puternică şi independentă şi prosperitatea societăţii la 
modul general; şi invers, o familie slabă, redusă ca importanţă în ponderea actelor sociale sau folosită ca mijloc de 
manipulare ideologică, a dus la stări sociale tensionate, stagnare sau la sărăcie şi criză aşa cum este cea prin care 
trecem acum.  

Privind spre viitor, perspectivele demografice sumbre ale României ne impun să fim foarte atenţi la modul în 
care Statul garantează dezvoltarea unui model social şi mai ales la care este modelul social optim. 

Conform ultimului recensământ intern, dar şi Indexului Global al Religiei 2012, realizat de Gallup 
International, România este printre cele mai religioase ţări ale lumii. Cetăţenii români sunt pe locul 6 în lume în ceea 
ce priveşte credinţa lor. Noi avem datoria să facem legi care să respecte modul de viaţă şi credinţa celor ce compun 
acest popor. 
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În acelaşi timp, Statul trebuie să protejeze persoanele care au alte credinţe sau se manifestă în mediul privat altfel 
decât într-o familie tradiţională; aceşti cetăţeni sunt egali în faţa legii şi îşi exercită drepturile fundamentale fără nicio 
îngrădire. Nici ei nu trebuie, la rândul lor, să caute să-şi impună prin forţă, fie ea şi conjuncturală, propriul set valoric 
asupra majorităţii. 
 
Stimaţi colegi, 

Bănuiesc în opoziţia faţă de amendarea art. 48 al Constituţiei şi în referinţele lor repetate la un pretins 
„anacronism”, supărarea unor interese care doresc cu orice preţ modificarea normelor sociale şi comportamentale din 
România, justificându-se prin evoluţii din alte societăţi şi ţări. 

Cred că nu avem nicio obligaţie de a urma recomandări sau modele de care suntem străini. Experienţa nefastă 
a celor 50 de ani în care comunismul a impus legi cu forţa, fără a ţine cont de specificul românesc, sunt de ajuns. Nu 
mai este nevoie să traumatizăm alte generaţii în numele unui iluzoriu „progres” adus prin reţete alienante.  
 

În încheiere, vreau să salut poziţia Dlui Senator Crin Antonescu, Preşedintele Comisiei de revizuire a 
Constituţiei, care afirma că nu se poate confunda această prevedere constitutională cu vreo limitare a drepturilor 
cetăţeneşti şi că „familia e familie iar căsătoria e căsătorie şi se face între un bărbat şi o femeie”. 

 
Deputat, 

Florica Cherecheş 
 

*** 
 

România şi exigenţele aderării la spaţiul Schengen 
   
România s-a pregătit sistematic pentru aderarea la spaţiul Schengen în paralel cu derularea activităţilor care au vizat 
integrarea în Uniunea Europeană. Acţiunile în acest domeniu au urmat cursul prevăzut de Planul de acţiune 
Schengen, document revizuit anual în cadrul Departamentului Schengen şi aprobat de Guvernul României.  

Procesul de evaluare al României a fost finalizat, din punct de evaluare tehnic, prin adoptarea, în data de 28 
ianuarie 2011, a ultimului raport în domeniul SIS/SIRENE. Următorul pas al României în cadrul procesului de 
evaluare Schengen este adoptarea Deciziei de eliminare a controalelor la frontierele interne, act care va consfinţi 
aderarea noastră propriu-zisă la spaţiul Schengen. Procedura de consultare a Parlamentului European pe marginea 
proiectului textului Deciziei a fost iniţiată în data de 12 noiembrie 2010, iar votul final pe marginea aderării 
României şi Bulgariei la spatiul Schengen a avut loc în data de 8 iunie 2011, acesta fiind unul pozitiv.  

În data de 9 iunie 2011, au fost adoptate Concluziile Consiliului cu privire la finalizarea procesului de 
evaluare a stadiului de pregatire a României şi Bulgariei. După această etapă, Consiliul Justitie şi Afaceri Interne 
(JAI) trebuia să voteze cu unanimitate, exclusiv România şi Bulgaria, ţări candidate, proiectul de Decizie.  

La data de 9 aprilie 2013, autorităţile române au finalizat pregătirile necesare pentru operaţionalizarea 
Sistemului de Informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II). Acesta este funcţional în România şi în cele 26 de 
state membre Schengen, fiind utilizat în activitatea zilnică a autorităţilor de aplicare a legii.  

Iniţial, termenul asumat de autorităţile române pentru realizarea acestui deziderat a fost luna martie 2011. În 
ciuda îndeplinirii exigenţelor de ordin tehnic prevăzute în aquis-ul Schengen, au trecut mai bine de doi ani de zile de 
la depăşirea acestui termen de când România se confruntă cu tergiversarea partenerilor europeni în a vota cu 
unanimitate, în Consiliul JAI, aderarea efectivă la acest spaţiu de liberă circulaţie. Ceea ce s-a întâmplat cu aderarea 
României la spaţiul Schengen în intervalul martie 2011-martie 2013 a constituit subiect de controverse politice atât 
pe plan intern, cât şi pe plan extern, între partenerii europeni.  

În afara îndeplinirii criteriilor de ordin tehnic necesare eliminării controalelor la frontierele interne ale 
României cu statele membre ale Acordului Schengen, partenerii europeni au invocat adesea necesitatea respectării 
unor condiţionalităţi de ordin politic, cum ar fi reforma justiţiei, lupta împotriva corupţiei, respectarea statului de 
drept. Toate aceste condiţionalităţi au fost reunite „simbolic” sub imperativul necesităţii adoptării a două rapoarte 
consecutive în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) pe Justiţie care ar certifica progresele 
României în domeniul asigurării independenţei justiţiei şi luptei împotriva corupţiei. 

Recent, Comisia Europeană, şi-a reafirmat sprijinul pentru aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schegen, 
până la finele acestui an. Stabilitatea politică şi economică, la care se adaugă preocupările constante ale Guvernului 
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României pentru respectarea acquis-ului Schengen, dar şi a condiţionalităţilor impuse prin MCV, constituie premise 
pozitive pentru realizarea acestui obiectiv strategic al ţării noastre. Un lucru este cert: România a aderat la NATO în 
timpul guvernării PSD (2004), la UE în timpul guvernării PNL (2007) şi va adera la spaţiul Schengen în perioada 
guvernării USL (PSD+PNL). 

 
Deputat, 

Dan Bordeianu 
 

*** 
 

 
În calitate de deputat liberal, membru al Comisiei de Administraţie Publică, Amenajarea Teritoriului şi 

Echilibru Ecologic salut pasul important făcut pentru introducerea noii formule de organizare administrativă a 
României.  

Mă refer la adoptarea cu 18 voturi, un vot împotrivă şi o abţinere a amendamentului formulat de către PSD şi 
susţinut de către PNL şi de către Grupul minorităţilor naţionale care prevede ca la articolul 3, intitulat "Teritoriul", la 
alineatul 3 să se stipuleze că "Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe, judeţe şi regiuni. 
În condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii".  
 Adoptarea acestui amendament şi introducerea termenului de regiune în Constituţie pune bazele proiectului 
de regionalizare a României. Vorbim despre unul dintre cele mai importante demersuri pe care actuala coaliţie de 
guvernare le-a iniţiat în spaţiul administrativ, din necesitatea de a se alinia şi răspunde realităţilor interne şi practicilor 
europeane în domeniu.  
 Regionalizarea este importantă pentru că, în plan intern, autorităţile regionale vor putea adopta hotărâri care 
să fie în acord cu specificul local şi care să răspundă nevoilor populaţiei din aceste zone. De asemenea, acestea vor 
avea atribuţii extrem de importante în ceea ce priveşte dezvoltarea economică. Autorităţile regionale vor trebui să 
devină patreneri reali şi credibili ai autorităţilor de la Bruxelles, capabile să absoarbă banii europeni necesari 
dezvoltării zonei.  
 Regionalizarea va rezolva două dintre punctele nevralgice cu care se confruntă România: slaba absorbţie a 
fondurilor europene şi dezvoltarea redusă a proiectelor de infrastructură economică, socială şi culturală pentru multe 
dintre zonele ţării.  
 

Deputat, 
Raluca Surdu 

 
*** 

 
 

Familia stă la baza oricărei societăţi 
 
 
Domnule preşedinte de şedinţă 
Doamnelor şi domnilor deputaţi. 
 
 

Constituţia este cartea de căpătâi a unei ţări, este dacă vreţi Biblia acesteia. Altfel spus, este cartea cărţilor şi 
cu siguranţă este legea, legilor. Nici o lege elaborată de parlament nu poate să încalce constituţia sub nici un motiv. 

Votarea în Comisia comună a senatului şi Camerei Deputaţilor a amendamentului de la art. 48. alin.1, care se 
referă la definirea familiei, a generat discuţii aprinse în societatea civilă, mass-media şi între parlamentari. Părerile 
sunt împărţite  chiar la nivelul celor doi lideri ai USL. Discuţiile au plecat de la considerentul  că prin acest 
amendament minorităţile sexuale ar fi discriminate. 

Acest aspect a fost rezolvat, deoarece printr-un articol trecut prin comisie anterior şi aprobat, în Romania, nu 
este permisă discriminarea pe criterii, religioase, rasiale, etnice sau sexuale, fiecare cetăţean având drepturi egale şi 
depline în faţa legii şi a societăţii. 
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În constituţia actuală art. 48 alin. 1 are următorul conţinut: ,,Familia se întemeiază pe căsătoria liber 
consfinţită dintre soţi”. Un grup de 47 de deputaţi a propus următorul text: ,,Familia se întemeiază pe căsătoria liber 
consfinţită dintre un bărbat şi o femeie”. 

Am să expun o parte din motivele pentru care am propus acest amendament: 
În primul rând din punct de vedere lingvistic exprimarea – căsătoria liber consfinţită dintre doi soţi – nu este 

corectă, deoarece devii soţ după căsătorie şi nu înainte. 
În al doilea rând declaraţia drepturilor omului semnată de majoritatea statelor lumii la art. 16. precizează – 

citez: ,,Cu începere de la împlinirea vârstei legale, bărbatul şi femeia, fără nici o restricţie în ce priveşte rasa, 
naţionalitatea sau religia, au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie.” 

În al treilea rând în UE mai sunt încă peste 10 state care nu au legiferat căsătoria între persoane de acelaşi 
sex. 

Un alt aspect este legat de caracterul, structura, tradiţia şi fiinţa poporului român, care consideră firească 
căsătoria ca fiind o unire dintre un bărbat şi o femeie. 

Poporul român, de 2000 de ani, este un popor creştin. Aceasta este o realitate pe care nimeni nu poate nega. 
Credinţa în Dumnezeu şi morala creştină ne-a ajutat şi ne-a susţinut să fim ceea ce suntem azi, ca popor şi naţiune, iar 
familia formată dintr-un bărbat şi o femeie a stat la baza supravieţuirii neamului. Această unire a dat copii, nepoţii şi 
strănepoţii noştri de-a lungul veacurilor. 

O altă problemă care se pune este aceea de a explica copiilor, nepoţilor noştri căsătoria dintre doi bărbaţi sau 
dintre două femei. Dacă aceştia ne vor cere să explicăm cum de un coleg de-al lor are doi taţi, sau două mame, sau 
dacă ne întrebă care e mama şi care e tata în ambele situaţii, ce am putea să le răspundem? Câţi ani trebuie să treacă 
pentru ca un copil să înţeleagă asemenea lucruri? 

Acestea sunt doar câteva din motivele care ne-au determinat să depunem acest amendament.  
Mă întreb, de ce, pentru ce, şi cine vrea să schimbe această ordine firească a lucrurilor? Majoritatea 

covârşitoare a românilor cred cu toată convingerea şi din tot sufletul că unirea dintre un bărbat şi o femeie, prin 
căsătorie, este cea firească şi normală. 

În final, aş spune că prea des ne uităm şi ne luăm după alţii în toate domeniile, prea des vrem să importăm 
ceea ce este în occident fără a discerne dacă toate sunt bune şi pentru noi românii. Prea des credem că occidentul are 
dreptate întotdeauna, că acolo se ştiu toate, că ceea ce fac este întotdeauna bine. Noi nu putem fi ca ei şi ei nu sunt ca 
noi. Avem multe în comun, dar şi multe care ne deosebesc. Nu avem caracterul lor, nu avem aceleaşi valori, nu 
gândim la fel întotdeauna, nu avem aceleaşi repere morale, nu muncim la fel, nu avem aceiaşi economie, nu avem 
acelaşi nivel de trai şi mai există multe altele care ne deosebesc. 

Hai să fim noi înşine la noi acasă. Să ne respectăm tradiţiile, obiceiurile, istoria, credinţa. Să avem coloană 
vertebrală în relaţiile cu ceilalţi. Să-i respectăm pe ceilalţi, să le respectăm valorile, voinţa, obiceiurile, cultura, 
credinţa, modul de a gândi şi de-a înţelege viaţa în felul lor, dar noi să fim ceea ce suntem la noi acasă şi nimic 
altceva. 

Omul, viaţa sunt cele mai de preţ valori în faţa lui Dumnezeu şi a umanităţii. Dumnezeu ne iubeşte pe toţi aşa 
cum suntem. Să respectăm pe fiecare om aşa cum este. 

Viaţa intimă a fiecăruia dintre noi este o problemă strict personală şi fiecare are dreptul să o trăiască după 
propriile reguli sau dorinţe, dar nu trebuie să facă paradă şi mult zgomot din acest mod de a trăi. 

Trăind şi muncind împreună, respectându-ne unii pe alţii, fără a crede că cineva deţine adevărul absolut, vom 
putea crea valori şi bucurii, vom putea face ca lucrurile să fie şi să rămână trainice. 

 
Deputat, 

Gheorghe Crăciunescu 
 

*** 
 

Săracii de pe zăcăminte 
 
Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 Voi încerca să cuprind, în prezenta declaraţie, o situaţie care, în opinia mea, ar trebui rezolvată de urgenţă, cu 
atât mai mult cu cât, în calitate de deputat, am primit nenumărate sesizări în această direcţie, atât de la primarii şi 
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aleşii locali din circumscripţia în care se află colegiul pe care am fost ales, cât şi de la persoane bine informate, care 
ştiu că lucrurile stau la fel şi în alte areale administrative. 
 Este vorba despre comunităţile locale mici şi mijlocii pe al cărui teritoriu administrativ există şi sunt exploatate 
resurse importante de gaz, dar care continuă să trăiască într-o stare de înapoiere economică nefirească pentru acest 
început de secol XXI. Fără a avea alte informaţii suplimentare, presupun că situaţia este identică şi în ceea ce priveşte 
comunităţile mici şi mijlocii pe teritoriul cărora se găsesec şi se exploatează zăcăminte importante de petrol, de pildă. 
În cele ce urmează, mă voi referi strict la prima situaţie, adică la comunităţile care deţin această bogăţie, gazul, fără 
însă a beneficia, în vreun fel, de pe urma ei. 
 Înainte de toate, cred că este inadmisibil ca membrii unei comunităţi pe teritoriul căreia se exploatează un 
zăcământ de gaz să plătească acelaşi preţ pe metru-cub de gaz ca membrii oricărei alte comunitate. Dincolo de 
argumentul de bun simţ al costurilor de transport, rămâne argumentul esenţial, anume că aceşti oameni îşi au de 
multe ori terenurile proprietate personală deasupra unor zăcăminte de care ei nu beneficiază altfel decât oricare alt 
locuitor al României. 
 În al doilea rănd, mi se pare la fel de inadmisibil ca o structură administrativă locală, pe teritoriul căreia se 
găseşte un zăcământ de gaz exploatat de o companie, să nu beneficieze de pe urma acesţei exploataţii. Compania de 
gaz utilizează, în definitiv, terenuri care aparţin comunităţii locale şi utilizează o infrastructură locală, aflată în 
administrarea unei structuri administrative locale. Or, e logic, ca această structură să beneficieze de pe urma acestei 
exploataţii. Mi se pare inadmisibil ca o comună sau un oraşel pe teritoriul căruia se menţin exploataţii de gaz să nu 
deţină resurse proprii derivate din beneficiile exploatării gazului, pentru a-şi menţine infrastructura de drum la cote 
înalte de calitate. E ridicol ca un primar să nu poată asfalta sau pietrui un drum comunal pentru că nu are bani să o 
facă, după cum e ridicol ca el să cerşească bani pentru infrastructura locală, în timp ce pe teritoriul administrativ al 
localităţii respective au loc exploatări de gaz. 
  Cred, cu toată convingerea, că aceste două aspecte: preţul gazului şi beneficiul comunităţii locale de pe 
urma exploataţiilor de gaz, ar trebui reglementate într-un fel sau altul. Nu sunt specialist în probleme de economie, 
după cum nu sunt un specialist în probleme de exploataţii gaz. Mi se pare însă logic ca o exploatare a unei bogăţii 
locale să producă în primul rând, bunăstare locală.  
  Nu ştiu care este soluţia tehnică la aceste chestiuni. Cred că aeastă soluţie trebuie găsită de către cei care se 
pricep în aces domeniu, deoarece, reglemetând aceste probleme, vom ajuta comunităţile locale respective să se 
dezvolte, fără a mai fi nevoie, uneori, de o intervenţie guvernamentală majoră. 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Cristian Chirteş 

 
*** 

 
 

Dezvoltarea durabilã – responsabilitatea noastrã 
 

În data de 5 iunie s-a sãrbãtorit Ziua Mondialã a Mediului. Aceastã zi a fost marcatã şi în Oradea, sub diverse 
forme: concurs tematic organizat în cadrul proiectului naţional „Bune practici în educaţia pentru protecţia mediului” 
de cãtre Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, acţiuni de conştientizare a importanţei protecţiei şi conservării mediului 
înconjurător organizate de Primăria Oradea în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi Garda de 
Mediu - Comisariatul Judeţean Bihor, dar şi proteste pentru oprirea unor acţiuni cu impact negativ asupra sănătăţii 
populaţiei şi a mediului. 
 Datoritã interesului crescut asupra componentei de mediu necesare asigurãrii unei dezvoltãri durabile a 
oraşului, Primãria Oradea a creat un sistem de colectare selectivã în tot oraşul, investeşte constant pentru a asigura 
creşterea calităţii spaţiilor verzi existente, crearea de noi spaţii verzi, locuri de promenadã, piste pentru biciclişti, 
organizeazã periodic campanii de plantãri de arbori, şi a demarat construirea unei centrale pe gaz, prietenoasă cu 
mediul înconjurător. 

Ca urmare a demersurilor întreprinse, Oradea a câştigat în anul 2012 titlul de “Capitala verde a României”, 
având 25 de mp de spaţiu verde pentru fiecare cetăţean, cu doar 1 mp sub minimul cerut de Uniunea Europeană 
clasându-se pe locul 1 în rândul oraşelor din România. 
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Cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului 2013, în Oradea a fost organizat un protest prin care autoritãţile statului 
sunt rugate sã trateze cu seriozitate şi responsabilitate problemele de mediu care afectează ţara şi locuitorii ei, să ia 
măsuri ferme, constante şi eficiente pentru stoparea defrişărilor, să se renunţe la exploatarea gazelor de şist, să 
renunţe la proiectul de exploatare cu cianuri a aurului de la Roşia Montană, să se alăture ţărilor în care este interzisă 
cultivarea plantelor modificate genetic, iar alimentele să fie etichetate corect şi transparent, pentru ca oamenii să ştie 
ce mănîncă şi să poată să-şi protejeze sănătatea. 

Judeţul Bihor este implicat în aceastã perioadã în disputa cu privire la exploatarea gazelor de şist, datoritã 
celor două acorduri de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare a gazelor de şist în localitãţile Tulca şi 
Tria, urmând a fi incluse şi localitãţile Voivozi, Bãile Felix, Sãlacea, Otomani, Sudurau, Chişlaz şi Sâniob. 

Modalitatea în care au fost aprobate aceste acorduri, fãrã o consultare publicã a cetãţenilor din zonã, 
includerea pe lista potenţialelor locaţii de exploatare şi a unei importante staţiuni balneo-climaterice, Bãile Felix, cu 
importante rezerve de apã termalã, fapt ce ar conduce la distrugerea turismului dezvoltat în zonã, au intensificat 
temerile cetãţenilor cu privire la beneficiul acestor exploatãri. 

Totodatã, informaţiile pe care le deţinem despre procedeul de obţinere a gazelor de şist nu reuşesc sã înlãture 
aceste temeri. Cantitatea mare de apã folositã (între 10.000-60.000 m3 la un singur foraj), amestecatã cu substanţe 
chimice, poate avea efecte imprevizibile în judeţul nostru datoritã rezervelor de apã termalã existente.  

Explorarea şi exploatarea în astfel de zone sunt şi mai periculoase, putând avea consecinţe mult mai grave 
decât cele deja cunoscute: contaminarea apei potabile si apelor subterane, cutremure şi alunecãri de teren, 
infrastructura distrusã, poluare fonicã, soluri toxice şi radioactive, poluarea aerului, cancer şi boli incurabile (prin 
consumul apei din zona de exploatare), distrugerea florei şi a faunei. 

De asemenea, este un fapt binecunoscut cã judeţul Bihor se situeazã pe primele locuri la incidenţa cazurilor 
de tumori maligne, iar efectele fracturãrii hidraulice pentru obţinerea gazelor de şist ar putea sã contribuie şi mai mult 
la aceastã sumbrã statisticã. Nu ştim cu certitudine, dar pânã acum informaţiile pe care le avem ne susţin această 
îngrijorare. 

Eu vã cer ca, într-o perioadã de mari frãmântãri, sã fim echilibraţi, sã ne aplecãm asupra doleanţelor tuturor 
cetãţenilor, sã alegem corect şi cu responsabilitate, sã fim transparenţi în deciziile pe care le luãm cu privire la 
politica de dezvoltare, sã satisfacem nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi 
satisface propriile nevoi şi sã alegem ceea ce asigurã dezvoltarea durabilã, sub toate aspectele: mediu, social, 
economic. 

 
Deputat, 

Florica Cherecheş 
 

*** 
 

 
 Întrebări 

 
 
Adresată domnului  Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Situaţia unui petent, profesor titular de istorie 
 
Domnule Ministru,  
Prin prezenta, vă solicit o informare asupra procedurilor legale ce trebuie efectuate cu privire la situaţia în 

care se află petenta Tocariu Maria Laura, profesor de istorie, titular la Şcoala Gimnazială  nr.1 Lunca, judeţul 
Botoşani, în prezent ocupă postul de şef Secţie Etnografie în cadrul Muzeului Judeţean Botoşani. 

Petenta a solicitat suspendarea contractului individual de muncă şi rezervarea catedrei pe care este titulară. 
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale  nr.1 Lunca i-a avizat favorabil cererea, dar s-a adresat I.S.J. 
Botoşani, întrucât toate mişcările de mobilitate sunt rezolvate de I.S.J. solicitând dispoziţii legale întrucât situaţia nu 
avea precedent. Răspunsul I.S.J. Botoşani referitor la suspendare a fost negativ. 

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

Roxana Florentina Anuşca 
 

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

Corecţiile financiare aplicate de CE României pe programele europene  
şi implicaţiile acestora pentru judeţul Vaslui 

 
 
Recent, aţi furnizat mass-media o informaţie conform căreia, România trebuie să suporte corecţii financiare 

în valoare de aproape 700 de milioane de euro, din cauza neregulilor constatate în urma derulării unor proiecte care 
au beneficiat de sprijinul financiar al UE prin fondurile aferentei perioadei 2007-2013.  

Conform evaluărilor ministerului pe care îl conduceţi, cea mai mare parte a corecţiilor financiare a fost 
generată de un sistem defectuos de instituţii de evaluare, verificare şi contractare a achizitiilor publice efectuate de 
autoritatile locale în proiectele cu finanţare din fondurile europene. De asemenea, suntem la curent cu faptul că, 
împreună cu ANRMAP şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, analizaţi oportunitatea 
elaborării unui mecanism de standardizare şi simplificare a procedurilor de achiziţie, dar şi de responsabilizare a 
instituţiilor care verifică, certifică şi aprobă documentaţiile de atribuire a unor lucrări, astfel încât autorităţile locale să 
fie exonerate de orice posibilă vină în cazul unor corecţii financiare. Însă, până ce acest mecanism de standardizare a 
procedurilor de achiziţii publice va intra în funcţiune, vă rugăm să ne răspundeţi la următoarele întrebări:  
• Care sunt programele operaţionale vizate de corecţiile financiare aplicate de autorităţile europene şi care sunt 
sumele care trebuie recuperate de la statul român pentru fiecare program? 
• Care este perioada de timp în care s-au produs aceste erori în evaluarea proiectelor de finanţare depuse de 
autorităţile locale, autorităţile responsabile politic şi/sau administrativ de aceste nereguli? 
• Ce măsuri vor fi implementate pentru sancţionarea şi/sau recuperarea sumelor pe care statul român le va 
achita în contul acestor corecţii financiare? 
• La nivelul ministerului dvs. există o situaţie cu autorităţile locale din judeţul Vaslui care vor trebui să suporte 
astfel de corecţii financiare? În cazul în care există, vă rugăm să ne-o furnizaţi ca anexă la răspunsul la prezenta 
întrebare parlamentară? 
• Ce măsuri compensatorii se pot lua pentru a ajuta autorităţile locale care se află în astfel de situaţii şi care 
oricum sunt subfinanţate în raport cu necesităţile lor? 

În final, salutăm eforturile Ministerului Fondurilor Europene, în solidar cu Guvernul României, de a 
sensibiliza Comisia Europeană să propună un sistem special de absorbţie a fondurilor de coeziune pentru ţara noastră 
şi Slovacia pentru perioada 2007-2013 pe sistemul „n plus trei”, ceea ce înseamnă prelungirea perioadei în care pot fi 
depuse proiecte strategice - de exemplu, pentru a stimula competitivitatea IMM-urilor şi crearea de locuri de muncă 
pentru tineri.  

 
Deputat, 

Dan Bordeianu 
 

*** 
 
 Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Situaţia dotării parcului auto a Liceului tehnologic Mecanic Câmpina cu autovehicule scoase in uz 
 
 
Domnule Ministru,  
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Prin prezenta, vă solicit o informare cu privire la dotarea parcului auto cu atutovehicule scoase din uz având 
în vedere faptul că Liceul Tehnologic Mecanic din Câmpina, jud. Prahova, a înaintat către Ministerul Educaţiei 
Naţionale, Direcţia Buget-Finanţe, Patimoniu şi Investiţii, adresa nr. 2169 din data de 07.06.2013,  prin care se 
solicita sprijinul ministerului în vederea dotării parcului auto cu autovehicule scoase din uz, după ce şi-au îndeplinit 
norma de utilizare, prin transfer de la instituţiile publice centrale.   
În expunerea de motive prin care se fundamenta solicitarea respectivă, erau menţionate următoarele aspecte: 
• În cadrul Liceului Tehnologic Mecanic din Câmpina sunt şcolarizaţi elevi la calificările  profesionale de nivel 
2 - mecanic auto şi tinichigiu vopsitor auto  şi de nivel 3 - tehnician transporturi, conform planului  de 
şcolarizare aprobat de I.S.J. Prahova.  
• La aceste calificări profesionale, planul de învăţământ prevede modulul "Conducerea automobilului", astfel: 
la calificarile de nivel 2 - mecanic auto şi tinichigiu vopsitor auto - OMEN nr 3548/15.04.2013 Anexa nr. 2 la şcoala 
profesională, iar la calificarea de nivel 3 - tehnician transporturi conform OMECI 3423/18.03.2009, Anexa nr. 2.  
• Pentru instruirea practică a elevilor la acest modul, în scopul dobândirii competenţelor profesionale prevăzute 
în standardele de pregătire profesională, sunt necesare ca mijloace didactice autovehicule tip "ŞCOALĂ" 
corespunzătoare categoriilor B şi C (autoturism şi autocamion). Planul de învăţământ prevede 70 de ore de elev (30 
ore la categoria B şi 40 ore la categoria C) prin programarea individuală a elevilor. Unitatea nu mai poate funcţiona 
ca şcoală de conducători auto din cauza autovehiculelor care sunt foarte vechi şi care nu mai corespund cerinţelor 
minime pentru agreere impuse prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 733/2013.  
• Din aceste motive, nu mai poate fi asigurată instruirea practică a elevilor  la modulul "Conducerea 
Automobilului" şi în consecinţă nu mai poate fi respectat planul de învăţământ şi atingerea competenţelor 
profesionale prevăzute de SPP.  
Având în vedere cele menţionate anterior şi faptul că achiziţionarea de autovehicule noi este costisitoare şi 
restricţionată pentru unităţile bugetare, va solicit sprijinul în vederea dotării parcului auto aparţinând Liceului 
Tehnologic Mecanic din Câmpina cu autovehicule prin transfer de la instituţiile publice centrale, respectiv cu acele 
vehicule ce au fost scoase din uz după ce şi-au îndeplinit norma de utilizare. 
Precizez că în baza informaţiilor de care dispun, cerinţele minime pentru aceste autovehicule solicitate şi care ar 
putea fi transferate, conform O.M.T. nr. 733/2013 sunt :             
• Categoria B: vehicule din categoria B, cu 4 roţi, care pot atinge o viteză de cel puţin 100 km/h;  
• Categoria C: vehicul din categoria C a carui masa maxima autorizată este de cel putin 12.000 kg, care are 
lungimea de cel puţin 8 metri, lăţimea de cel puţin 2,4 metri, care atinge o viteza de cel puţin 80 km/h, este echipat 
cu sistem de prevenire a blocării roţilor în timpul frânării (ABS) şi cu un sistem de transmisie care presupune o 
selecţie manuală a vitezelor de către conducatorul auto şi cu un dispozitiv de înregistrare definit conform 
Regulamentului (CEE) nr.3821/85; compartimentul  de marfă constă într-un corp care este cel puţin tot atât de lat şi 
de înalt ca şi cabina;  
• Vehiculul trebuie să aibă o masă reală totală de minim 10.000 Kg. 
Menţionez că doresc răspuns scris. 
 

Deputat, 
Virgil Guran   

 
*** 

 
Adresată: domnului Daniel Comstamtin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
 

Situaţia agricultorilor afectaţi de grindină din judeţul Vrancea 
 
Stimate Domnule Ministru,  
 
În urma ploilor torenţiale căzute în data de 26 mai şi 5 iunie 2013 însoţite de grindină de mărimea oului de 

porumbel, majoritatea culturilor de bază au fost compromise în proporţie de peste 70%. 
Majoritatea agricultorilor din judeţ sunt persoane vârstnice cu venituri foarte reduse, care nu îşi pot permite 

să încheie poliţe de asigurare pentru culturile agricole şi , de asemenea, nu îşi permit să asigure necesarul de 
substanţe pentru cicatrizarea plantelor prin tratamente fitosanitare.  
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Având în vedere cele prezentate vă rog, domnule Ministru, să răspundeţi la următoarele întrebări: 
1. Ce măsuri puteţi lua pentru asigurarea necesarului de substanţe în vederea efectuării tratamentelor 

fitosanitare, asigurând astfel rodirea viţei de vie în anul următor ? 
2. Ce măsuri puteţi lua în vederea scutirii în anul 2013, a proprietarilor afectaţi, de impozitul pe norma de 

venit ?  
Menţionez că doresc răspuns scris. 
 

Deputat, 
Nini Săpunaru 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
 

Posibilitatea schimbării şefului poliţiei Carei 
 
Stimate domnule Ministru, 
 

Am primit la cabinetul meu parlamentar din teritoriu, mai multe memorii care vizează activitatea domnului 
comisar şef Radu Chiş, şef al Poliţiei municipiului Carei. În documentele primite se fac referiri deloc onorante pentru 
funcţia pe care o deţine comisarul şef  Radu Chiş.  

Concret, se face referire la faptul că şeful Poliţiei Carei, împreună cu un cunoscut de-al său ar fi apelat la o 
serie de persoane din Carei pentru efectuarea unei chete, suma rezultată urmând să fie utilizată pentru sprijinirea 
comisarului şef  Radu Chiş pentru a fi  numit în funcţia de şef al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare. 

În presa locală a apărut şi informaţia privind o autosisezare a Direcţiei Genrale Anticorupţie Satu Mare, după 
ce în media s-a relatat despre problema comisarului şef  Radu Chiş. 

Domnule Ministru, ţinând cont de cele expuse, vă întreb dacă de la nivel central, de la ministerul pe care îl 
conduceţi se poate întreprinde o verificare a acuzaţiilor care i se aduc comisarului şef  Radu Chiş, şi dacă, în situaţia 
în care acuzaţiile se confirmă, poate fi schimbat din funcţia de şef al poliţiei Carei. 

Ataşez memoriul care mi-a parvenit la cabinetul parlamentar. 
 

Aştept răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ovidiu Silaghi   

 
*** 

 
Adresată domnului Liviu Dragnea, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Posibilitatea emiterii unei Hotărâri de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor produse în această perioadă în judeţul Neamţ 
 
Stimate domnule Ministru, 
 

Judetul Neamţ este unul dintre cele mai afectate din ţară, după ploile din ultimele zile. Puhoaiele de apă au 
afectat 40 de sate din 12 comune - Agapia, Băltăteşti, Crăcăoani, Fărcaşa, Ghindăoani, Petricani, Pipirig, Războieni, 
Tupilaţi, Ţibucani, Urecheni şi Grumăzeşti. 

Conform unei centralizări primite la cabinetul meu parlamentar, 286 de case şi anexe plus 266 de curţi au 
fost inundate, 14 poduri şi 28 de podeţe au fost avariate, alte 10 poduri au fost distruse; sub ape s-au aflat 1.077 ha de 
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teren arabil, 59,3 ha de păşuni şi fânete; s-au produs distrugeri pe 79,3 km de drumuri sătesti, 16,46 km de drumuri 
comunale si 8,2 km drumuri judetene. 

Precizez că centralizatorul primit la cabinetul parlamentar era valabil până la jumătatea zilei de marţi 11 iunie 
a.c., dar că, în continuare, pentru judeţul Neamţ era anunţat Cod Galben pentru fenomene naturale extreme şi ploi 
abundente. 
Domnule Ministru, ţinând cont de cele mai sus prezentate, vă rog să-mi răspundeţi la următoarea întrebare : 

Există posibilitatea emiterii unei Hotărâri de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de 
intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor produse în această perioadă în 
judeţul Neamţ ? (Evident, sunt şi alte judeţe în situaţia Neamţului, dar nu pot să mă pronunţ necunoscând în 
amănunt problemele cu care se confruntă alte judeţe lovite de furia naturii). 

Precizez că de mai mulţi ani judeţul Neamţ nu a beneficiat de sume alocate de la Fondul de intervenţie 
la dispoziţia Guvernului, localnicii şi autorităţile locale s-au descurcat cum au putut în alte situaţii similare, 
dar acum judeţul este sub al doilea val de inundaţii în decurs de nici două luni de zile şi situaţia este infinit mai 
gravă. 
 
Aştept răspuns scris. 
 

Deputat, 
Dorin Ursărescu 
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 Grupul parlamentar al  

Partidului Democrat – Liberal  
 
 

 Activitatea parlamentară 
 
 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR      SENAT 
 

LEGE  
pentru modificarea şi completarea Legii   nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

 
Parlamentul României adoptă prezenta lege: 
Articol unic: Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează: 
1. Alineatul 1 al articolului 1 se modifică şi se completează, după cum urmează: 
 
“Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, 
emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real sau de creanţă asupra unui imobil - teren 
şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.” 
 
2. Alineatul 1, litera b) a articolului 7 se modifică şi se completează după cum urmează: 
„b) dovada,  în copie legalizată, a titlului constitutiv sau declarativ de drept real sau de creanţă asupra imobilului, 
teren si/sau construcţii şi, numai  dacă există deja o carte funciară a imobilului, extrasul de plan cadastral actualizat la 
zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;” 
3. Alineatul 16 al articolului 7 se modifică şi se completează, după cum urmează: 
„Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în cazul 
construcţiilor care prezintă pericol public, autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie în 
primă urgenţă, care constau, în principal, în sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariate, demolări 
parţiale şi consolidări la structura de rezistenţă, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi ori alte 
evenimente cu caracter excepţional, se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice competente potrivit 
prezentei legi, urmând ca documentaţiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare - expertiză 
tehnică, studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare, documentaţie tehnică D.T., proiect tehnic - P.T., detalii de 
execuţie D.E., documentaţia prevăzută la pct. 10  din Anexa 2 din prezenta lege şi, dacă este disponibilă, 
documentaţia de cadastru şi carte funciară, să fie prezentate, elaborate şi aprobate pe parcursul sau la încheierea 
executării lucrărilor, cu respectarea avizelor şi acordurilor, precum şi, după caz, a actului administrativ al autorităţii 
competente pentru protecţia mediului.” 

4. Alineatul 1 literele h1 şi i al articolului 26 se modifică şi se completează, după cum urmează: 
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“h1) neemiterea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare în termenul prevăzut la art. 7 alin (1); 
 
  i) emiterea de autorizaţii de construire/desfiinţare: 
    - în lipsa unui drept real sau a unui drept de creanţă asupra imobilului, care să confere dreptul de a solicita 
autorizaţia de construire/desfiinţare; 
    - în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;  
 
    - în baza unor documentaţii incomplete sau elaborate în neconcordanţă cu prevederile certificatului de urbanism, 
ale Codului civil, ale conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care nu 
conţin avizele şi acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii, cu observarea prevederilor art. 
7 alin. 16 din prezenta lege; 
    - în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranţă a întregii construcţii, în cazul lucrărilor de consolidare; 
    - în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege;” 
 
5. Definiţia dreptului de execuţie a lucrărilor de construcţii prevăzută în Anexa 2  se modifică şi 
se completează, după cum urmează:  
„- Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii 
Dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă investitorului/beneficiarului dreptul de a obţine, potrivit 
legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire/desfiinţare: 
    1. dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, administrare, concesiune, drept 
real de folosinţă, accesiune imobiliară (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de uz, de uzufruct, de 
superficie, de concesiune, de schimb, de donaţie, de sponsorizare, certificat de moştenitor, certificat de atestare a 
dreptului de proprietate, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, act de expropriere, sau orice altă 
modalitate legală); 
    2. drept de creanţă dobândit prin: contract de cesiune, comodat, locaţiune. Emiterea autorizaţiei de 
construire/desfiinţare în baza unui contract de cesiune, comodat, locaţiune se poate face pentru construcţii cu 
caracter provizoriu precum si pentru construcţiile prevăzute la art. 3 alin. 1 lit. e) din prezenta lege, pe baza 
acordului expres al proprietarului de drept.” 
 
      
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Grupul parlamentar al Partidului Democrat  Liberal 

 
 
 

CĂTRE  BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

 
 În temeiul art. 92, 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, şi al art. 74 din Constituţia 
României, republicată, vă înaintam spre dezbatere şi aprobare, în procedură de urgenţă,  Propunerea Legislativă 
privind modificarea şi completarea Legii   nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
 
 
 
INIŢIATORI: 
Lucian-Nicolae BODE, deputat PDL 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 
CAMERA DEPUTAŢILOR SENAT 

LEGE 
pentru modificarea art. 165 din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice , 

modificată şi completată 
Art. unic. –Articolul 165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 852 din  20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează : 
 
Art. 165. (1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 se utilizează 
câştigul salarial care a constituit bază de calcul la plata contribuţiei de asigurări sociale din luna respectivă, 
chiar daca acesta nu a avut caracter permanent. 
(2) Dovada câştigului salarial prevăzut la alin. (1) se face pe baza adeverinţelor eliberate de angajatori sau de 
deţinătorii de arhive, conform legislatiei in vigoare. 
(3) Salariile medii şi minime pe economie, brute sau nete, după caz, pentru fiecare an, până la intrarea în vigoare a 
prezentei legi sunt prevăzute în anexele nr. 7 şi 8 
(4) Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum şi pentru perioadele cuprinse între anii 1939-1946 inclusiv, la 
stabilirea punctajului lunar se utilizează salariul mediu corespunzător anului 1938. 
(5) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se utilizează salariul minim corespunzător anului 1949 
  
   Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 65 alineatul (2) litera j) şi ale 
art.76 alineatul (1) din Constituţie. 

 
Preşedintele Camerei Deputaţilor   Preşedintele Senatului României 

Valeriu Ştefan Zgonea       George Crin Laurenţiu Antonescu  
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
La data intrării în vigoare a Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prevederile Legii 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cele ale Legii nr.164/2001 privind 
pensiile militare de stat, precum şi o serie de alte dispoziţii referitoare la vârstele de pensionare ale unor categorii 
socio-profesionale au fost abrogate. 

Pensia în general (pentru limită de vârstă in special) se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la 
data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sau în specialitate, după 
caz, prevăzute de prezenta lege. 

Obiectul iniţiativei legislative îl reprezintă modificarea legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice în sensul punerii în concordanţă cu  Decizia Curţii Constituţionale nr. 19/2011 în sensul utilizării câştigului 
salarial pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, în sensul luării în calcul a tuturor veniturilor care au 
constituit bază de calcul la plata contribuţiei de asigurări sociale din luna respectivă, chiar daca acestea nu au fost 
menţionate ca având caracter permanent şi nu a doar a salariilor brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de 
înscriere a acestora în carnetul de muncă. 
 În Decizia Curţii Constituţionale nr. 19/2011 se arată că prin recursul în interesul legii, în urma verificãrii 
jurisprudenţei la nivel naţional, cu privire la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din 
fostul sistem al asigurãrilor sociale de stat, prin luarea în considerare a formelor de retribuire obţinute în acord global, 
prevãzute de art. 12 alin. 1 lit. a) din Legea retribuirii dupã cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, a fost relevatã o 
practicã neunitarã. Curtea Constitutionala a constatat “în interpretarea dispoziţiilor art. 2 lit. e), art. 78 şi art. 164 alin. 
(1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale şi ale art. 1 şi 2 
din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din 
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fostul sistem al asigurãrilor sociale de stat, cã formele de retribuire obţinute în acord global, prevãzute de art. 12 alin. 
1 lit. a) din Legea retribuirii dupã cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, vor fi luate în considerare la stabilirea şi 
recalcularea pensiilor din sistemul public, dacã au fost incluse în salariul brut şi, pentru acestea, s-a plãtit contribuţia 
de asigurãri sociale la sistemul public de pensii.” 

 Pentru a îndrepta inechităţile în acest sens, omise din eroare la elaborarea legii nr. 263/2010, vă propunem 
prezentul proiect legislativ, având în vedere că unul din principalele principii ce stă la baza sistemului public de 
pensii îl reprezintă principiul contributivităţii, aceşti oameni avand dreptul să-şi regăsească contribuţiile de asigurări 
sociale plătite de-a lungul timpului, integral în cuantumul pensiei primite la momentul dobândirii calităţii de 
pensionar. De asemenea, statul trebuie să acorde un tratament nediscriminatoriu tutoror participanţilor la sistem, 
contribuabili şi beneficiari deopotrivă, iar în prezent există cazuri în care anumite categorii de venituri pentru care s-
au plătit contribuţii de asigurări sociale nu sunt luate în considerare la determinarea punctajului mediu lunar, 
respectiv anual, invocandu-se faptul că aceste venituri nu au avut un caracter permanent, nefiind înscrise astfel în 
cartea de muncă a titularului dreptului. 
 

Iniţiator: 
1. Deputat  PDL Vladu Iulian 

 
 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR           SENAT 
 

 
Lege privind Clarificarea Statutului Pieţei RASDAQ şi al Pieţei Valorilor Mobiliare Necotate 

 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
Art. 1. (1) Prezenta lege reglementează procedurile aplicabile societăţilor comerciale ale căror acţiuni se 
tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ în vederea admiterii acestora la tranzactionare pe o piaţă reglementată sau 
tranzacţionării pe un sistem alternativ de tranzacţionare autorizate de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, 
denumită în continuare C.N.V.M.. 
(2) Prevederile prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi societăţilor comerciale ale căror acţiuni se 
tranzactionează pe piaţa valorilor mobiliare necotate, precum şi organismelor de plasament colectiv ale căror titluri 
de participare se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ. 
 
Art. 2. (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Bursa de Valori Bucureşti S.A., denumită 
în continuare B.V.B. în calitate de operator de piaţă şi de sistem, are obligaţia de a depune la C.N.V.M. regulile de 
funcţionare ale Pieţei RASDAQ şi pieţei valorilor mobiliare necotate administrate de B.V.B., ca sistem alternativ de 
tranzacţionare, denumit în continuare RASDAQ-ATS.  
(2) Instrumentele financiare care la data intrării în vigoare a prezentei legi se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau 
pe piaţa valorilor mobiliare necotate, administrate de B.V.B. vor fi considerate admise la tranzacţionare pe 
RASDAQ-ATS, începând cu data autorizării de către C.N.V.M. a acestui sistem alternativ de tranzacţionare. 
(3) C.N.V.M. nu percepe tarif pentru aprobarea regulilor de funcţionare pentru RASDAQ-ATS. 
(4) Emitenţilor ale căror instrumente financiare sunt tranzacţionate pe RASDAQ-ATS şi acţionarilor acestora le sunt 
aplicabile prevederile Capitolului I “Ofertele publice” din Titlul V “Operaţiuni de piaţă”, ale Capitolului V 
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“Transparenţa emitenţilor”, Secţiunea I “Obligaţiile societăţilor comerciale ale căror acţiuni sunt admise la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată” şi ale Capitolului VI “Dispoziţii speciale privind societăţile comerciale 
admise la tranzacţionare”, din Titlul VI “Emitenţii” din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi reglementările emise de C.N.V.M. în aplicarea acestora, referitoare la: 
a) Notificarea raportărilor privind pragurile de deţineri; 
b) Exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor privind 
convocarea, desfăşurarea adunării generale a acţionarilor şi exercitarea drepturilor acţionarilor aferente acţiunilor cu 
drept de vot în cadrul adunărilor generale; 
c) Aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea consiliului de administraţie; 
d) Ofertele publice de preluare obligatorii; 
e) Retragerea acţionarilor dintr-o societate; 
f) Obligaţiile de raportare ale societăţilor, cu excepţia celor trimestriale. 
(5) Prevederile alin. (4) devin incidente şi altor sisteme alternative de tranzacţionare la momentul autorizării acestora 
de către C.N.V.M. 
 
Art. 3. (1) C.N.V.M. are obligaţia autorizării sistemului alternativ de tranzacţionare prevăzut la art. 2 alin. (1) – (4) în 
termen de 30 de zile de la data depunerii de către B.V.B. a documentaţiei prevăzute la art. 2 alin. (1). 
(2) Societăţile menţionate la art. 1 au obligaţia să semneze contractul cu depozitarul central şi cu operatorul de sistem 
în termen de 45 de zile de la data autorizării de către C.N.V.M. a sistemului alternativ de tranzacţionare RASDAQ-
ATS. 
 
Art. 4. (1) În situaţia în care adunarea generală a acţionarilor societăţilor prevăzute la art. 1 aprobă iniţierea 
demersurilor pentru admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată autorizată de C.N.V.M., societatea 
comercială are obligaţia să transmită la C.N.V.M., în termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării hotărârii 
adunării generale a acţionarilor, prospectul de admitere la tranzacţionare întocmit în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, în vederea aprobării acestuia. 
(2) C.N.V.M. nu va percepe tarif pentru aprobarea  Prospectului de admitere la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată, de la societăţile menţionate la art. 1 care îndeplinesc condiţiile legale de admitere pe o piaţă 
reglementată şi care depun la C.N.V.M. pentru aprobare, acest Prospect în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi. 
 
Art. 5. (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 5.000 
lei la 100.000 lei. 
(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către C.N.V.M. 
(3) C.N.V.M. aplică sancţiuni persoanelor fizice cărora, în calitate de administratori, reprezentanţi legali sau 
exercitând de jure sau de facto funcţii de conducere le este imputabilă respectiva contravenţie pentru că, deşi puteau 
şi trebuiau să prevină săvârşirea ei, nu au  făcut-o. 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

PROIECT ACT NORMATIV PRIVIND CALIFICAREA STATUTULUI PIEŢEI RASDAQ ŞI A PIEŢELOR 
VALORILOR MOBILIARE NECOTATE 

 
 
 

Prezentul act normativ îşi propune clarificarea Statutului Pieţei Rasdaq şi a pieţei valorilor mobiliare necotate 
administrate de către S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A. în sensul alinierii acestora la cerinţele MiFID şi ale Legii 
nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările ulterioare. 
 
Soluţia propusă de reglementare a statutului juridic a acestei pieţe este de calificare a Pieţei RASDAQ ca RASDAQ-
ATS (incluzând şi piaţa valorilor mobiliare necotate) administrată de B.V.B. cu menţionarea expresă în lege a 
faptului că îi sunt aplicabile anumite prevederi care asigură protecţia acţionarilor, este de natură a asigura 
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continuitatea regulilor actuale aplicabile Pieţei RASDAQ şi pieţei valorilor mobiliare necotate care vizează în 
principal protecţia acţionarilor.  
 
Considerăm că această propunere vine în soluţionarea vidului legislativ dat de dispoziţiile art. 281 din Legea nr. 
297/2004 privind piaţa de capital care, deşi stabileau un termen de aliniere a entităţilor autorizate de către C.N.V.M. 
la noile cerinţe de organizare, nu prevedeau şi consecinţa sau soluţiile în cazul în care respectivele noi autorizaţii de 
funcţionare nu erau obţinute în termenul legal de 18 luni, aşa cum este şi cazul Pieţei Rasdaq autorizată conform 
Deciziei de autorizare nr. 1092/27.08.1996 emisă de către C.N.V.M..  
 
Aceeaşi soluţie apare transpusă la nivel de legislaţie secundară şi prin dispoziţiile art. 154 din Regulamentul 
C.N.V.M. nr. 1/2006 a căror suspendare ar înceta la momentul emiterii actului individual de aprobare a constituirii si 
administrarii de catre B.V.B. a ATS Rasdaq, provenit din reorganizarea Pieţei Rasdaq, iar această soluţie a 
recalificării, fără trecerea deciziei la nivelul fiecărui emitent poate fi considerată ca predictibilă şi avută deja în 
vedere de către emitenţi încă de la nivelul anului 2006 în considerarea art. 154 mai sus menţionat, textul de act 
normativ nefâcând altceva decât să dea o forţă juridică suplimentară acestor dispoziţii deja existente. 
 
Faţă de propunerea de act normativ înregistrată sub nr. B140/2013 la Senatul României, care propune rezolvarea şi 
calificarea statutului Pieţei Rasdaq prin trecerea la nivelul emitenţilor de valori mobiliare a deciziei de a adopta în 
cadrul adunărilor generale decizia de admitere pe o piaţă reglementată sau ATS sau de a decide retragerea de la 
tranzacţionare, actuala propunere vine cu o soluţie legislativă fundamentată pe necesitatea de calificare a statutului 
pieţei în sine şi nu a societăţilor comerciale care se tranzacţionează în cadrul acesteia, statut juridic, care după 
aproape 20 de ani de la derularea Programului de Privatizare în Masă nu trebuie pus la îndoială.  
 
Din perspectiva emitenţilor, societăţi care sunt deja admise la tranzacţionare/listate/tranzacţionate în cadrul acestei 
Pieţe, încă din anul 1996 în temeiul Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare şi a Hotărârii de 
Guvern nr. 626 din 16 august 1995 pentru aprobarea listei societatilor comerciale care se privatizeaza potrivit Legii 
nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare1, considerăm că statutul acestora de societăţi admise la 
tranzacţionare nu poate fi pus sub semnul întrebării şi nici nu poate fi suspus unei reconfirmări retroactive din partea 
Adunării Generale a Acţionarilor, fără ca prin acest lucru să nu se  înlăture efectele juridice iniţial produse prin 
listarea pe piaţa RASDAQ. Mai mult decât atât, trebuie avut în vedere faptul că C.N.V.M. a impus prin reglementări 
şi acte cu caracter individual emitenţilor, acţionarilor acestora o serie de obligaţii născute din legislaţia pieţei de 
capital, cu caracter tranzitoriu, până la data transformării Pieţei Rasdaq în ATS, respectiv a autorizării sale ca ATS 
administrat de către B.V.B., astfel încât dacă această transformare nu are loc, aplicabilitatea întregului cadru normativ 
de după intrarea în vigoare a Legii nr. 297/2004 şi până la acest moment poate fi pusă sub semnul întrebării. 
 
Astfel, în acest moment, considerăm că, nu statutul juridic al emitenţilor trebuie să facă obiectul reglementării ci doar 
statutul juridic al Pieţei Rasdaq, care în opinia noastră nu poate comporta decât o autorizare/reglementare/calificare 
din partea C.N.V.M. a acesteia ca sistem alternativ de tranzacţionare administrat de B.V.B., entitate cu personalitate 
juridică în patrimoniul căreia s-au transferat ca urmare a fuziunii cu S.C. Bursa Electronică RASDAQ S.A. atât 
efectele juridice ale Deciziei de autorizare nr. 1092/27.08.1996 cât şi fondul de comerţ în  cadrul căruia intră  toţi 
emitenţii tranzacţionaţi pe această piaţă ca efect al H.G. nr. 626/1995 sau ca efect al cesiunii contractelor de servicii 
semnate cu aceştia (i.e. pentru emitenţii din Categoriile I şi II), decizie de autorizare ce ar urma a fi emisă în temeiul 
actului normative propus. 
 
Astfel, din perspectiva prevederilor legale aplicabile, conform art. 281 din LPC, entităţile reglementate printre care se 
aflau la data intrării în vigoare a legii şi S.C. Bursa Electronică RASDAQ S.A., trebuiau să se conformeze noilor 
dispoziţii şi să facă modificări ale documentelor care au stat la baza autorizării într-un termen stabilit de C.N.V.M. 
care nu trebuia să depăşească 18 luni:   

                                     
1 Art. 21 Acţiunile dobândite prin schimb sau prin vânzare în cadrul procesului de privatizare în masă, reglementat de prezenta lege, pot fi 
negociate pe piaţa valorilor mobiliare, fiind exceptate de la incidenţa prevederilor art. 26 din Legea nr. 52/1994. 
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“(1)C.N.V.M. va stabili, prin regulament, perioada în care entitatea reglementată de către aceasta trebuie să se 
încadreze în prevederile prezentei legi, perioadă care nu va depăşi 18 luni de la intrarea în vigoare a acesteia. 
(2) Autorizaţiile emise entităţilor reglementate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi îşi păstrează 
valabilitatea. Entităţile reglementate sunt obligate ca, până la termenul prevăzut la alin. (1), să depună modificări 
şi/sau completări ale documentelor care au stat la baza acordării autorizaţiilor, în scopul încadrării în prevederile 
prezentei legi şi al înregistrării acestora în Registrul C.N.V.M.” 
 
Conform Regulamentului nr. 14/2004 (art. 89) termenul acordat iniţial entităţilor reglementate a fost de 31 decembrie 
2005 şi, ulterior, conform Regulamentului nr. 2/2006 (art. 95) termenul acordat de către C.N.V.M. a fost condiţionat 
de „emiterea actelor individuale”,  obligaţie legală care a fost preluată prin fuziune de către S.C. Bursa de Valori 
Bucureşti S.A., această entitate obţinând statutul de operator de piaţă conform Deciziei nr. 369/31.01.2006. De 
asemenea, conform Deciziei C.N.V.M. nr. 3369/14.12.2005 şi a Deciziei nr. 371/31.01.2006 a fost acordat sau 
recunoscut dreptul B.V.B. de a administra Piaţa Rasdaq acordându-se în acest sens un termen de 45 de zile de la data 
autorizării B.V.B. în calitate de operator de piaţă de a depune documentaţia completă pentru autorizarea completă în 
vederea constituirii ATS.  
Acest termen a fost prelungit prin Decizia C.N.V.M.  nr. 679/16.03.2012 până la data de 15.05.2006 şi ulterior, ca 
efect al intrării în vigoare a Regulamentului nr. 1/2006, prin art. 156 coroborat cu art. 154 din acest Regulament. De 
asemenea, în cadrul Dispunerii de Măsuri nr. 11/2010, reglementările aplicabile Pieţei Rasdaq au rămas în vigoare 
până la data „reglementării statutului Pieţei Rasdaq”. 
 
Astfel, la acest moment, deşi termenul legal de 18 luni a fost demult depăşit, termenul acordat de către C.N.V.M. prin 
actele administrative cu caracter normativ sau condiţia impusă a „reglementării statutului Pieţei Rasdaq”, permite 
Pieţei Rasdaq, prin entitatea care o administrează, respectiv B.V.B., să solicite în baza unei documentaţii 
recunoaşterea/autorizarea sa de către C.N.V.M. ca ATS operat de B.V.B., entitate care este deja operator de 
sistem conform Atestatului nr. 242/23.07.2008, sens în care ATS Rasdaq ar trebui să facă obiectul unei Decizii 
C.N.V.M. de recunoştere a statutului/calităţii de sistem alternativ de tranzacţionare administrat de către B.V.B.  prin 
includerea în lista ATS-urilor operate de B.V.B. pe baza documentaţiei de autorizare ce va fi depusă de către această 
entitate. 
 
 
INIŢIATOR 
 
 Deputat PDL Andreea Maria PAUL 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Grupul parlamentar al Partidului Democrat  Liberal  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

Având în vedere faptul cã, domeniul de intervenţie al proiectului de act normativ este reprezentat de materia 
documentaţiei care trebuie să stea la baza obţinerii autorizaţiei de construire sau de desfiinţare, în special partea de 
documentaţie referitoare la justificarea titlului pe care solicitantul îl are asupra terenului pe care urmează să edifice, 
să modifice sau să desfiinţeze o construcţie (”Documentaţia”). 

În forma sa actuală, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii („Legea 
50/1991”) prin prevederile sale este de natură a crea inconsistenţe de reglementare în raport cu restul legislaţiei 
naţionale, inclusiv cu Noul Cod Civil.  

În practică, aceste inconsistenţe se traduc prin faptul că autorităţile publice competente să emită autorizaţii 
de construire sau de desfiinţare au creat o practică neunitară cu privire la conţinutul Documentaţiei. Cu titlu de 
exemplu, unele autorităţi publice admit faptul că un contract de închiriere asupra terenului şi/sau a construcţiei poate 
justifica dreptul solicitantului autorizaţiei de a construi, de a modifica sau de a desfiinţa o construcţie definitivă, în 
vreme ce alte autorităţi publice resping astfel de contracte din conţinutul Documentaţiei. 

Astfel de practici neunitare la nivelul autorităţilor publice cu privire la implementarea unor prevederi legale 
ce reglementează aceeaşi materie sunt de natură a crea confuzie, de a îngreuna procesul de autorizare specific 
domeniului construcţiilor şi de a bloca investiţii de valoare considerabilă, cu consecinţe economice dezastruoase atât 
pentru investitori cât şi pentru bugetele locale sau bugetul de stat. 

De asemenea, din practica aplicării Legii 50/1991 s-a constatat o inadvertenţă chiar şi între Legea 50/1991 şi 
normele de punere în aplicare a acesteia (aprobate prin Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executări lucrărilor de construcţii), în ceea ce 
priveşte prezentarea extrasului de carte funciară în vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare. Astfel, în 
vreme ce normele de punere în aplicare a Legii 50/1991 reglementează prezentarea extrasului de carte funciară ca pe 
o facultate a solicitanţilor (în funcţie de situaţiile de fapt existente în România), Legea 50/1991 o reglementează ca 
pe o obligaţie fermă în sarcina acestora (neţinând cont de situaţiile concrete de fapt existente în România, unde 
lucrările de cadastru şi de carte funciară sunt departe de a fi finalizate la nivel naţional). 

Aceste insuficienţe şi inconsistenţe ale cadrului legislativ au fost semnalate atât autorităţii publice centrale 
competente în materia autorizării lucrărilor de construcţii cât şi celorlalte autorităţi competente în domeniile 
impactate de reglementările în materie de construcţii, iar intervenţia normativă şi reglementarea clară şi unitară a 
acestui domeniu se impun cu necesitatea dictată de nenumăratele Documentaţii blocate la nivelul diverselor autorităţi 
sau instanţe de judecată, blocaje care au condus – în detrimentul climatului economic şi investiţional din România – 
la întârzieri majore în realizarea de investiţii pe teritoriul României, unele dintre acestea prevăzute inclusiv ca 
obligaţii legale în domeniul protecţiei mediului.  

Ca o consecinţă nemijlocită a acestei situaţii legislative, frânarea investiţiilor a condus în mod direct la 
scăderea gradului de ocupare a forţei de muncă, multe dintre aceste proiecte investiţionale având potenţialul de a 
genera un număr semnificativ de noi locuri de muncă.  

Lipsa unei legislaţii lămuritoare şi eficiente la nivel naţional are inclusiv potenţialul de a influenţa eforturile 
depuse de Guvernul României în direcţia asigurării securităţii energetice a României, la care ar urma să se adauge şi 
anumite consecinţe pe termen scurt şi mediu, legate de contribuţia pe care domeniile astfel afectate ale mediului de 
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afaceri naţional (industrie şi servicii) ar putea-o avea la susţinerea creşterii economice prin efectele de antrenare 
materializate în crearea de noi locuri de muncă pentru firmele româneşti şi generarea de încasări la bugetul de stat.  
 

În scopul clarificãrii conţinutului Documentaţiei ce trebuie să stea la baza obţinerii autorizaţiei de construire, 
modificare sau desfiinţare a unei construcţii, se impune cu necesitate corelarea dispoziţiilor din domeniul 
construcţiilor cu dispoziţiile din celelalte domenii interconectate şi interdependente cu domeniul construcţiilor. 

În materia lucrărilor de construcţii Legea 50/1991 reprezintă reglementarea generală, însă domeniile variate 
din industrie şi servicii în care reglementările în materia construcţiilor îşi găsesc aplicabilitatea sunt supuse unor 
procese şi instrumente de legiferare specifice. 

Potrivit principiilor de drept ce stau la baza procesului legislativ propriu oricărui stat de drept, dispoziţiilor 
legale speciale li se recunoaşte posibilitatea derogării de la cele generale, în timp ce prevederile legale generale nu 
sunt susceptibile să deroge de la legile speciale (“specialia generalibus derogant” = legea specială derogă de la legea 
generală).   

Astfel, prevederile Legii 50/1991 nu trebuie să impieteze asupra aplicării neîngrădite a reglementărilor legale 
specifice altor domenii – şi care interferează cu materia construcţiilor – astfel cum sunt acestea stabilite prin legi 
speciale. Cu toate acestea, realitatea practicii în aceste domenii este substanţial diferită, motiv pentru care corelarea la 
nivel legislativ se impune cu necesitate.  
 

Prezentul proiect de act normativ are astfel un impact benefic asupra mediului de afaceri, urmând să instituie 
un cadru normativ clar şi eficient, care să permită executarea lucrărilor şi investiţiilor angajate în industrie, fiind 
implicit de natură a facilita dezvoltarea activităţilor economice de către operatorii economici. Prezentul proiect de act 
normativ ar urma să aibă un impact benefic şi sub aspect social,  putând conduce la crearea de noi locuri de muncă. 

De asemenea, prin prezentul proiect de act normativ autorităţile române răspund cerinţelor europene privind 
evitarea impunerii nejustificate de bariere administrative în derularea activităţilor economice (autorizări, înregistrări, 
etc), ceea ce ar reprezenta o încălcare a principiilor de funcţionare a Pieţei Interne a Uniunii Europene, în condiţiile în 
care ţinta Comisiei Europene este aceea de a reduce povara administrativa (“red tape”) pentru întreprinderi/mediul de 
afaceri.     
 

Existenţa unor reglementări clare şi simple de autorizare în domeniul construcţiilor ajută domeniile industriei 
şi serviciilor să se concentreze asupra activităţilor specifice şi să le desfăşoare în condiţii optime, fără piedici 
administrative, ceea ce favorizează dezvoltarea producţiei şi, pe cale de consecinţă, creşte veniturile statului şi 
contribuie la îndeplinirea angajamentelor faţă de instituţiile europene ale României. 
 

De asemenea, existenţa unui cadru legislativ corelat prezintă avantajul creării unui regim juridic în domeniul 
construcţiilor consistent, clar şi uşor de implementat, conducând, în mod direct şi la degrevarea rolului instanţelor de 
judecată de litigiile ce aveau ca izvor aceste inconsistenţe juridice.          
 
 
INIŢIATOR:  
Lucian- Nicolae BODE, deputat PDL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 18 - 2013 săptămâna 10 – 14 iunie 

2013  

 

81

 
 

*** 
 

 
1. Declaraţii politice 
 

 
USL la un an de guvernare, minciuni cu zambetul pe buze ! 

 
 
Doamnelor si domnilor deputati, 
In ultima luna de guvernare USL, dupa majorarile de taxe de la inceputul anului, doar scandalurile si 

scumpirile au tinut capul de afis in si asa  agitata  noastra  societate. Pe data de 7 iunie s-au implinit treisprezece luni 
de cand USL guverneaza in Romania. Mai bine de un an de zile de minciuni si de prefacatorie cu zambetul pe buze ! 
Ne reamintim ca primul guvern USL a aparut pe 7 mai 2012, fiind urmat de un al doilea, imediat dupa alegerile 
parlamentare. In total, mai bine de un an de guvernare  asa-zis “altfel”. 

Dar sa vedem ce a facut USL de cand este la  putere? Ce a facut pentru Romania, pentru romani, cum ne-a 
schimbat viata « in bine », dupa cum promiteau liderii aflati atunci pe culmile politicii? Cu ce se pot lauda astazi 
liberalii si social-democratii? Analizand cu obiectivitate,  in total, in cele 13 luni, am identificat 162 de masuri si 
efecte ale guvernarii USL. Obiectiv vorbind, nu au fost nici multe, nici putine, si nu numarul lor ne intereseaza, de 
fapt. Important este ca dintre acestea, 11 sunt incerte -adica au atat efecte pozitive, cat si negative, dar fara sa incline 
balanta definitiv in directia prosperitatii populare, doar 22 sunt masuri bune, insa 129 au fost masuri cu impact 
negativ asupra economiei Romaniei, dupa cum precizeaza si siteul de informatii si analiza economica econtext.ro.  
Iar  in urma analizei ultimei luni  din guvernarea USL, concluziile pot fi uimitoare mai ales pentru cetatenii care si-au 
pus mari sperante in…schimbare!  

Intotdeauna cand guvernul Ponta este criticat, oamenii sunt tentati sa arate cu degetul catre guvernarea Boc, 
afirmand ca aceasta a fost de mult mai multe  ori mai rea decat coalitia care se afla actualmente la putere. Nimic mai 
fals ! Guvernarea Emil Boc a dus la stabilitate macroeconomica, la scoaterea tarii din criza, iar pretul platit pentru 
aceasta a fost drastic, scaderea popularitatii si pierderea alegerilor. Doar comparand punctual cele doua guvernari, se 
vede clar care dintre ele a avut  efect pozitiv asupra vietii oamenilor. 

Stimati colegi,  din cei 15 indicatori economici care se analizeaza uzual si se raporteaza de catre INS, cei mai 
multi au inregistrat o evolutie negativa in aceasta perioada. Una dintre cele mai ingrozitoare evolutii negative se 
remarca la datoria externa, care s-a dublat de cand a inceput criza si pana in prezent. In octombrie 2008, datoria 
externa, mai precis -total datorie externa, pe termen scurt, mediu si lung-, se ridica la 48,1 miliarde de euro, pentru ca 
in acest an sa ajunga la 101,08 miliarde euro. Adica, un avans de 110%! Sau aproape 53 miliarde euro! Rata 
somajului a crescut de la 4% la 5,29% in iunie 2013. Pretul benzinei a crescut si el de la 4,06 la 5,72, adica 
aproximativ cu 40% in prezent. Doar numarul de pensionari a scazut, de la 5.695.000 la 5.455.529, adica avem mai 
putin cu 240.000 de varstnici. Este evidenta diferenta intre estimari si realitate la indicatorii economici. Iar 
informatiile, stimati colegi, provin de la institutul de statistica. Dar, de frica prabusirii in sondaje, guvernantii  nu 
spun pe nume acestor lucruri. Prefera sa se eschiveze si sa ocoleasca adevarul. 

In mod clar, cea mai mare discrepanta este la nivelul produsului intern brut. In 2008, se estima ca PIB-ul va 
ajunge la 918,1 miliarde lei in 2013. Din nefericire, asteptarile actuale sunt de doar 623,3 miliarde lei, deci cu 
aproape 300 miliarde de lei mai putin, iar calculata in euro pierderea este de aproape 50%! De asemenea, cursul de 
schimb era prognozat pentru acest an la 3,3 lei/euro, dar acum ne asteptam la 5 lei/euro. Diferente enorme sunt si la 
inflatie, la numarul de angajati sau la salariu.  

Sa nu uitam ca aceasta criza a reprezentat un dezastru pentru mai toate tarile lumii, deci si pentru cele din 
Uniunea Europeana. Si nu doar la nivel macroeconomic, ci si la nivelul populatiei, la nivelul bunastarii cetatenilor. 
Iar o lovitura puternica a venit prin intermediul preturilor, mai ales al celor la alimente, care, efectiv, au explodat in 
ultimul an. Cu toate ca  preturile au urcat usor si inaintea crizei, se stie ca bunastarea de atunci, datorata in buna parte 
masurilor guvernului PDL, ne-a facut sa trecem mai usor peste acest impediment. 
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Degeaba va ascundeti dupa deget stimati guvernanti, fiindca asa cum bine spune romanul, minciuna are 
picioare scurte ! Guvernul USL nu va mai putea minti la nesfarsit, cu zambetul pe buze, pentru ca oamenii, oricat va 
par ei a fi de creduli, nu vor mai suporta ca peste saracia lor sa se presare cu cinism vorbe in doi peri si promisiuni ! 

Va multumesc. 
 

Deputat, 
Ioan  Oltean 

 
*** 

  
 Poporul suntem noi! Adică USL! 

 
 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
 Modificările aduse în data de 29 mai 2013, de către monstruoasa majoritate a Uniunii Social Liberale la 
prevederile Legii nr. 3 din anul 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, nu arată decât dispreţul pe 
care liderii USL îl arată unui popor, care, din nefericire, le-a acordat o încredere uriaşă la ultimele alegeri. 
 Din păcate opinia publică din România a fost destul de reţinută în a comenta critic aceste modificări, care, în 
fapt, presupun modificarea majorităţilor de validare a referendumurilor ce se vor organiza pe viitor în România, 
precum şi a numărului necesar pentru validarea rezultatelor acestora.  

S-a ajuns astfel, ca pentru validarea rezultatelor unui referendum să fie suficient dacă a votat valid unul din 
patru români, iar pentru a decide să fie suficientă voinţa unui român din opt.  

Da! Pentru validarea rezultatelor este suficient ca 25% dintre cetăţenii români înscrişi în listele electorale 
permanente să fi votat valid şi noua majoritate impusă de USL pentru decizia prin referendum este de 12,5% plus 1. 
 Stimaţi colegi. 
 Marea mea mirare este că USL nu a decis să modifice Legea referendumului în sensul în care să fie suficient 
doar dacă votează numai membri USL sau doar telespectatorii Antenelor, căci, oricum, potrivit comportamentului 
antidemocratic deja demonstrat de aceştia, cealaltă parte a cetăţenilor României nu contează. Pentru USL poporul 
român există doar dacă este „poporul USL” şi doar dacă este de acord cu deciziile USL. 
 Pentru aceste motive am reacţionat prompt şi, împreună cu majoritatea colegilor mei din opoziţie ne-am 
adresat Curţii Constituţionale a României înaintând o sesizare de neconstituţionalitate în legătură cu modificările 
aduse legii referendumului.  
 Motivele de neconstituţionalitate invocate de noi sunt nenumărate şi ele vizează atât nerespectatea 
principiilor statului de drept, nerespectarea Constituţiei României şi a supremaţiei sale, încălcarea suveranităţii 
poporului român în a decide liber pentru propria soartă, precum şi nesocotirea deciziilor anterioare ale Curţii 
Constituţionale a României. 
 Mai mult aş spune că gestul făcut de USL a fost foarte bine anticipat de legiuitorul constituant atunci când 
acesta a interzis expres prin Constituţie că „Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume 
propriu.” Ori, prin ceea ce a promovat şi adoptat USL în Parlament, tocmai acest se lucru face. USL a fost votată în 
decembrie 2012 de aproximativ 25% dintre alegătorii înscrişi în listele electorale, motiv pentru care doar pe aceştia îi 
consideră reprezentativi pentru poporul român. 
 
 Deciziile pompierstice ale USL sunt făcute strict sub impulsul momentului, de teama că revizuirea 
Constituţiei României la care lucrează pretendentul la funcţia supremă în stat ar putea fi refuzată de mai mult de 
jumătate dintre români.  

Toţi cetăţenii trebuie să înţeleagă faptul că Uniunea Social Liberală nu a schimbat majoritatea de dragul şi în 
interesul românilor, ci strict în interes propriu, pentru că trebuie să aduc aminte tuturor că în anul 2009 românii s-au 
pronunţat prin referendum pentru un parlament unicameral, compus dintr-un număr redus de parlamentari, de 
maximum 300. Dacă USL ar fi respectat voinţa poporului român ar fi ţinut cont de această decizie a românilor, însă 
domniile lor evaluează poporul în funcţie de propriile interese. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 18 - 2013 săptămâna 10 – 14 iunie 

2013  

 

83

Şi, ca să mai aduc un argument suplimentar în acest sens, vă aduc aminte că săptămâna trecută Crin 
Antonescu se lăuda în conferinţe de presă, că a înscris în proiectul de revizuire a constituţiei că rezultatele 
referendumului nu vor mai fi obligatorii pentru Parlamentul României.  

Altfel spus, poporul şi voinţa sa nu mai contează pentru USL! Contează doar ce vrea USL! Contează doar ce 
vrea Ponta, Antonescu, Voiculescu sau Dragnea! USL vrea să transforme instituţia referendumului într-un fard 
cosmetic al democraţiei româneşti, cu care se speră să păcălească partenerii europeni că în România se ţine cont de 
voinţa poporului. 

Ar trebui să ştie domnul Crin Antonescu, mai ales în calitate de preşedinte al comisiei de revizuire, dar şi în 
postura de pretendent şi candidat al USL la şefia statului, faptul că democraţia directă este superioară celei indirecte, 
reprezentative, şi că oricâtă încredere ne-a acordat electoratul la un moment dat, în alegeri, voinţa sa, a cetăţeanului, 
nu poate şi nu va putea fi îngrădită nici de domnia sa, nici de Victor Ponta, nici de antenele lui Voiculescu şi nici de 
majoritatea păpuşată a USL din Parlament. 

Vă mai aduc aminte că oamenii politici care au desconsiderat voinţa poporului lor au intrat mai devreme sau 
mai târziu în istorie, însă în capitolele negre ale acesteia. 
Vă mulţumesc, 

 
Deputat, 

Ioan Bălan 
 

*** 
 

 
 USL a pus SECU să revizuiască Constituţia 

 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
Vă mai aduceţi aminte de teroarea la care a supus Securitatea comunistă o ţară întreagă vreme de cinci 

decenii? Vă mai amintiţi cum elevi, studenţi, muncitori sau intelectuali ajungeau nevinovaţi în temniţele de la Sighet 
şi Piteşti sau la Canal, pentru că unii colegi doreau să promoveze în ilustra ierarhie comunistă turnându-şi, în cel mai 
pervers mod cu putinţă, proprii colegi? 

Vă spune ceva numele de cod „Bratosin”!? Poate că pentru unii „Bratosin” nu înseamnă nimic, însă pentru 
cei turnaţi de el la fostele structuri ale securităţii este un nume care încă provoacă coşmar şi groază. În urmă cu doar 
câţiva ani CNSAS a avut tăria să ne şi spună numele şi prenumele acestui talentat turnător: Nicolae-Ciprian NICA. 

Când auzeam anii trecuţi, din gura liderilor USL că vor să instaureze „România bunului simţ” mă gândeam 
că domnul Nicolae-Ciprian NICA nu poate fi decât repudiat şi aruncat la marginea societăţii pentru mizeriile pe care 
le-a făcut încă de la vârsta de 18 ani. Da! Încă din liceu îşi turna colegii şi obiceiul nu şi l-a pierdut niciodată. 

În schimb, când am constatat unde se află acum informatorul „Bratosin”, mi-am dat seama că „nesimţirea” şi 
NU bunul simţ este deviza după care se ghidează Antonescu, Ponta şi Voiculescu.  

Antonescu l-a luat pe „Bratosin” prim-solist constituant, ca să scrie la revizuirea Constituţiei României, ca 
membru în comisia care va decide în ce parametri se va modifica legea fundamentală, drepturile şi libertăţile 
românilor. 

Ponta l-a trimis pe „Bratosin”, membru de frunte al PSD, nici mai mult şi nici mai puţin decât în funcţia de 
vicepreşedinte al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor, cu misiunea precisă să arunce la 
coşul de gunoi „Legea lustraţiei”. 

Voiculescu, alias „Felix”, se poate bucura că reţeaua de „foşti colegi” nu a pierit nici la 23 de ani de la 
Revoluţie, de la momentul în care tinerii au spălat cu sângele lor Piaţa Universităţii, tocmai pentru a scăpa ţara de 
aceste reziduuri ale poliţiei politice din România. 

Nu mă aşteptam ca Ponta, Antonescu sau Voiculescu să respecte decizia Curţii de Apel Bucureşti, din 
octombrie 2012, care stabilea că pe baza informaţiilor oferite Securităţii de către deputatul Nicolae-Ciprian NICA 
oameni nevinovaţi au ajuns să înfunde puşcăriile comuniste.  

Mă aşteptam, însă, ca USL să-l ascundă undeva pe deputatul Nicolae-Ciprian NICA, doar ca vot de manevră 
în Parlament şi să nu-i dea una dintre cele mai importante funcţii, în cele mai importante comisii din Parlamentul 
României, căci ştim cu toţii că „lupus pilum mutat non mentem”. 
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Vă mulţumesc, 
 

Deputat, 
Florin-Mihail Secară 

 
*** 

 
 

Ce a refuzat maşinăria de vot a USL să facă pentru copiii cu părinţii plecaţi în străinătate au reuşit 
autorităţile din Arad 

 
 
 

Stimaţi colegi, 
 Vin astăzi în faţa dumneavoastră pentru a vă arăta că din Guvernarea PDL au ieşit lucruri incredibile în 
domeniul asistenţei sociale. 
 În Municipiul Arad, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, a fost dată în funcţiune Centrul 
multifuncţional de consiliere şi educaţie pentru copii ai căror părinţi muncesc în străinătate. 

Peste 150 de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate vor beneficia, alături de alţi copii aflaţi 
în dificultate, de un program de consiliere şi educaţie în cadrul unui centru specializat inaugurat la Arad, în urma unei 
investiţii de 2,4 milioane de lei.  

Potrivit conducerii DGASPC Arad, centrul este dedicat copiilor aflaţi în dificultate sau celor care au săvârşit 
fapte penale, dar sunt prea mici ca să răspundă în faţa legii. Un număr de 75 de copii incluşi în programul de 
consiliere au comis fapte penale, iar 12 sunt copii “migraţi şi traficaţi”. 

De asemenea, peste 150 de beneficiari ai centrului sunt copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în 
străinătate. 

Pe lângă beneficiarii direcţi ai centrului, vor exista 150 de beneficiari indirecţi, respectiv membri ai familiilor 
unora dintre copiii incluşi în programul de consiliere. 

 
 
 
Stimaţi colegi  
Actuala guvernare a ştiut să respingă un proiect legislativ pentru protecţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi 

la muncă în străinătate. Astăzi le comunic faptul că şi aceştia au nevoie, poate mai mult decât oricând de ajutor şi 
consiliere. Ceea ce s-a făcut la Arad se poate face în întreaga ţară printr-un program la nivel naţional.  

Stimaţi colegi, 
Prin astfel de proiecte putem crea noi locuri de muncă şi putem ajuta şi una din categoriile de persoane ce au 

nevoie de ajutorul statului, mă refer la copii. Poate că ceea ce s-a putut realiza la Arad se va realiza în toată ţara, 
poate că vom avea în viitor şi un cadru legislativ pentru protejarea acestei categorii de copii. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Claudia Boghicevici 

 
*** 
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 Guvernul USL îi împovărează pe agricultori! 
 

 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
 
După ce anul trecut seceta prelungită a sărăcit agricultorii şi ţara, după ce că avem numai 4,6 milioane de 

ferme, cu o suprafaţă medie de 3,5 faţă de 5 în statele Uniunii Europene, guvernul aduce alte taxe şi impozite şi 
ameninţă cu tăierea subvenţiilor şi nu face eforturi pentru accelerarea absorţiei de fonduri europene. 

Grav este că agricultura românească, în cea mai mare parte, se face tot cu sapa, cu plugul tras de cai, pentru 
că mulţi nu îşi permit achiziţionarea de utilaje performante, nu îşi permit să investească în irigaţii, iar birurile impuse 
de acest guvern prin Codul Fiscal îi îngenunchează. 

Creşterea economică bazată pe agricultură este incertă. În acest an, se anunţă un an secetos şi agricultorii 
trăiesc cu speranţa ca Dumnezeu să îi ajute şi pierderile să nu fie aşa de mari ca în anul trecut. Deja culturile de 
primăvară şi toamnă sunt  afectate, iar fermerii sunt nemulţumiţi de politica guvernului pentru că primesc cu o mână 
bani şi dau cu două, că sistemul actual de impozitare îi împovărează iar după un an de muncă numai rămân cu nimic. 

Depunerea declaraţiilor pentru plata impozitului agricol până la data de 27 mai, este o altă povară pe umerii 
acestora, iar mulţi dintre ei nu au fost informaţi corect în privinţa acestui termen. Ce este de făcut stimaţi guvernanţi? 
Ce veţi decide pentru cei care nu au ştiut? Îi veţi penaliza şi le vei lua şi ultima speranţă. In urmă cu câteva zile aţi 
prelungit termenul de depunere până la 25 iunie, o lună în plus sau în minus nu cred ca va rezolva ceva. 

Unde sunt sistemele de irigaţii promise? Unde sunt investiţiile în aducţiunile de apă? Unde sunt finanţările 
europene pentru sprijinirea fermierilor? Pe toate le-aţi promis, însă realizările se lasă aşteptate. 

Agricultura trebuie să rămână o ramură importantă a economiei româneşti, însă ea trebuie să devină 
modernă. Numai cu ajutor de la stat putem să avem o agricultură performantă, care să facă din România un concurent 
serios pe piata europeană şi regională. 

 
Deputat, 

Mircea Man 
 

*** 
 

Cine va aproba medicamentele pentru spitalele publice? 
 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi,  
 

În urmă cu doar câteva săptămâni, în timpul dezbaterilor din plenul Camerei Deputaţilor, referitoare la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice 
centralizată, atrăgeam atenţia asupra dezavantajelor create prin adoptarea acestui act normativ, motive pentru care am 
şi votat împotriva acestei ordonanţe.  

Mai concret, susţineam că circuitul de achiziţie a medicamentelor şi materialelor sanitare va fi anevoios, 
îndelungat şi excesiv birocratizat, iar punerea în aplicare a acestei ordonanţe va genera adevărate probleme în ceea ce 
priveşte stocurile de medicamente din spitalele publice din România. Chiar am venit cu o alternativă concretă la 
această măsură. Am propus uniformizarea şi scăderea preţului medicamentelor achiziţionate de spitalele publice din 
România, mai exact, stabilirea de către Minister a unui plafon la preţul de achiziţie a medicamentelor, pe care niciun 
spital să nu îl poată depăşi.   

Impunerea de către Ministerul Sănătăţii a unui preţ obligatoriu (convenabil atât pentru 
producătorul/furnizorul de medicamente, dar şi pentru Minister) şi includerea acestui preţ obligatoriu în Catalogul 
naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă, ar permite achiziţionarea 
medicamentelor necesare de către fiecare spital public din România la acelaşi preţ, ceea ce ar înlătura discrepanţele 
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foarte mari dintre spitale în ceea ce priveşte preţurile de achiziţie a medicamentelor, aspect în dezavantajul sistemului 
de sănătate.   

Nu a trecut mult timp de la aprobarea acestei ordonanţe, iar efectele negative produse de această măsură a 
Guvernului USL încep să se simtă în spitalele publice.  

Aşadar, în multe spitale publice, stocurile de medicamente se vor epuiza în scurt timp, iar Ministerul 
Sănătăţii nu a demarat încă procedurile de reînnoire a acestora. Ştim cu toţii că orice procedură de achiziţie durează 
mult timp. În aceste condiţii, dacă Ministerul Sănătăţii mai stă mult pe gânduri cum să facă să îşi aplice propria 
ordonanţă, în spitale se va declanşa o adevărată criză de medicamente.  

Mai mult decât atât, asistăm cu uimire la modul în care sunt desemnaţi de Ministerul Sănătăţii experţii care 
urmează să facă parte din Comisia Medicamentului din spitalele publice. Sunt desemnaţi oameni fără experienţă în 
ceea ce urmează să facă în cadrul acestei comisii şi, în plus, unii dintre aceştia nici nu îşi doresc să facă parte din 
această Comisie. Consider că toate aceste lucruri contravin misiunii acestei comisii pe umerii căreia apasă o 
responsabilitate mare. Fără expertiză şi împotriva voinţei lor, oare cum vor reuşi să îşi aducă aportul în cadrul acestei 
comisii?  

Este dificil să înţelegem criteriile în baza cărora domnul Nicolăescu a desemnat aceşti “experţi”.  
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Camelia Bogdănici 

 
*** 

 
Guvernul USL: Ce-au promis şi ce oferă 

 
 
Stimaţi colegi, 
În  2012, în plină campanie electorală, Uniunea Social Liberală  le promitea românilor de toate: pensii mai 

mari, o inflaţie mai mică, locuri de muncă, o educaţie mai bună, jusţitie corectă şi mult mai multe fonduri europene.  
După ce ne-au împuiat urechile timp de un an cu „crearea locurilor de muncă” evitând să răspundă la 

întrebări privind situaţia expoatărilor de la Roşia Montană sau legat de gazele de şist Guvernul Ponta vine şi ne 
anunţă că în loc să fie vorba de locuri de muncă, e vorba de concedieri, iar în loc să dea locuri de muncă, au loc 
disponibilizări.  

Locurile de muncă atât de mult invocate, când vine vorba de Roşia Montană sau de gazele de şist, nu vor 
reuşi să ofere celor peste zece mii de oameni, disponbilizaţi din cadrul companiilor de stat, locurile de muncă de care 
vor avea nevoie. Să ne aducem aminte că guvernele PDL au susţinut constant necesitatea demarării investiţiilor care 
să genereze locuri de muncă şi creştere economică. Însă USL atunci în opoziţie striga în gura mare că PDL vinde 
ţara. Acum ei ce fac? Nimic, îi mint pe români.  

Oltchim Râmnicu Vâlcea la care se adaugă Arpechimul, conglomerate unde protestele sunt tot mai puternice, 
rămân ca un spin în coasta Guvernului Ponta.  

Tentativa caricaturală de privatizare eşuată a lăsat asupra combinatului Oltchim o imagine de neşters, iar 
acest eşec lamentabil a fost ca un cui bătut în coşciugul combinatului. În această lună 900 de salariaţi ai societăţii vor 
fi disponibilizaţi pe motivul intrării combinatului în insolvenţă, dar nu este cazul şi pentru directorii şi şefii de divizie 
al căror număr este în creştere la fel ca şi salariile acestora.  

Soluţii de reorganizare şi de finanţare a combinatului au existat şi vor exista numai că acestea nu au coincis 
mai mult ca sigur cu interesele unor grupuri sau persoane din cadrul Ministerului Economiei.   

Dar situaţia de la Oltchim nu este singulară. Cupru Min Abrud este o altă victimă a guvernării USL. 
Societatea are aproximativ 500 de angajaţi şi gestionează cea mai mare exploatare de cupru din ţară, de la Roşia 
Poieni, un zăcământ care a fost evaluat la 900 de milioane de tone. Ca şi în cazul Oltchim societatea a trecut printr-o 
procedură eşuată de privatizare în 2012. Schimbarea de dragul jocurilor de culise nu a ocolit nici societatea Cupru 
Min iar victime ale acestui război nu sunt alţii decât angajaţii.   

Ministrul Vosganian anunţa săptămânile trecute că  SC Cupru Min Abrud se va închide până la sfarşitul 
anului fără o infuzie consistentă de capital. În acelaşi timp, o luptă fără menajamente se ducea între grupările PNL 
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Alba pentru ocuparea funcţiei de director general. Învingătoarea a ieşit gaşca lui Crin Antonescu care au paraşutat la 
Abrud un director general care a îngropat o exploatare minieră din Nordul Moldovei.  

Astfel, Guvernul Ponta şi USL îşi pun în practică programul de guvernare conducând către sacrificiu una 
dintre societăţile emblematice nu doar pentru Munţii Apuseni şi judeţul Alba, ci pentru întreg mineritul românesc. 

Guvernul Ponta nu face nimic pentru stimularea creşterii economice, 
în afară de a se plânge de greaua moştenire. Şi de ce e el mai bun decat fostele cabinete pe care USL le atacă cu 
promisiuni care se dovedesc nefazabile?  
Vă  mulţumesc 
 

Deputat, 
Clement Negruţ 

 
*** 

 
Bine aţi venit în opoziţie! 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
 

Săptămâna aceasta, pe 10 iunie, s-a împlinit un an de zile de la alegerile locale,  când USL a câştigat în 
proporţie covârşitoare aproape tot ce se putea câştiga: 42 la sută din primăriile din ţară şi 36 de consilii judeţene din 
41. Din păcate pentru majoritatea candidaţilor USL la alegerile locale, care atunci au simţit că le-a pus Dumnezeu 
mâna-n cap, după un an de zile de mandat, primarii şi preşedinţii de Consilii Judeţene se simt de parcă-ar fi în 
opoziţie.  

Sunt convins că printre dumneavoastră, stimaţi colegi din USL, sunt parlamentari care încă mai merg în 
colegii şi care mai stau de vorbă cu primarii din comunele unde USL a câştigat şi cu procente de 70 – 80 la sută. 
Puţini sunt primarii care se pot declara mulţumiţi de modul în care USL a condus România până acum. Şi mai puţini 
sunt cei care au primit bani de la Guvern pentru proiectele pe care le-au promis cu surle şi trâmbiţe în campania de 
acum un an.  

Prestaţia miniştrilor USL, în special a ministrului Dezvoltării, Liviu Dragnea, îi bagă în fibrilaţii pe toţi cei 
care astăzi ocupă un scaun de primar sau de preşedinte de CJ. Realitatea arată diferit, iar din teritoriu, lucrurile se văd 
altfel. Oamenii au început să-şi piardă încrederea, ba chiar sunt din ce în ce mai multe voci care încep să afirme că 
măsurile de austeritate luate în anii trecuţi au fost corecte.  

Vi se reproşează, stimaţi colegi, şi pe bună dreptate, că aţi promis marea cu sarea, dar nu aţi realizat nimic. 
Vă reproşează că aveţi miniştri de decor, care de cele mai multe ori se duc la şedinţele de Guvern ca să facă act de 
prezenţa.  Tot pe bună dreptate. Şi vi se mai reproşează, stimaţi colegi PNL, că sunteţi călcaţi în picioare de către 
colegii voştri de alianţă din PSD, care, pe zi ce trece îşi întăresc poziţiile şi devin din ce în ce mai puternici în alianţă.  

Nu era greu de estimat că se va ajunge în această situaţie de criză printre primarii USL, dat fiind faptul că nu 
poţi să împărţi acelaşi buget de austeritate tuturor celor cărora li s-au promis sprijin. În campania electorală a plouat 
cu autostrăzi, cu drumuri naţionale şi regionale, cu spitale regionale, cu proiecte de aducţiune de apă şi canal şi cu 
grădiniţe, creşe sau cămine culturale. Pentru toate aceste promisiuni, nici dacă alocarea bugetară pentru anul 2013 
îngloba bugetele aferente următorilor cinci ani, tot nu erau destui bani pentru începerea şi mai ales finalizarea tuturor 
promisiunilor de campanie.  

Bilanţul unui an de administrare locală marcată de guvernarea USL este pe minus din toate punctele de 
vedere. Cu bugete mai mici cu aproximativ 20 – 25 la sută decât în anii trecuţi, cu proiecte de investiţii care au rămas 
în acelaşi stadiu incipient de promisiune, dar mai important, cu un număr în continuă scădere de votanţi care încă mai 
speră că aleşii USL le vor oferi minuni pe bandă rulantă, primarii se roagă să nu ajungă cumva pe acelaşi nivel cu 
foştii primari PDL.  
Totuşi, să nu fim chiar atât de sceptici, stimaţi colegi. Până la urmă Guvernul USL şi-a ajutat oamenii din 
administraţiile locale din întreaga ţară. Le-a oferit şansa de a-şi falimenta propriile primării, fără a fi traşi la 
răspundere.  
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Bucuraţi-vă şi de ceea ce aveţi acum, pentru că bilanţul de la finalul celor patru ani de USL vă va costa postul 
de conducere pe care astăzi îl aveţi. Românii nu uită cum şi-au pus speranţele în voi şi nu uită nici valul de 
promisiuni care nici până astăzi nu s-au împlinit. 

Ţinând cont de toate acestea precum şi de planurile de viitor ale Guvernului USL, în final, nu am decât o 
singură urare pentru primarii şi preşedinţii de Consilii judeţene, care astăzi serbează un an de zile de la înscăunare: 
Bine aţi venit în opoziţie! 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Petru Movilă 

 
*** 

 
Regionalizarea, un cumul de interese politicianiste 

 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 
Dacă în intervenţiile mele anterioare pe subiectul reorganizării administrativ-teritoriale invocam întrebarea care 
planează în jurul subiectului şi anume, care este scopul real al acestui proces, prin declaraţiile domnului Liviu 
Dragnea din ultimele zile, am primit răspunsul: alegerile pentru regiuni sunt principala preocupare a USL, odată ce 
noţiunea de „regiune” va fi introdusă în Constituţia României. Dar nu doar alegerile pentru viitori guvernatori ai 
regiunilor îi preocupă pe reprezentanţii USL, ci şi viitoarele restructurări din ministere, deci practic viitoarele 
disponibilizări, ca urmare a trecerii unor competenţe din responsabilitatea ministerelor în cea a judeţelor, trecere 
dorită şi anunţată tot de domnul Dragnea. 
 
Dar revenind la scopul şi transparenţa decizională privind procesul de regionalizare, revenind la “rolul populaţiei în 
luarea deciziilor” şi la mult invocatul „suport public”, unde sunt aceste principii atunci când se dezbat propuneri ce 
privesc reorganizarea administrativ-teritorială şi modificarea Constituţiei? 
 
Stimaţi Colegi, după cum ştiţi deja, săptămâna trecută, în Comisia pentru revizuirea Constituţiei s-a adoptat un 
amendament care prevede introducerea noţiunii de regiune.  Amendamentul, formulat de PSD şi susţinut de PNL şi 
Grupul minorităţilor naţionale, prevede ca la articolul 3, intitulat Teritoriul, alineatul 3, să se prevadă că „Teritoriul 
este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe, judeţe şi regiuni”. Acest amendament a fost adoptat cu 18 
voturi pentru, un vot împotrivă şi o abţinere. 
 
Propunerea formulată de PP-DD care, pe lângă introducerea noţiunii de regiune, cerea ca la art. 3 alin. 3 să se 
prevadă că „acestea nu vor putea fi organizate pe criterii de naţionalitate, origine etnică sau limbă”, a fost respinsă. În 
acest context, PDL a anunţat că susţine introducerea noţiunii de regiune, dar a solicitat ca la dispoziţiile finale ale art. 
3 să se prevadă că „împărţirea administrativă în regiuni se stabileşte prin lege, în baza principiilor: istoric, geografic, 
socio-cultural, economic, mediu şi al populaţiei”. 
 
În continuare, aştept viitorul raport al CONREG pentru a vedea dacă criteriile istorice, geografice, socio-culturale sau 
economice vor fi cele care vor sta la baza procesului de reorganizare.  
 
În declaraţiile domnului Dragnea am identificat, după informaţiile referitoare la alegerile pentru regiuni, la reducerea 
aparatului de lucru din ministere, şi anunţul privitor la o noţiune realmente în folosul populaţiei, şi anume ghişeul 
unic. Momentan el a fost plasat într-o fază cu mulţi de “dacă”, rămânând un deziderat. Mă aşteptam să fie o prioritate 
introducerea acestui concept şi deja să existe informaţii clare cu privire la funcţionalitatea lui. 
 
Stimaţi Colegi, reprezint cetăţenii Colegiului nr. 1 Suceava, reprezint un grup puternic de oameni a căror voce nu este 
ascultată, ale căror argumente nu sunt luate în considerare. Ministerul Dezvoltării al Poloniei oferă României 
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asistenţă în acest proces, dar îmi doresc ca modelul polonez să nu fie folosit doar atunci când le convine 
guvernanţilor noştri. Şi în Polonia ca şi în România, există zone mai puţin dezvoltate. UE. Polonia nu a fost ferită de 
criza economică, iar faţă de anii trecuţi. gradul de absorbţie, atât de mult invocat, a scăzut şi acolo, prin urmare, 
criteriile care ar trebui să stea la baza regionalizării, un proces care ne va aduce beneficii pe termen lung, trebuie să 
ţină cont de istorie şi mai ales de experienţa noastră proprie, iar „Moldova de Nord” desenată de USL din pix, fără a 
lua în calcul realităţile zonei, este încă din 1998 cea mai săracă regiune a ţării. De ce să o păstrăm? Cui serveşte 
menţinerea sărăciei? Cât despre Bucovina, ea a dispărut complet de pe această hartă imaginară, harta „intereselor 
politicianiste” 
Vă mulţumesc. 

Deputat, 
Sanda-Maria Ardeleanu 

 
 

*** 
 

De ce adoptă USL tacit legile, deşi are o majoritate de 70% 
 
Săptămâna trecută a fost adoptată tacit şi fără a avea raport din partea comisiei sesizată în fond o propunere 
legislativă care aduce modificări extrem de importante la legea administraţiei publice locale. Prevederile acestei 
propuneri legislative oferă cadouri generoase aleşilor locali care conduc ţara în prezent. Consider că,  în mod 
deliberat, s-a procedat la depăşirea termenului de dezbatere şi vot final pentru a eluda dezbaterea acestui important  
proiect de lege în cadrul comisiilor şi în plen şi pentru a scăpa de ochii ageri ai presei.  
 
În contextul în care USL a escamotat dezbaterea publică, mă simt dator să explic cetăţenilor de ce este atât de 
„importantă” această lege şi de ce USL se teme de faptul că cetăţenii ar mai afla de încă un demers făcut împotriva 
intereselor lor. Prima modificare se referă la incompatibilităţile consilierilor locali, consilierilor judeţeni şi ale 
preşedinţilor consiliilor judeţene. În concordanţă cu prevederile legii în vigoare persoanele sus menţionate nu pot fi 
membri ai asociaţiilor intercomunitare acest lucru conducând automat la situaţia de incompatibilitate. Prin 
modificările propuse PSD încearcă să îşi apere aleşii locali de starea de incompatibilitate, având în acelaşi timp un 
dublu limbaj în utilizarea prezentelor prevederi pentru suspendarea primarilor aflaţi în această situaţie. Cazul 
preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, membru, alături de alţi primari, în consiliul de administraţie al  RAJA, 
este grăitor în acest sens. 
 
A doua modificare pune o noua piatră de temelie la edificiul baronilor locali clădit cu sârguinţă de PSD. Astfel, se 
doreşte transferul atribuţiilor de numire, sancţionare şi eliberare din funcţie a conducătorilor instituţiilor şi 
autorităţilor publice de interes local către preşedintele consiliului judeţean. Dincolo de „abilităţile şi competenţele” 
preşedintelui consiliului judeţean, consider acest demers un atac grav la adresa democraţiei participative care permite 
cetăţenilor, prin intermediul consilierilor judeţeni, aleşi, să îşi exprime opinia referitoare la conducerea serviciilor de 
interes local. Decizia este una strict de natură politică, fără conotaţii economice, deschizând calea intereselor politice 
partizane şi clientelei politice pentru numire în aceste posturi.  
 
A treia modificare este, cu siguranţă,  răspunsul PSD la campania furibundă de desfiinţare a patrimoniului public al 
autorităţilor locale, cu predilecţie parcuri, pentru că nu pot înţelege altfel reducerea cvorumului pentru hotărârile care 
privesc acest patrimoniu de la două treimi la jumătate plus unu. Implicarea cetăţenilor şi votul unei majorităţi 
calificate care să permită luarea unei decizii de interes pentru comunitatea în numele căreia se decide sunt ignorate, 
pentru ca haosul şi jaful să devină etichetele baronilor locali sub adăpostul legii. 
 
Stimaţi membri ai USL, nu folosiţi majoritatea pe care o aveţi pentru a ridica un nou soclu la edificiul democraţiei 
originale de sorginte dâmboviţeană. 
 
 

Deputat, 
Dănuţ Culeţu 
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*** 

 
Regionalizarea şi modificarea Constituţiei – priorităţi pe agenda politică a baronilor USL 

 
Nu pot să nu observ cum, peste noapte, regionalizarea şi modificarea Constituţiei, vehement criticate în anul 2011, au 
devenit angajamente, ale domnilor Antonescu şi Dragnea.  
 
În privinţa revizuirii Constituţiei sau, mai bine  spus, “viitoarea Constituţie”, aşa cum iese din mâinile comisiei 
parlamentare de resort, este “socotită” strict pentru interesele politicienilor. 
 
Am sperat ca, azi, în secolul XXI,  să avem o Constituţie modernă care să ne ţină 50 de ani, însă observ cum membrii 
comisiei adoptă fel şi fel de amendamente populiste care speră să le atragă voturi şi elaborează documente având ca 
scop satisfacerea preocupărilor politice de moment, decât să modernizeze legea fundamentală, lege care nu 
îngrădeşte, ci asigură drepturile şi libertăţile fundamentale ale fiecărui cetăţean. La fel se întâmplă şi cu drapelul 
naţional,  pe care să fie repusă stema, ce înseamnă familia şi ce înseamnă căsătoria, lucruri care sunt importante, dar 
nu cântăresc atât cât să monopolizezi dezbaterile, însă văd cum pentru membrii comisiei este foarte important. 
 
În ceea ce priveşte regionalizarea, aflăm că joi erau opt regiuni, vineri erau nouă, iar dacă vreun baron puternic din 
PSD doreşte şi el să-şi facă regiune proprie, mâine vor fi zece sau cate va fi nevoie. 
 
Stimate domnule Dragnea, reorganizarea administrativă într-un termen atât de scurt, precum cel pe care guvernul 
dumneavoastră şi l-a propus, este unul foarte ambiţios. Obiectivul regionalizării ar trebui să fie, înainte de toate, 
găsirea celei mai bune configuraţii pentru dezvoltarea regională, pentru creşterea eficienţei administrative, pentru 
utilizarea cea mai eficientă a resurselor financiare nerambursabile. Ori, acest lucru este doar în parte compatibil cu 
pretenţiile baronilor din subordinea dumneavoastră. 
 
Astfel, pentru o regionalizare  rapidă, este nevoie de o repartizare cât mai largă a întinderii regiunilor, întrucât există 
riscul ca sisteme precum sănătatea, educaţia (în regiuni mari), sau energia şi transporturile (în regiuni mici), să fie 
aproape nereconstruibile, pentru că nu pot fi conduse la scară potrivită sau doar cu mari obstacole procedurale şi 
legale.  

 
Deputat, 

Cezar-Florin Preda 
 

*** 
 

Neglijenţa Guvernului faţă de sănătatea populaţiei 
 
 
 Reprezint colegiul nr.4 Beiuş-Ştei din circumscripţia electorală nr.5 Bihor, ca nr. de locuitori fiind cel mai 
mare colegiu din judeţ. 
 În Municipiul Beiuş se găseşte Spitalul „Episcop Nicolae Popovici” care deserveşte 1 municipiu, 3 oraşe, 20 
de comune şi 119 sate cu o populaţie de aproximativ 100.000 de locuitori răspândiţi pe o suprafaţă de 815 kmp, 
asigurând tot odată şi urgenţe pentru accidentele rutiere de pe DN76, E79 precum şi pentru accidentele de muncă de 
pe platformele industriale din Beiuş, Ştei, Sudrigiu şi Bazinul minier Băiţa. 

Spitalul duce lipsă de fonduri pentru reparaţii curente, pentru materiale de întreţinere şi fonduri pentru 
medicamente. 

Pacienţii internaţi în spital sunt nevoiţi să îşi cumpere singuri medicamentele. 
Spitalul nu mai poate funcţiona în stadiul în care se găseşte şi are nevoie acută de fonduri care nu pot fi 

asigurate decât de minister. 
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Sistemul sanitar din România nu are nevoie de un ministru care ridică din umeri,resemnat ci de un om al 
soluţiilor. Cu atât mai mult cu cât ministrul Nicolăescu are în spate o majoritate mamut cu care poate trece legile 
extrem de necesare ale sănătăţii.Estimările arată că 20% din fonduri se scurg în buzunarele cui nu trebuie. 

Domnul Ministru al Sănătaţii trebuie să găsească urgent fonduri pentru Spitalul Municipal Beiuş, în caz 
contrar spitalul va fi închis din lipsă de fonduri. 

Am adresat şi o interpelare în acest sens domnului ministru Nicolăescu şi am solicitat răspuns în scris . 
Interpelarea a fost însoţită de o nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea realizării lucrărilor de 
reparaţii şi fondurile necesare. 

Dacă guvernul nu găseşte resurse financiare pentru spitale, pentru şcoli, decontare abonamente elevi, pentru 
reparaţii, drumuri naţionale şi aici aş aminti DN76 Oradea-Deva unde au întrerupt total lucrările de modernizare şi nu 
au fonduri nici pentru reparaţii-plombări, în ce domeniu folosesc resursele bugetare? 

 
Deputat, 

Liviu Laza-Matiuţă 
 

*** 
 

Despre cel care controlează...banii 
 

Stimaţi colegi, încep această declaraţie politică cu un mare semn de întrebare în ceea ce priveşte 
nominalizarea la Curtea de Conturi Europeană a domnului George Pufan. Puterea de la Bucureşti a negociat 
săptămâni  în şir cu Bruxelles-ul pentru a putea trimite la Curtea de Conturi Europeană pe George Pufan. Mulţi 
profesionişti  în domeniu contestă nominalizarea lui  pentru această poziţie pentru că, spun ei, acesta nu are nici 
experienţă şi nici vechime în domeniu. 

În favoarea nominalizării s-au pronunţat 14 eurodeputaţi din Comisia CONT, iar contra nominalizării 13 
membri ai acestei comisii. Nu s-a înregistrat nicio abţinere de la vot, obţinând un aviz pozitiv destul de strâns şi 
sceptic, ce nu aduce o imagine bună României. 

Pufan a obţinut o licenţă în specialitatea “contabilitate” de la Universitatea Danubius din Galaţi abia la 53 de 
ani (în 2011), dar nu a folosit-o niciodată. De altfel, această licenţă a fost trecută în CV-ul lui Pufan cu doar o 
săptămână în urmă. 

CV-ul extrem de sărac al lui George Pufan, presărat cu câteva informaţii care generează suspiciuni, precum şi 
cu numeroase semne de întrebare care apar în legătură cu intenţiile Guvernului României prin această nominalizare 
bizară, ridică un semn de întrebare asupra mizei reale a acestui demers greu de descifrat atâta timp cât nominalizarea 
a fost făcuta într-o mare conspirativitate. 

Deasemenea  în ceea ce priveşte  funcţia  ocupată cu exactitate de Pufan la Curtea de Conturi este dificil de 
spus, întrucât în CV-ul său mai vechi figura ca director adjunct, pe când în CV-ul recent modificat, special pentru 
candidatura la Curtea de Conturi Europeană, apare poziţia de director plin. 

Rolul Curţii de Conturi Europene este unul extrem de important .ECA verifică toate conturile de venituri şi 
cheltuieli ale Uniunii, inclusiv modul în care se cheltuiesc fondurile europene. Aici nu este vorba doar de o funcţie 
simbolică, membrii acestei Curţi de Conturi au o responsabilitate uriaşă. 

Dacă pentru Guvernul Ponta vicepreşedintele CCR Mircea Popescu  nu a fost suficient de bun pentru a 
reprezenta România la ECA, George Pufan, secretarul general al instituţiei, adică omul care se ocupă de treburile 
administrative şi nu are nici o competenţă în auditare, a fost cea mai bună alegere. O mulţime de rotiţe ale diplomaţiei 
româneşti s-au pus în mişcare la Bruxelles în favoarea lui Pufan. 

Întrebarea este următoarea: ce capacităţi profesionale deţine George Pufan şi ce servicii a adus el ţării sale 
astfel încât să fie investit cu încrederea că va controla cum se cuvine cheltuirea banilor europeni? 

Pe de altă parte, ca în orice instituţie, secretarul general nu este un factor decizional, ci are atribuţii exclusive 
pe partea administrativă, iar din Organigrama CCR reiese limpede că George Pufan nu are nici o legătură cu auditul. 
 

Deputat, 
Florin Gheorghe 

 
*** 
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10 iunie – Ziua Paraşutiştilor Militari 

 
Trupele de paraşutişti sunt o componentã specializata de intervenţie discretã şi rapidã a armatei, menitã sã 

execute, în deplin secret şi cu mare precizie, o gamã largã de misiuni cu caracter deosebit, fiind structuri pe care orice 
armatã le doreşte şi le pregãteşte cu seriozitate.  

Istoria paraşutismului românesc începe în 1925, când, la 19 septembrie,  a avut loc primul salt cu paraşuta 
dintr-un avion din ţara noastrã, în condiţiile în care aviaţia militarã românã fusese dotatã cu paraşute “Heinecke”. 
Constructorul german de paraşute Heinecke a  executat 2 salturi dintr-un avion pilotat de locotenentul aviator Paul 
Dumitrescu. 

O lunã mai târziu, la Tecuci, locotenentul aviator Jean Nicolescu a devenit primul aviator român care a sãrit 
cu paraşuta din avion. În acelaşi an, cu o paraşutã de construcţie  proprie,  la mitingul de aviaţie de la Bãneasa, 
mecanicul de marinã Eugen Sziklay a sãrit de la 1000 de metri. 

Smaranda Brãescu devine, în 1928,  prima femeie din România care a sãrit cu paraşuta. În 1931 ea câştigă 
titlul european la paraşutism cu un salt de la 6000 metri, iar în 1932, la Sacramento, California, devine campioană 
mondială la paraşutism, în urma unui salt de la înălţimea de 7400 de metri realizat cu o paraşutã de construcţie 
românească, doborând, astfel, recordul mondial de înalţime al vremii.  

În 1937 a fost creatã prima şcoala de paraşutişti din România, avand drept scop pregãtirea piloţilor. În acelaşi 
an, o firmã americanã a câştigat licitaţia pentru fabricarea paraşutelor ce aveau sã intre în dotarea aeronauticii şi a 
montat la Flotila 1 Aerostaţie un turn de paraşutare de 80 metri pentru pregãtirea practicã a piloţilor. În 1948, fabrica 
de paraşute avea sã fie naţionalizatã sub denumirea Fabrica de paraşute “Aurel Vlaicu “.  

La 10 iunie 1941 s-a înfiintat Şcoala de paraşutişti costituitã în Compania de paraşutişti, în conformitate cu 
ordinul D. M. nr 93/16 iunie1941, semnat de Subsecretarul de Stat al Aerului, cu un efectiv de 130  elevi. La 20 
octombrie 1941  Statul Major al Aerului a ordonat transferul companiei de paraşutişti la Flotila 1 Aerostaţie de la 
Pantelimon.  

Pe parcursul anilor, în urma modernizãrii armatei, corpul de paraşutişti suferã modificãri şi transformãri: în 
1942, conform ordinului dat Statului Major al Aerului de cãtre Mareşalului Antonescu, s-a constituit batalionul de 
paraşutişti; la 1 noiembrie 1950 se înfiinţeaza, în cadrul Centrului de Instrucţie al Aviaţiei din Tecuci, Batalionul 1 
Paraşutişti (numit apoi Batalionul 597 Paraşutişti şi din 1974, Regimentul 60 Desant-Paraşutare “Bãneasa-Otopeni”); 
la 1 februarie 1958 a fost înfiinţatã compania cercetare specialã; în 1980 s-au înfiinţat alte trei unitãţi similare; în 
 1990 s-a înfiinţat  Comandamentul  Trupelor de Paraşutişti, subordonat Statului Major al Forţelor Aeriene, prin 
restructurarea regimentelor şi a secţiei paraşutişti; în anul 1997 a fost înfiinţatã Şcoala de Aplicaţie pentru Paraşutişti.   

Armata României dispune de o brigadã aeromobilã, cu comandamentul la Clinceni de 3 batalioane de 
paraşutişti şi de Şcoala de Aplicaţie pentru Paraşutişti „General maior Grigore Baştan” aflatã la Buzãu. 

Paraşutismul a fost şi a rămas o armă discretă, care intervine şi se retrage în linişte. Pregatirea specialã, 
constanta stare de disponibilitate, dar şi dãruirea şi spiritul patriotic, conferã trupelor de paraşutişti o însemnãtate 
aparte.  

Paraşutiştii asigurã îndeplinirea unor misiuni complexe, de o însemnãtate hotãrâtoare în evoluţia acţiunilor 
trupelor de uscat, având posibilitatea de a intra rapid în luptã în zone improprii celorlalte categorii de forţe. Trupele 
de paraşutişti sunt capabile sã acţioneze la distanţe mari, sã ocupe puncte strategice, operative sau operativ-tactice ori 
sã îmbunãtãţeascã raportul de forţe într-o zonã de operaţii sau pe o direcţie operativã.  

La mulţi ani tuturor paraşutiştilor militari români. La mulţi ani tuturor celor care şi-au câştigat locul lor prin 
muncă şi curaj! 
 

 
 
 

Deputat, 
George Ionescu 

 
*** 
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2. Interpelări 
 

Adresată: domnului Relu Fenechiu, ministrul Transporturilor 
De către: deputat Gheorghe Udrişte 
Obiectul interpelării: Activitatea Direcţiei Medicale din Ministerul Transporturilor 
 
 
Domnule Ministru, 
 
În data de 28 februarie 2013, Ministerul Transporturilor a luat hotărârea ca 13 unităţi sanitare din subordinea 
instituţiei să treacă sub cea a Ministerului Sănătăţii. De asemenea, s-a decis şi desfiinţarea Casei Asigurărilor de 
Sănătate a Ministerului Transporturilor şi preluarea activităţii acesteia de către Casa Naţională a Asigurărilor de 
Sănătate.  
 
Înţeleg că astăzi, la două luni după trecerea spitalelor CFR în subordinea Ministerului Sănătăţii, activitatea 
policlinicilor este blocată: nu se eliberează reţete, nu funcţionează cabinetele medicale, pacienţii sunt nevoiţi să se 
adreseze altor policlinici, iar personalul medical nu şi-a primit salariul de aproximativ o lună de zile. Sănătatea 
pacienţilor spitalelor CFR stă în mâinile specialiştilor din Direcţia Medicală a Ministerului Transporturilor care 
întârzie metodologia de aplicare a ordonanţei de urgenţă.  
 
Probleme asemănătoare constatăm şi în procesul de acordare a avizelor pentru unităţile medicale şi psihologice. Cele 
mai afectate sunt clinicile private care din octombrie 2012, de când s-a schimbat conducerea Direcţiei Medicale din 
Ministerul Transporturilor, au semnalat dificultăţi în procesul de obţinere a avizelor de acreditare a unităţilor pentru 
siguranţa circulaţiei. 
 
Având în vedere problemele mai sus menţionate, vă rog, domnule Ministru să luaţi act de acestea pentru soluţionarea 
urgentă a situaţiei prezente a policlinicilor CFR şi clinicilor medicale aflate în incapacitatea de a-şi continua 
activitatea. Vă rog, de asemenea, să îmi comunicaţi motivele pentru care au loc toate aceste amânări de aplicare a 
respectivei ordonanţe de urgenţă şi a acordării avizelor necesare. 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris, 
Vă mulţumesc. 

 
*** 

 
 

Adresată: domnului Relu Fenechiu, ministrul Transporturilor 
De către: deputat Gheorghe Udrişte 
Obiectul interpelării:Linia de cale ferată Vinţu de Jos - Simeria 

 
 
Domnule Ministru, 
CFR SA a încheiat de curând un contract în valoare de aproximativ 300 milioane de euro pentru lucrări de 
modernizare a liniei de cale ferată Vinţu de Jos-Simeria (44 kilometri lungime) în vederea creşterii vitezei de 
circulaţie a trenurilor la 160 de kilometri la oră. Proiectul este finanţat, în proporţie de 85%, din fonduri de coeziune 
ale Uniunii Europene. 
 
Curtea de Apel Bucureşti obligă însă CFR SA să rezilieze contractul pe motiv că acesta a fost atribuit în mod 
incorect, dat fiind că oferta asocierii conduse de FCC, câştigătorul contractului, nu îndeplinea criteriile licitaţiei. Cu 
toate acestea, compania de stat a acordat punctajul maxim de 100 de puncte firmei respective.  
 
Conform surselor din interior, compania de stat susţine că semnarea contractului a fost rezultatul presiunilor continue 
venite din partea Ministerului Transporturilor, deşi managerii privaţi au semnalat problemele în repetate rânduri şi au 
trimis sesizări inclusiv la Departamentul de Luptă Antifraudă (DLAF) şi la Curtea de Conturi. În tot acest timp, 
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Curtea de Apel dădea o hotărâre definitivă şi irevocabilă care arăta că oferta firmei FCC este neconformă. În ciuda 
insistenţelor managerilor privaţi de a soluţiona această problemă, se pare că aceştia nu au primit niciun răspuns din 
partea reprezentanţilor Ministerului Transporturilor, deşi au trimis sesizări inclusiv la Corpul de Control al 
Ministrului. După numirea unei noi conduceri la CFR SA,  contractul cu FCC a fost semnat.  
În urma deciziei Curţii de Apel, CFR SA este nevoită să anuleze contractul, ceea ce va duce automat atât la obligaţia 
de a plăti despăgubiri, din banii contribuabililor, cât şi la riscul de a pierde finanţarea europeană. 
 
Deoarece situaţia creată mă surprinde, vă rog, domnule Ministru, să luaţi în primul rând măsuri urgente pentru a evita 
pierderea fondurilor UE pentru acest proiect. Totodată, vă rog să imi comunicaţi cine se face răspunzător pentru 
eroarea comisă în atribuirea acestui contract, de vreme ce fosta conducere a CFR SA acuză Ministerul că ar fi vinovat 
de semnarea acestui contract.  
 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris, 
Vă mulţumesc. 
 

*** 
 
 
 
Adresată: domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Dănuţ Culeţu 
Obiectul interpelării: Asistenţa stomatologică 

 
Stimate domnule ministru, 

 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu a alocat fonduri pentru asistenţa stomatologică începând cu luna 
aprilie a acestui an. Motivul este unul cunoscut, lipsa de fonduri, dar imposibilitatea decontării este în contradicţie cu 
normele la contractul cadru privind acordarea asistenţei medicale pentru 2013-2014 care prevăd că pachetul de 
servicii medicale de bază de medicină dentară preventive şi tratamentele de medicină dentară vor fi acordate cu 
decontarea totală de către CNAS pentru copii cu vârste până în 18 ani şi pentru beneficiarii legilor speciale.  
 Vorbim de servicii medicale de bază, a căror acordare nu poate fi sistată în funcţie  de incapacitatea 
identificării resurselor financiare şi de faptul că, în absenţa posibilităţii de acordare a acestora, sănătatea categoriilor 
de beneficiari este pusă în pericol. 
 Atât Uniunea Naţională a Asociaţiilor Stomatologice, cât şi Colegiul Medicilor Dentişti au formulat puncte 
de vedere, bine fundamentate, cu referire la gravele consecinţe ale deciziei de sistare a alocării fondurilor pentru 
decontarea serviciilor de medicină dentară. 
 

Nu putem aştepta rectificarea bugetară sau bugetul anului viitor. Situaţia creată este una fără precedent şi 
imposibil de acceptat, motiv pentru care vă rog, domnule ministru, să luaţi măsuri urgente în vederea respectării legii. 
Vă rog, de asemenea, să îmi comunicaţi sursele financiare identificate şi care este data la care medicina dentară 
preventivă va beneficia de acestea.  
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
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Adresată: domnului Liviu Nicolea Dragnea, Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  
De către: Cornel Mircea Sămărtinean, deputat PDL de Timiş 
Obiectul interpelării: Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Timişoarei 
 

Domnule Ministru, 
În calitatea mea de deputat ales în circumscripţia electorală nr. 37 Timiş, vă prezint următoarea situaţie : 
Fiind decisă să demareze în perioada următoare reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Timişoarei, 
Primăria Timişoara şi-a anunţat intenţia de a achiziţiona cu o sumă destul de mare servicii de consultanţă în domeniul 
managamentului de proiect. 
Ţinând cont de amploarea proiectului vizând reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Timişoarei, ar fi fost 
de aşteptat ca acesta să fie derulat cu specialişti în urbanism şi management de proiect din Primăria Timişoara, dar 
am constatat că municipalitatea nu a găsit în interiorul Primăriei resursele de personal necesare pentru a se ocupa de 
aceste servcii de management de proiect, fiind încă în căutarea unor servicii de consultanţă. În investiţie sunt 
prevăzute lucrări de refacere a reţelelor utilitare, pavarea străzilor cu piatră cubică şi schimbarea mobilierului 
urban. Cele patru pieţe care vor fi reabilitate sunt Unirii, Libertăţii, Sfântul Gheorghe şi Traian. În acelaşi proiect sunt 
cuprinse şi zece străzi din zona centrală. 
Există divergenţe legate de cine va suporta costurile reabilitării reţelei electrice şi de gaz din zona centrală a 
Timişoarei. Proiectul este cu atât mai delicat încât reţelele de unităţi din zonă sunt vechi, depăşite atât din punct de 
vedere tehnic, cât şi al capacităţii, reţelele de comunicare sunt poziţionate aerian, cablurile sunt uzate, cu o durată de 
exploatare depăşită şi, mai ales, amplasate pe faţadele clădirilor. 
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 criteriile care au stat la baza achiziţionării  serviciilor  de 
consultanţă de management de proiect, precum şi dacă au fost consultaţi specialişti în urbanism şi manangement, 
fiind vorba totuşi de reabilitarea unui centru istoric. 
Solicit răspuns scris.  
 

*** 
 
 
Adresată: domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
De către: deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Obiectul interpelării: Întreţinerea spaţiilor verzi din municipiul Timişoara  
 
 
Domnule Ministru,  
Primăria Timişoara şi-a anunţat intenţia de a achiziţiona servicii de întreţinere pentru parcurile şi spaţiile vezi din 
municipiu. Municipalitatea timişoreană a făcut public anunţul de participare pentru achiziţionarea de servicii de 
întreţinere a parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi şi sistemelor de irigare de pe domeniul public al municipiului. 
Primăria vrea să încheie un acord-cadru cu un singur agent economic din mediul privat, pe o durată de 12 luni, 
avansând o valoare estimativă pe care este dispusă să o ofere şi în jurul căreia vor varia, probabil, ofertele firmelor 
participante de 31,5 milioane de lei. Contractul va fi împărţit pe zona centrală, şi alte trei zone ale municipiului. 
Costurile de proiectare în cazul unor astfel de lucrări nu ar trebui să depăşească 7% din valoarea lucrării, cu tot cu 
studiul de fezabilitate, cu proiectările aferente.  
Pepiniera societăţii Horticultura Timişoara, unde se cultivau florile şi arbuştii necesari pentru spaţiile verzi din oraş, a 
fost decimată  de solicitările repetate de retrocedare. În prezent, societatea a mai rămas cu mai puţin de jumătate din 
suprafaţa pepinierei. În aceste condiţii, nu poate acoperi tot necesarul de material  dendro-floricol pentru Timişoara, 
municipalitatea alocând sume din ce în ce mai mari pentru achiziţionarea de plante în cantităţi suficient de mari, plan-
te care, în urmă cu câţiva ani, erau furnizate doar de pepiniera oraşului. 
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Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicaţi care este motivul pentru care 
societatea Horticultura Timişoara care, deşi e societatea Primăriei, nu a mai beneficiat de contracte de acest gen 
pentru municipiu, fiind nu o dată descalificată în procedurile de atribuire. Consider că nu este normal  ca Primăria să 
aibă propria societate de profil şi să lucreze, la preţuri mari, cu firme din sectorul privat. 
Solicit răspuns scris. 

 
*** 

 
 
Adresată: domnului Liviu Nicolae Dragnea, Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
De către: deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Obiectul interpelării: Finanţarea deponeului de la Ghizela 
 
 
Domnule Ministru, 
 
Proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor în Timiş”, din care face parte şi proiectul deponeului de la 
Ghizela, are o valoare totală de 40.996.537 de euro, fără TVA, din care finanţarea nerambursabilă, din Fondul 
European de Dezvoltare Regională, este de 28.209.385 de euro. În raportul general al Curţii de Conturi, legat de 
administrarea fondurilor publice în Timiş, s-a remarcat o problemă care nu a mai fost abordată până acum, şi care ar 
putea duce, în varianta nerezolvării ei, spun auditorii Curţii de Conturi, chiar la retragerea finanţării europene 
acordate pentru deponeu.  
Mai precis, este vorba despre o aşa-zisă taxă de administrare a terenului pe care s-a construit deponeul, care nu a fost 
luată în seamă şi cuprinsă în bugetul pe baza căruia s-a acordat finanţarea europeană. Prima consecinţă a acestui 
litigiu o reprezintă imposibilitatea legală a administraţiei judeţene de a înscrie în cartea funciară dreptul de ad-
ministrare asupra terenului şi imposibilitatea înscrierii construcţiilor ce au fost edificate pe terenul în litigiu, ceea ce 
în final determină riscul major de retragere de către U.E. a sumelor alocate pentru construirea întregului deponeu. Cu 
o suprafaţă de aproape 600.00 de metri pătraţi, deponeul a costat,  peste 95 de milioane de lei, bani plătiţi din bugetul 
judeţului Timiş şi, parţial, recuperaţi din fonduri europene.  
Ca soluţie provizorie administrarea deponeului de la Ghizela a fost încredinţată prin atribuire directă societăţii 
Salprest, o societate comercială cu capital integral de stat, acţionar unic fiind Primăria Lugoj  – a fost decisă pentru că 
deponeul nu mai putea fi ţinut neutilizat 
Insuficienta utilizare a deponeului de la Ghizela, care în prezent preia doar o mică parte din capacitatea de deşeuri 
pentru care a fost proiectat, precum şi lipsa unei strategii de exploatare a acestuia pune în pericol în viitorul apropiat 
finanţarea europeană.  
Având în vedere cele prezentate, vă rog, domnule ministru să-mi comunicaţi măsurile pe care le veţi dispune pentru 
reglementarea, din punct de vedere juridic şi financiar a situaţiei patrimoniale a deponeului Ghizela.  
Solicit răspuns scris. 

 
*** 

 
Adresată: domnului Daniel Constantin, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
De către: deputat Vasile Gudu 
Obiectul interpelării: Subprogram special pentru pomicultură în exerciţiul bugetar 2014-2020 al guvernului 
USL 
 
 
Domnule ministru, 
România are un mare potenţial în domeniul pomiculturii chiar  dacă rezultatele economice sunt încă departe de acest 
potenţial.   
Conform unei recente declaraţii de presă, aţi  anunţat că România va avea un subprogram destinat pomiculturii, în 
cadrul programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) pentru perioada 2014 - 2020.  
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Tot dumneavoastră aţi afirmat, citez : ‘’Vom finanţa prin subprogram astfel de afaceri integrate, afaceri în care nu 
finanţezi doar producţia sau doar colectarea sau doar marketingul, ci integrat, pe tot lanţul de producţie, ca să ne 
asigurăm că tot ceea ce producem poate să ajungă la un preţ competitiv, pe piaţa internă sau externă”. 
Având în vedere cele afirmate, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicaţi : 
1.Care este punctul dumneavoastră de vedere referitor la finanţarea afacerilor din bazinele pomicole în sistem 
integrat, de la etapa de producţie, până la etapa de desfacere ? 
2.Care este opinia dumneavoastră privind organizarea de piaţă, astfel încât să avem un grup de producători, centre de 
colectare, sortare, ambalare, dar şi condiţionare ţinând cont de faptul că o mai bună asociere implică o competitivitate 
a produselor româneşti, atât ca  preţ, dar şi din punctul de vedere al calităţii.  
 
Solicit răspuns scris. 
 

*** 
 

 
 

Adresată: domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
De către: deputat Florin Gheorghe 
Obiectul interpelării:  Şoferii drogaţi sunt un mare pericol! 

 
Agenţia Naţională Antidrog a făcut publică o sinteză a drogurilor în România în anul 2012. În rubrica nou menţionată 
în evaluare, vizează numărul celor depistaţi în trafic, la volan, sub influenţa drogurilor, numărul acestora fiind de trei 
ori mai mare decât în anul 2011. Chiar şi aşa numărul consemnat nu reprezintă realitatea, pentru că procesul de 
depistare este dificil, analizele fiind foarte scumpe , iar conducătorii auto preferă să li se întocmească dosar penal 
pentru refuz de recoltare de probe , decât pentru consumul de stupefiante. 
Poliţiştii rutieri vor folosi testerele pentru depistarea drogurilor când vor desfăşura acţiuni specific antidrog, dar nu le 
vor utiliza tot timpul. Vor avea unu sau două pentru testări de urgenţă, dar nu toţi conducătorii auto sunt testaţi din 
start. 
Multe dintre accidentele şi decesele care au loc pe drumurile europene sunt cauzate de şoferi a căror capacitate de a 
conduce este afectată de o substanţă psihoactivă. 
Conducerea sub influenţa consumului de stupefiante dă alte percepţii psihomotorii şi reprezintă un pericol pe şosele. 
Drogurile schimbă percepţia faţă de ceea ce îi înconjoară şi faţă de modul de a conduce autoturismele, dacă văd un 
obstacol li se pare că dispare, drogurile acţionând în special asupra sistemului nervos şi schimbă total forma şi 
culoarea obiectelor. 
Pentru a reduce numărul de vieţi pierdute din cauza conducerii autovehiculelor sub influenţa substanţelor psihoactive, 
sunt necesare măsuri bazate pe întelegerea ştiinţifică a acestui fenomen complex. Vă rog să-mi transmiteţi care sunt 
măsurile pe care le-aţi întreprins pentru înăsprirea pedepselor în cazul acestui tip  de soferi extrem de periculoşi 
Solicit răspuns scris 
 

*** 
 
Adresată: domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
De către: Deputat Florin Gheorghe 
Obiectul interpelării:  Urgent anchetă la Poliţia Constanţa! 
 
Adrian Ştefanian este fiul unui fost poliţist la Economic din Constanţa, statutul acesta oferindu-i prilejul de a comite 
fel de fel de infracţiuni, fără a fi tras la răspundere în nici un fel. Rândul infracţiunilor comise s-a sfârşit în urmă cu 
câteva săptămâni când judecătorul Ciprian Coadă a fost acostat, înjurat, scuipat ,lovit şi ameninţat cu moartea de 
acest individ. Până la această nefericită întâmplare, trecutul lui Adrian Ştefanian ascunde orori săvârşite de acesta, 
printre care sechestrare şi torturare de persoane, violenţă gravă la adresa unui tânăr în noaptea de revelion dintre 
2009-2010, când tânărul agresat a ajuns în comă la spital şi a depus plângere la poliţie. Toate acestea au fost 
muşamalizate şi date uitării datorită funcţiei deţinute de tatăl lui, tatăl atrăgând complicitatea foştilor colegi, actuali 
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poliţişti la IPJ Constanţa. Există la poliţie numeroase plângeri împotriva acestui individ, însă influenţa tatălui său a 
fost mult prea puternică, iar dosarele s-au prăfuit prin sertare. 
Domnule ministru, dacă nu aţi făcut-o deja , ordonaţi urgent o anchetă pentru cercetarea poliţiştilor la care a ajuns 
plângerea din ianuarie 2010 cu privire la tânărul Adrian Ştefanian, plângere făcută acum 3 ani şi dosarul întârziat cu 
intenţie pentru al face scăpat pe acesta, având în vedere prietenia dintre tatăl infractorului şi poliţiştii din Constanţa. 
Trimiteţi urgent o echipă de control, de preferat neutră, din Bucureşti, care să nu cadă pradă influenţelor existente în 
cadrul IPJ Constanţa. Dacă lucrurile s-ar fi rezolvat cum trebuie acum 3 ani, nu s-ar mai fi ajuns în situaţia ca un 
magistrat să fie înjurat şi ameninţat cu moartea . Poliţia să-şi facă urgent datoria, iar acest infractor să fie deferit 
justiţiei şi pentru faptele de acum 3 ani. 
 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
 

Adresată: domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Laza-Matiuţă Liviu 
Obiectul interpelării: Spitalul Municipal Beiuş  judeţul  Bihor 
 
 
Spitalul Municipal Beiuş deserveşte 1 municipiu, 3 oraşe, 20 de comune, 119 sate, o populaţie de 100.000 de 
locuitori răspândiţi pe o suprafaţă de 815 k/mp. La ora actuală spitalul duce lipsă de fonduri pentru reparaţii, 
medicamente si materiale de întreţinere. 
Alăturat vă anexez o notă de fundamentare întocmită de conducerea spitalului pentru buna funcţionare a instituţiei. 
Vă rog să-mi precizati domnule Ministru, care sunt măsurile pe care le veţi întreprinde pentru alocarea de fonduri 
necesare funcţionării spitalului în condiţii normale. 
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 
 
Adresată: domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
De către: deputat Claudia Boghicevici 
Obiectul interpelării: Petiţie Gonoi Grigore 
 
Domnule Ministru, 
Prin prezenta vă aduc la cunoştinţa o problemă care mi-a fost sesizată şi vă solicit sprijinul în clarificarea ei . 
Domnul Gonoi Grigore a depus la CEC un avans pentru achiziţionarea unei maşini, bani ce au fost transferaţi apoi la 
BRD. Prin Hotărâre de Guvern s-a dispus apoi restituirea unor sume compensatorii despăgubiţilor ce au păstrat banii 
depuşi pentru achiziţionarea unui autoturism. Sunt persoane, printre care şi domnul Gonoi, care au fost discriminate, 
întrucât nu au primit aceaste despăgubiri. 
Anexez la prezenta petiţia. Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 
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 Întrebări 
 

 
 
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Calendarul sesiunilor de proiecte în cadrul PNDR 
 

Domnule Ministru, 
Agricultura este unul din cele mai vulnerabile sectoare ale economiei româneşti, în momentul de faţă aproape 

30% din populaţie lucrând în acest domeniu.  
Unul din obiectivele asumate de Guvernul Ponta îl reprezintă susţinerea financiară şi fiscală a agriculturii şi 

îndeosebi facilitarea absorbţiei fondurilor europene disponibile pentru acest sector. 
În prezent, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)  nu este anunţat nici un calendar 

estimativ de lansare a sesiunilor de primire de proiecte aferente anului 2013.  
Astfel, după ani de zile în care sute de fermieri mai mici sau mai mari au încasat sume importante pentru a-şi 

dezvolta fermele, în 2013 din acest punct de vedere va fi o stagnare totală. 
Vă rog, domnule ministru să aveţi amabilitatea de a mă informa în legătură cu situaţia prezentă şi cea de 

perspectivă, privind alocarea de fonduri prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală derulat de Ministerul 
Agriculturii.  
 Solicit răspuns în scris.  
Vă  mulţumesc 
 

Deputat, 
Clement Negruţ 

 
 

*** 
 
Adresată domnului Dan Şova, ministru delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional şi 
Investiţii Străine 
 

Autostrada Transilvania 
 
Domnule Ministru, 

 
După aproape zece ani, contractul cu Bechtel pentru construirea Autostrăzii Transilvania, încredinţat direct 

companiei americane în 2004 de Guvernul PSD, a fost reziliat. Acţiunile politicienilor şi ale oamenilor de afaceri 
care îşi regăsesc interesele în interiorul acestui contract sunt adevărate atentate la securitatea naţională a României. 
Încă de la data semnării contractului costurile erau cu mult mai mari decât ceea ce putea să realizeze compania 
americană în Europa, exemple fiind contractele similare încheiate în Albania şi Croaţia. Ce a urmat a fost doar o 
prelungire a răului făcut. 
Domnule ministru. Guvernul trebuie să probeze încrederea cu care l-au investit Parlamentul României şi, mai  ales, 
cetăţenii acestei ţări. Având în vedere situaţia de fapt în acest moment, vă rog, domnule ministru să ne comunicaţi: 
- Au nevoie românii de Autostrada Transilvania? Care este poziţia dumneavoastră în legătură cu derularea 
acestui proiect în continuare? 
- Care sunt termenele de plată ale sumei datorate pentru stingerea pretenţiilor companiei Bechtel? 
- Când va fi realizat noul studiu de trafic? 
- Conform devizelor şi lucrărilor executate care este situaţia de fapt la ora actuală? Care sunt cele cinci 
părţi de autostradă neterminate? Vă rog să ne puneţi la dispoziţie  informaţii detaliate. 
- Care este data la care veţi desecretiza conţinutul contractului reziliat? 
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- Cînd veţi demara procedura licitaţiei? 
- Există un termen pe care vi l-aţi propus pentru finalizarea proiectului? 
 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat, 

Cezar Preda 
 

*** 
 
 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Tarif redus  cu 50% pentru transportul local în comun al elevilor 
 

Stimate domnule ministru, 
 Prevederile art. 84 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale sunt clare, dar ele trebuie respectate şi aplicate. 
Conform alineatului menţionat, elevii din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif 
redus cu 50% pentru transportul local în comun. 
 Nu cunosc situaţia la fel de bine ca dumneavoastră la nivel naţional, dar ştiu cum stau lucrurile în municipiul 
Constanţa. Acest drept al elevilor nu este respectat, motiv pentru care mă simt nevoit să aduc la cunoştinţa celor 
vizaţi cauzele sau motivele care stau la baza încălcării prevederilor legale. 
 Având în vedere numărul factorilor decizionali implicaţi în aplicarea acestei reduceri, vă rog, domule 
ministru, să îmi comunicaţi următoarele:  
- Este prevăzută în bugetul ministerului pe care îl conduceţi suma necesară în vederea suportării reducerii de 
tarif cu 50% a abonamentelor lunare eliberate elevilor?  
- Care este numărul elevilor care beneficiază de prevederile art. 84 alin. (1) la nivelul fiecărui inspectorat 
şcolar judeţean? 
- Care este numărul consiliilor locale care au încheiat cu operatori de transport contracte de acordare a 
subvenţiei pentru transportul public local în acest sens şi care sunt acestea? 
- Ce măsuri aţi dispus în cazurile în care acest beneficiu nu este acordat conform legii? 
- Există la nivelul ministerului o structură care supraveghează şi controlează respectarea aplicării prevederilor 
la care am făcut referire? 
- Anul şcolar 2012-2013 este la finele lui. Cum va fi gestionată situaţia începând cu luna septembrie? 
 Fac din nou un apel la dumneavoastră pentru a preveni apariţia eventualelor încălcări ale prevederilor Legii 
educaţiei naţionale.  

Solicit răspuns scris şi oral. 
 

Deputat, 
Dănuţ Culeţu 

 
*** 
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Adresată domnului Dan Şova, ministru delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional şi 
Investiţii Străine 
 

Situaţia contractului cu Bechtel. 
  
  

Cel mai controversat proiect dezvoltat pe bani publici, exclusiv din fonduri guvernamentale, este de departe 
Autostrada Transilvania, rezultat al unui contract extrem de păgubos pentru România, încheiat cu constructorul 
american Bechtel. 
Contractul cu Bechtel pentru construcţia autostrăzii Transilvania a fost semnat în urmă cu 10 ani. Statul a plătit 1,4 
miliarde de euro către Bechtel, iar americanii au terminat complet doar 52 de kilometrii de autostradă şi pe jumătate 
alţi 64 de kilometrii. 

Contractul cu Bechtel cuprindea opt tronsoane ce urmau a fi executate, acesta a fost renegociat, şase dintre 
tronsoane au fost reziliate, al şaptelea  era executat în proporţie de 92% şi urma să fie finalizat anul trecut, iar cel cu 
numărul opt era 41,5 % executat, cu termen de finalizare anul acesta. 

Domnule ministru, dacă s-a reziliat contractul cu Bechtelul, ce plăţi s-au făcut pentru lucrările efective, cât se 
plătesc penalităţile de întârziere şi daunele la contract? 

Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Florin Gheorghe 

 
*** 

 

Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Reducerea gradului de abandon şcolar 
  
 
Domnule Ministru,  
  Ca urmare a statisticilor oficiale, ţara noastră este în topul european al analfabeţilor: 6% dintre români nu 
ştiu carte, faţă de 2% în Bulgaria şi 1% in Ungaria. În condiţiile în care  trăim în secolul vitezei, a tehnologiilor de 
înaltă clasă şi a sistemelor informatizare, în România sunt, încă, un număr semnificativ de persoane care pun degetul 
când trebuie să semneze. Iar, de când cu criza, am mai reuşit o performanta: suntem ţara în care tot mai mulţi copii 
sunt nevoiţi să abandoneze şcoala, condamnaţi de părinţi să rămână la sapă.  
 În aceste condiţii, vă rog, domnule ministru, să îmi răspundeţi la următoarele întrebări: 
 Care sunt măsurile prevăzute de ministerul pe care îl coordonaţi în vederea reducerii gradului de abandon 
şcolar şi măsurile luate pentru alfabetizare? 
 Care sunt măsurile pe care le aveţi în vedere astfel încât să îi determinaţi pe părinţii să îşi trimită copii la 
şcoală şi să nu îi exploateze cu muncile câmpului? 
 
Solicit răspuns scris.             
 

Deputat, 
Adrian Gurzău 

 
*** 

 
                                                               



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 18 - 2013 săptămâna 10 – 14 iunie 

2013  

 

102

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

Copiii neînregistraţi 
 Doamna Ministru,  
 În România europeană de astăzi, încă există sute de copii care nu sunt înregistraţi la serviciile de stare civilă, 
adică nu au certificate de naştere. În concret, aceşti copii nu există, deşi trăiesc alături de noi şi sunt viitorul nostru. 
Din păcate, pentru aceşti copii soarta nu a fost una fericită de aceea au ajuns în centrele de plasament unde sunt trataţi 
cu maxim dispeţ. Sunt scalvii acestor centre, fiind obligaţi de la vârste fragede să se implice în toate activităţile 
gospodăreşti. Mai multe de atât, nu puţine sunt cazurile în care aceşti copii sunt chiar maltrataţi şi supuşi relelor 
tratemente. 
 Având în vedere cele menţionate, vă rog doamnă ministru să îmi răspundeţi la următoarea întrebare: 
 Care sunt măsurile pe care le aveţi în vedere pentru realizarea unei statistici la nivel naţional pentru 
cartografierea tuturor cazurilor de persoane care nu sunt evidenţiate cu acte de stare civilă? 
Solicit răspuns scris.                                                     

 
Deputat, 

Adrian Gurzău 
 

*** 

 

Adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
 

Intreprinderile metalurgice din România 
  
 
Domnule Ministru,  
 Avem cele mai mari rezerve de cupru exploatabil din Europa, o resursa foarte căutată acum în lume - am avut 
combinate de prelucrare şi specialişti de prima mână, dar n-am ştiut sau n-am fost capabili să profităm de asta. Au 
profitat alţii, iar industria cuprului din România s-a transformat într-o ruină. Din producători de metal neferos şi 
produse prelucrate, ne-am transformat în exportatori de materii prime. Este cunoscut faptul că, cuprul este un un 
conductor de căldură, iar în România a fost şi este un bun conductor de îmbogatire însă nu pentru economia 
naţională, ci pentru cei care au ştiut să profite de acest lucru. 
 Cu titlu de exemplu Combinatul Phoenix din Baia Mare producea în anii de glorie 40.000 de tone de cupru 
pe an, 12 tone de aur si 120 de tone de argint. Acum, acolo sunt 80 de hectare de hale rase de pe fata pământului sau 
de Ampelum Zlatna care producea 15 mii de tone de cupru pe an, acolo lucrau 2.500 de angajati. Toate au dispărut în 
neat. 
 În aceste condiţii, vă rog, domnule ministru să îmi răspundeţi la următoarele întrebări: 
 Există la nivelul ministerului pe care îl coordonaţi o statistică cu toate aceste locaţii de exploatarea  a 
metalelor  neferoase? 
 Care este situaţia juridică a intreprinderilor metalurgice de metale neferoase? 
 Care sunt măsurile prevăzute de ministerul pe care îl conduceţi în vederea adoptării unei strategii de reluarea 
a acestor activităţi? 
Solicit răspuns scris.   
 

Deputat, 
Adrian Gurzău 

 
*** 
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Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Lipsa citostaticelor 
  
 
Domnule Ministru,  
 La ora actuală, de pe piaţa românească, lipsesc aproximativ 40 de medicamente vitale pentru bolnavii de 
cancer. Această situaţie gravă în care se află bolnavii din cauza lipsei unor medicamente vitale pentru viaţa lor şi care 
lipsesc din farmacii, deşi sunt trecute în ghidurile Ministerului Sănătăţii, reprezintă una dintre cele mai frecvente  
probleme semnalate în mod constant de către reprezentanţii Societăţii Naţionale de Oncologie. Potrivit statisticilor, în 
România aproximativ 90.000 de bolnavi de cancer primesc citostatice. Bugetul alocat pentru acestea de cele mai 
multe ori este insuficient, având în vedere faptul că  bolnavii de cancer au dreptul la tratament gratuit. 
 În aceste condiţii, vă rog, domnule ministru, să îmi răspundeţi la următoarele întrebări: 
 Care este stadiul implementării registrului naţional de oncologie şi care măsurile pentru găsirea unor soluţii 
de urgenţă privind medicamentele şi fondurile destinate tratarii bolnavilor de cancer? 
 
Solicit răspuns scris.                    
 

Deputat, 
Adrian Gurzău 

 
*** 

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

Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare   Fiscală nr. 418/2012 
 

 
 

În Monitorul Oficial al României nr. 199/27.03.2012 s-a publicat Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 418/19.03.2012 prin care se reglementează modelul şi conţinutul formularului (311) cu 
trimitere la art 153 alin. (9) litera a) – e) din Codul Fiscal. Conform articolului 11 alin. (1³) din Codul Fiscal, 
contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b) – 
e), sunt supuşi obligaţiei de plată a TVA colectate, aferentă operaţiunilor impozabile desfăşurate în perioada 
respectivă şi totodată nu beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor 
efectuate în perioada respectivă. 

În acest context consider că legiuitorul a omis a avea în vedere un caz special, şi anume, societăţile 
comerciale nou înfiinţate care au depus proiecte în vederea accesării de fonduri europene, care sunt în evaluare sau 
tocmai au semnat un contract de finanţare, şi care sunt defavorizate de aplicarea acestui Ordin.  

Astfel, un număr însemnat de societăţi comerciale s-au înfiinţat în mediul rural pentru a beneficia de fonduri 
FEADR prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, cunoscut fiind faptul că între obiectivele acestui program se 
înscrie şi stimularea înfiinţării de întreprinderi mici şi mijlocii în zona rurală. Din păcate, de la data depunerii 
cererilor de finanţare şi până la finalizarea evaluării a trecut o perioadă mai lungă de 6 luni, exemple în acest sens 
fiind Măsura 313-12 luni, pentru Măsura 121 sunt proiecte depuse în mai-iunie 2012 cu evaluare nefinalizată, Măsura 
312 - proiecte depuse în septembrie 2012 iar evaluarea nu este finalizată. În tot acest timp firmele nu au desfăşurat 
activitate, nici nu au derulat achizitii pentru a păstra condiţiile din cererea de finanţare.  

În plus, există firme nou înfiinţate cu contracte de finanţare semnate care sunt în fazele de elaborare a 
proiectului tehnic, a derulării procedurilor de achiziţii şi care de asemenea nu au avut activitate. 

Prin anularea înregistării în scopuri TVA a acestor firme se modifică substanţial previziunile financiare ale 
acestora din cererile de finanţare şi planul de afaceri. Având în vedere faptul că nu mai beneficiază de dreptul de 
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deducere a TVA, dat fiind faptul că realizează investiţii de sute de mii de euro, cash-flow-ul acestora este puternic 
afectat fiind puse în imposibilitatea continuării investitiilor. 

Astfel, impactul este deosebit de puternic atât la nivelul societăţilor comerciale în cauză, cât şi în ceea ce 
priveşte absorbţia de fonduri europene, vorbim aici de proiecte aprobate a căror valoare însumată este de ordinul a 
sute de milioane de euro, existând riscul rezilierii contractelor deja încheiate sau a renunţării la a se încheia contracte 
în cazul selectării.  

În  această situaţie deosebit de gravă se află mii de firme din România şi de aceea am rugămintea domnule 
ministru, să îmi comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la această problemă şi de asemenea ce 
măsuri intenţionaţi să întreprindeţi în  favoarea acestor societăţi comerciale. 
Solicit răspuns scris. 
 
 

Deputat, 
Lucian – Nicolae Bode 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Poporului Dan Diaconescu 

 
 
 

 Declaraţii politice 
 
 

Războiul televiziunilor şi alternativele politico-mediatice ale lui Victor Ponta 
 
 
Scandalul prezumptivului şantaj la care s-ar fi pretat directorul Antena TV Group, Sorin Alexandrescu, a 

bulversat viaţa cotidiană a televiziunilor de ştiri toată săptămâna trecută. După trei zile de arest, managerul trustului 
deţinut de Dan Voiculescu va fi cercetat în continuare în libertate în dosarul în care este acuzat că l-a şantajat pe 
administratorul RCS&RDS Ioan Bendei, aşa cum a decis definitiv Tribunalul Bucureşti. Acest uriaş scandal dă însă o 
nouă dimensiune luptei pentru supremaţie în România, atât din punct de vedere politic, cât şi mediatic, domenii strâns 
legate sub umbrela intereselor. Dacă în mod firesc ar fi trebuit să fie de aceeaşi parte a baricadei, respectiv a susţinerii 
alianţei aflate la guvernare în detrimentul adversarului numărul 1 Traian Băsescu, televiziunile controlate de 
Sebastian Ghiţă şi Dan Voiculescu au început un război în toată regula, cu consecinţe nefaste atât pentru USL, cât şi 
pentru publicul larg. Miza pentru care se loveşte în fondatorul USL Dan Voiculescu de către alţi exponenţi importanţi 
ai alianţei, din zona PSD, este crearea unui nou pol de putere mediatică, dar şi începutul sfârşitului acestei 
întovărăşiri politice de circumstanţă.  
 În opinia mea, justiţia nu are nevoie de nici un fel de presiuni pentru a rezolva cazul de faţă, precum şi altele 
similare. Nu pot să judec dacă am asistat la un act de şantaj în acest caz, dar vreau să remarc faptul că nu prea am 
auzit, nici unde în lume, ca instituţii ale statului să se interfereze în relaţiile dintre firmele private. Astfel de speţe se 
rezolvă între societăţi, iar în situaţiile în care apar litigii şi aspecte oneroase sau ilegale se ajunge în instanţele de 
judecată. Scandalul dintre cele două parţi nu este unul nou, dacă ne aducem aminte repetatele întreruperi ale emisiei 
televiziunilor lui Voiculescu pe reţeaua RCS&RDS, unele dintre ele chiar în mijlocul campaniilor electorale. 
Adevărul este la mijloc, iar eu personal sunt încrezător că justiţia va face lumină şi în acest caz, cu celeritate şi 
imparţialitate. 
 Pe de altă parte însă, turnura pe care a luat-o scandalul şantajului a fost una distorsionată din punctul de 
vedere al libertăţii presei. Bine spunea cândva un mare preşedinte american că ar prefera să stea o lună de zile fără 
Congres decât o zi fără presă! Consider că libertatea presei în România nu a avut de suferit în nici un fel de pe urma 
acestui scandal. Din contră, toate părţile implicate şi-au prezentat cât se poate de transparent şi amplu argumentele şi 
punctele de vedere pro şi contra. De asemenea, nu cred că arestarea preventivă a unui manager de trust media se 
poate încadra în „atac la independenţa şi libertatea presei”, aşa cum au proferat anumiţi analişti şi jurnalişti aflaţi de 
partea opusă a baricadei. Să fim bine înţeleşi. Sorin Alexandrescu nu a fost şi nu este jurnalist, el nu a scris în viaţa 
lui nici un articol de presă! Pe cale de consecinţă, arestarea lui nu are de-a face cu libertatea presei din România, care, 
în treacăt fie spus, suferă încă la capitolul deontologie profesională şi la instrumentele de verificare, în lipsa unei legi 
clare a presei şi a unei activităţi de monitorizare dinamice din partea CNA. 
 După cum am spus, bătălia s-a dat şi se va da în continuare pe supremaţia politică în cadrul USL. Este de 
necontestat ipoteza conform căreia postul TV al lui Ghiţă nu atacă Antenele lui Voiculescu fără ştirea şi aprobarea 
premierului Ponta. Acest duel are reverberaţii adânci asupra stării de fapt din interiorul USL. Disoluţia acestei alianţe 
de conjunctură, prin care milioane de români au fost minţiţi, este tot mai vizibilă în fiecare zi. După coabitarea de 
înalt nivel cu preşedintele-jucător, premierul Ponta îşi ghidează acţiunile politice şi guvernamentale conform 
dictonului „nici usturoi n-am mâncat, nici gura nu-mi miroase”. Pe de o parte nu vrea să supere pe nimeni, iar pe de 
altă parte tace şi face! Primul-ministru vrea să-şi creeze o alternativă mediatică cel puţin la fel de redutabilă precum 
Antena 3, televiziune care, în realitate, l-a propulsat în înalta demnitate actuală. În acest fel, la o eventuală şi 
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previzibilă rupere a USL, Ponta vrea să aibă pregătit un nou instrument de putere mediatică, necesar majorităţii pe 
care şi-o pregăteşte de ceva vreme.    
 

Deputat  
Miron Smarandache 

 
*** 

 
 

 Întrebări 
 

 
 

Adresată domnului Daniel-Constantin Barbu, ministrul Culturii 
 
 

Conservarea monumentelor de patrimoniu din judeţul Bacău 
 

 
Stimate domnule ministru,           
 

După cum bine cunoaşteţi, timp de zeci de ani clădirile de patrimoniu ale României au fost demolate, peste 
tot în ţară, fără nici un discernământ. Puţinele care au rezistat au fost retrocedate unor proprietari care ori nu au putut, 
ori nu au vrut să se ocupe de conservarea acestor monumente arhitectonice, dovezi intrinseci ale unor vremuri când 
România încerca să se apropie, ca nivel de dezvoltare, de ţările din vestul Europei.  

Spre exemplu, în Bacău există Casa Sterian, o clădire de patrimoniu care datează de la începutul secolului 
trecut, şi una dintre puţinele clădiri care au scăpat furiei demolatoare din perioada comunistă. Acum, această clădire a 
fost oferită spre vânzare autorităţilor locale contra unei sume rezonabile, de 250.000 de euro. Cu toate acestea, 
autorităţile au refuzat să achiziţioneze clădirea, care va intra în circuitul liber al vânzărilor şi al cumpărărilor, ceea ce 
nu îi garantează un viitor prea fericit.  

Vă întreb cu respect, ştiind preocuparea dvs. pentru acest subiect delicat: 
1. Ce măsuri ia Ministerul Culturii pentru ca astfel de abuzuri la adresa patrimoniului naţional să nu se mai întâmple? 
2. Care este situaţia clădirilor de patrimoniu naţional din judeţul Bacău, respectiv câte au rezistat acţiunilor de 
demolare şi proceselor de retrocedare?  
3. Ce imobile aflate pe lista monumentelor istorice şi arhitecturale protejate mai deţine statul român în jurisdicţie, şi 
câte dintre acestea sunt în judeţul Bacău?  
 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat  

Miron Smarandache 
 

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

Situaţia terenurilor agricole nelucrate 
 
Stimate domnule ministru, 
 
 Agricultura românească produce tot mai greu şi la costuri tot mai ridicate. După cum bine ştiţi, nu avem 
irigaţii, dar avem în schimb terenuri nelucrate de peste trei milioane de hectare. Românii se hrănesc nesănătos şi 
preponderent din import, preţurile alimentelor sunt tot mai mari, populaţia rurală este îmbătrânită, iar tinerii nu sunt 
motivaţi sa lucreze în agricultură. Terenurile sunt fărâmiţate excesiv, sprijinul statului pentru energie şi apă lipseşte 
cu desăvârşire, evaziunea fiscală este ridicată, iar absorbţia fondurilor UE este scăzută.  

În acest context, pe care sunt sigur că îl cunoaşteţi şi vă preocupă în mod esenţial, vă întreb cu respect 
domnule ministru: 
1. Care este situaţia suprafeţelor nelucrate la nivel naţional, precum şi la nivelul judeţului Bacău? 
2. Care este ponderea exploataţiilor de subzistenţă şi semi-subzistenţă  din numărul total de ferme existente în 
România? 
 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat  

Miron Smarandache 
 

*** 
 
 
Adresată domnului Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naţionale a României 
 
 

Posibilitatea majorării dobânzilor la lei 
 
Stimate domnule guvernator,  
 
 Presiunea pe dobânzi a fost resimţită de Ministerul Finanţelor în ultima perioadă, fiind semnalată apariţia 
unei stări de tensiune, deoarece Trezoreria statului nu şi-a mai respectat programul de emisiuni anunţat şi a recurs 
chiar la respingerea în bloc a ofertelor. În contextul în care BNR susţine încurajarea creditării în moneda naţională şi 
pregăteşte un nou regulament de restricţionare a creditelor în valută, unii analişti au avansat ipoteza unei posibile 
reduceri a rezervelor minime obligatorii la lei, care să diminueze presiunea pe dobânzile din piaţă.  

În aceste condiţii, vă întreb cu respect: 
1. Va fi necesară majorarea dobânzii la lei, în condiţiile agravării tensiunilor externe, şi cum va afecta bugetul o 
asemenea măsură? 
2. Rezervele internaţionale ale BNR, de circa 35 mld. euro, acoperă datoria pe termen scurt? 
 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Miron Smarandache 

 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Conservator  

 
 
 

 
 Declaraţii politice 

 
 

Inundaţiile in judetul Neamţ 
 

 
România ultimelor decenii, a fost scena a numeroase dezastre meteorologice şi hidrologice, fiind afectati sute 

de mii de oameni, anual. Inundatiile reprezinta dezastrul cel mai frecvent, care se produce atat pe raurile mari dar si 
pe cele mici, cu efecte asupra mediului inconjurator, incluzand aici nu numai pagubele economice si dezechilibrele 
ecologice, ci si numeroasele pierderi de vieti omenesti.  

Frecventa inundatiilor in România a crescut, in primul rand din cauza schimbarilor climatice, dar si ca o 
consecinta a reducerii capacitatii de transport in albiile minore ale arterelor hidrografice, ca urmare a aluvionarilor, a 
indiguirilor, a despaduririlor din bazinele de receptie - colectare si a diferitelor constructii in albia majora. 
Regimul meteorologic si hidrologic pe teritoriul Romaniei este specific climatului temperat continental, iar istoria a 
aratat ca inundatiile s-au produs cu regularitate pe teritoriul tarii, ceea ce ar fi trebuit sa duca la o predictibilizare a 
acestor fenomene.  
 

Să analizăm câteva exemple nu foarte indepartate:  
- Anul 2005 poate fi considerat un an al inundatiilor pentru Romania.Viiturile care au produs inundatiile din 

2005 din Romania au dus la 21 de persoane decedate, zeci de mii de sinistrati, au fost distruse si avariate obiective de 
interes social, au fost avariati mii de Km de comunicare rutiera si feroviara, retele de alimentare cu gaze naturale si 
energie electrica.  

- Anul 2008, an în care înundatiile din nordul si vestul Romaniei au dus la moartea a cinci persoane, afectarea 
altor  21.000 si distrugerea partiala sau totala a 5600 de case.  

Peste 1.000 km de drumuri au fost afectate, iar 45 km de diguri au fost inundate, alaturi de 48 de poduri, 300 
podete si 10,5 kilometri linie cale ferata.  

- Anul 2010 a adus in Romania inundatii care au afectat 37 de judete si 530 de localitati, au dus la evacuarea 
a peste 18.000 de persoane din zonele afectate si la pierderea a 23 de vieti omenesti. Au fost afectate 41 de drumuri 
nationale, 110 drumuri judetene, 164 drumuri comunale, 328 poduri, 2042 podete, 131 punti pietonale si 25.039 
fantani, 43 de posturi de transformare avariate, 11 linii de medie tensiune afectate partial precum si 187 obiective 
socio-economice", conform comunicatelor din vremea respectiva. Totodata au fost inundate 15.626 gospodarii si 
anexe gospodaresti, 1.237 curti si gradini, 8967 locuinte, din care 602 locuinte distruse si in pericol de prabusire, 
precum si 59.184 hectare teren arabil, 31.216 hectare pasuni si fanete si 5.773 hectare paduri. 

- Anul 2013 nu iese din tiparele deja cunoscute: nordul si nord-estul Romaniei sunt maturate de puhoaiele 
involburate. Peste 40 de localităţi din 14 judeţe au fost afectate de inundaţii. În urma inundaţiilor de zilele trecute, 
numai în judetul Neamt, 12 localitati au fost afectate iar zeci de gospodării, îndeosebi din localitatile Roznov, 
Baltăţeşti, Grumăzeşti, Crăcăoani, Hangu, Petricani, Agapia, Tupilati, Tibucani, Horia, Razboieni au fost inundate. 
Circa 80 de case şi anexe şi 100 de curţi au fost inundate, 8 poduri şi 20 de podeţe au fost avariate, 10 poduri au fost 
distruse, 1.077 hectare de teren arabil şi 51 hectare de păşuni şi fâneţe au fost compromise. De asemenea, viiturile au 
distrus în jur de 80 kilometri de drumuri săteşti, 16,5 kilometri de drumuri comunale şi 8,2 kilometri de drumuri 
judeţene. 
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Natura nu poate fi imblanzita, dar este imperios necesar sa intelegem vulnerabilitatea si sensibilitatea 

comunitatilor umane, pe termen scurt si mediu, la producerea riscurilor hidrometeorologice, necesitatea unor studiilor 
interdisciplinare, elaborarea modelelor de evolutie si de predictie a acestora trebuie sa devina o prioritate. 
Constructiile hidrotehnice, au rolul lor, dar din pacate nu li s-au mai dat importanta cuvenita.  
 

Nici un efort nu este prea mare in incercarea de a ne apara impotriva inundatiilor. Domnilor primari si 
presedinti de consilii judetene, nici un efort nu este prea mare pentru a apara agoniseala de-o viata a oamenilor si mai 
mult pentru a le apara vietile. Va rog sa nu uitati ca oamenii loviti de inundatii au nevoie de Dvs. Nu trebuie sa uitati 
că este de datoria autoritatilor locale ca, in functie de specificul fiecarei localitati, sa elaboreze si sa puna in aplicare 
strategia de aparare impotriva inundatiilor. Dintre masuri nu trebuie sa lipseasca asigurarea drenajului apelor 
pluviale, decolmatarea perioadica a canalelor si rigolelor, evitarea depozitarii deseurilor pe marginea raurilor, 
impadurirea zonelor de versanti supusi eroziunii si transportului de aluviuni, construirea de diguri, intretinerea si 
exploatarea corespunzatoare a lucrarilor hidrotehnice existente. 

Nu ezitati sa prezentati autoritatilor centrale situatia si nivelul pagubelor produse de inundatii si totodata 
solicitati ajutoarele necesare pentru sprijinirea celor afectati.  
 

Consider ca pentru perioada 2014-2020 un domeniu major de finantare din fondurile europene trebuie sa fie 
legat de extinderea si modernizarea infrastructurii de prevenire si protectie impotriva inundatiilor. Masura 322 
„Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in 
valoare a mostenirii rurale” poate fi extinsa cu acest tip de investitii.  
 
Va multumesc. 
 

Deputat 
Vasile Catalin Dragusanu 

 
*** 

 
 

Maramureşenii din Ucraina trebuie ajutaţi să iasă din izolare! 
 

 
În Maramureşul Istoric, în regiunea Transcarpatia, la nici doi paşi de frontiera de nord-vest a României, se 

află borna care atestă că Maramureşul este inima geografică a Europei, încă din anul 1887. În Maramureşul istoric, 
Societatea Geografilor din Austro-Ungaria a amplasat în anul amintit un obelisc care certifică zona ca fiind centrul 
Europei! O piatră de hotar, mai multe plăcuţe scrise în limba latină, rusă sau engleză, şi un obelisc nou ridicat de 
ucraineni, certifică apartenenţa istorică a celor două ţări vecine la Europa, chiar dacă nu la partea ei considerată a fi 
fost cea mai civilizată. Turiştii vin totuşi aici în număr mare şi se fotografiază lângă obeliscul care marchează 
kilometrul zero european, deasupra căruia trece un pod de fier ruginit şi o cale ferată.  

Pe graniţa de nord-vest a României, de-a lungul regiunii Transcarpatia, se întinde o salbă de sate şi comune 
româneşti cu specific maramureşean, cu totul deosebite. Un lanţ de perle româneşti la marginea României, la limita 
istoriei, ce adăposteşte peste 40.000 de suflete de maramureşeni lăsaţi în voia sorţii de strategiile politicilor externe 
ale MAE din ultimii ani. În ciuda unei bunăstări aparent afişate, moroşenii din Ucraina se plâng, pe bună dreptate, că 
sunt uitaţi şi neglijaţi fără motiv de către autorităţile din „patria mamă”. Consider că autorităţile române au obligaţia 
de suflet şi de sânge să scoată din izolare această zonă istorică din imediata apropiere a judeţului Maramureş. Nu ar fi 
vorba de o investiţie de nerealizat pentru ca oamenii din comunităţile româneşti aflate acum pe teritoriul Ucrainei să 
poată fi reincluşi în viaţa şi tradiţia românească.  

Am participat recent într-o vizită a unei delegaţii a judeţului Maramureş în Ucraina, iar principale obiective 
propuse de partea română şi agreate de oficialităţile ucrainene sunt construcţia unui nou pod peste Tisa şi înfiinţarea 
unor birouri consulare în Sighetu Marmaţiei şi Slatina. Noul pod este absolut necesar pentru asigurarea traficul rutier 
de tonaj, în vederea dezvoltării schimburilor comerciale dintre cele două state şi a creşterii gradului de accesibilitate 
în zona tranfrontalieră. Proiectul îşi propune să realizeze o legătură rutieră între judeţul Maramureş şi Ucraina, în 
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apropierea celei mai importante localităţi din nordul judeţului - Sighetu Marmaţiei. Obiectivul proiectului este 
creşterea gradului de accesibilitate în zona transfrontalieră, prin dezvoltarea şi managementul infrastructurii de 
graniţă din regiunea Maramureş-Zakarpatia-Ivano-Frankivsk. În acest context, în cazul realizării acestui obiectiv 
important, s-ar impune şi deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei. De menţionat este faptul că proiectele 
aferente construcţiei noului pod şi a deschiderii punctului de trecere a frontierei au fost deja elaborate, ele îndeplinind 
toate obiectivele asumate de România din punctul de vedere al legislaţiei comunitare, dar şi din perspectiva criteriilor 
Schengen. Construcţia podului şi deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat vor avea drept rezultat direct 
accesul judeţului Maramureş la culoarele pan-europene I, V şi VI, cu legături imediate spre partea de nord şi vest a 
continentului european. Mai mult, investiţia va putea fi integrată într-un proiect finanţat prin instrumentele 
Programului de Cooperare Transfrontaliere, în cadrul exerciţiului bugetar al Uniunii Europene 2014-2020. 
Autorităţile judeţene din Maramureş au solicitat Ministerului Afacerilor Externe, prin adresele nr. 10410/11.10.2012 
şi nr.1410/29.11.2012, declanşarea unor demersuri concrete pentru deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei 
româno-ucrainene la Sighetu Marmaţiei, dar răspunsul încă se lasă aşteptat... 

Ultimele discuţii purtate cu reprezentanţii autorităţilor ucrainiene s-au finalizat cu parafarea unui proiect de 
colaborare tranfrontalieră, care prevede demersuri comune, atât pentru construcţia noului pod peste Tisa şi 
deschiderea noului punct de trecere a frontierei, cât şi derularea unor acţiuni comune pentru eficientizarea relaţiilor 
economice, sociale, cultural-umanitare şi turistice. De asemenea, s-a propus înfinţarea unei echipe mixte de 
specialişti, care să coordoneze acţiunile pentru implementarea obiectivelor propuse de cele două părţi în cadrul 
colaborării tranfrontaliere. 
 Consider că autorităţile statului român trebuie să se implice mult mai activ în reluarea legăturilor dintre 
românii din ţară şi cei din zonele istorice, rămaşi în izolare şi supuşi unor procese clare de integrare în ţările de 
adopţie. Aidoma românilor din Valea Timocului, maramureşenii din Ucraina au nevoie de noi, au nevoie de legături 
cu neamurile din România, au nevoie de iniţiative concrete care să-i ajute să nu-şi piardă originile, tradiţiile şi limba 
maternă. Cred că ideea României Mari nu trebuie abandonată definitiv, iar sprijinirea comunităţilor româneşti aflate 
dincolo de graniţele ţării reprezintă un semn de normalitate şi de respect, atât la adresa românilor din diaspora, cât şi 
pentru recunoaşterea trecutului, conservarea prezentului şi gândirea viitorului nostru comun în spaţiul european. 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
 

Constituţia României trebuie să definească căsătoria ca uniunea  
dintre un bărbat şi o femeie 

 
 

 
La modul explicativ al subiectului, căsătoria între persoane de acelaşi sex, cunoscută şi sub numele 

de căsătorie gay sau căsătorie homosexuală, este căsătoria între doi indivizi care sunt de acelaşi sex legal sau 
biologic. În anii 2000, căsătoriile între persoane de acelaşi sex au devenit un subiect controversat, în contextul în care 
au fost legalizate în numeroase ţări. În România, căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex nu sunt legale, în ciuda 
existenţei unor propuneri venite în ultima perioadă pentru a se implementa acest drept. După ieşirile publice ale 
preşedintelui Traian Băsescu, care declarase în campania electorală că nu are nimic împotriva căsătoriilor între 
persoane de acelaşi sex, comunitatea gay a primit speranţe că România va fi prima ţară din Europa Centrală şi de Est, 
dar totodată şi prima ţară majoritar ortodoxă, care ar putea legaliza căsătoriile între persoane de acelaşi sex.  

În opinia mea, şi a Partidului Conservator, trebuie să luăm atitudine clară şi neechivocă atât faţă de intenţiile 
privind legalizarea căsătoriei între persoanele de acelaşi sex, cât şi faţă de solicitarea acestora de a adopta copii. În 
această perioadă de dezbateri privind adoptarea unei noi Constituţii, Partidul Conservator susţine în continuare cu 
tărie valorile care stau la baza unei societăţi sănătoase, respectiv familia şi credinţa, ca forme de coeziune socială, 
ordinea de drept şi legalitatea, ca şi garanţii ale instituţiilor fundamentale ale statului. Consider că opţiunile sexuale 
ale oricărui cetăţean sunt acceptate şi respectate în România, dar de aici şi până la a adopta legi speciale 
pentru aceste categorii minoritare este o cale mult prea lungă, de neatins în perioada următoare de către 
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societatea românească. Ca român ortodox, nu pot fi de acord cu recunoaşterea juridică forţată a căsătoriilor dintre 
homosexuali. Dincolo de tradiţie, familia are ca prim scop asigurarea continuităţii noastre pe aceste meleaguri, şi voi 
susţine în continuare dezvoltarea ei, cu atât mai mult cu cât ne confruntăm cu un proces accentuat de îmbătrânire şi 
cu o scădere importantă, de la an la an, a populaţiei.  

Având în vedere aspectele menţionate, subliniez respingerea categorică a legiferării căsătoriei între 
homosexuali. În paralel, susţin definirea clară a căsătoriei în noua Constituţie ca fiind uniunea dintre un bărbat şi o 
femeie. De asemenea, reiterez implicarea activă a Partidului Conservator în dezvoltarea armonioasă a familiei, prin 
initiaţive legislative care vin în sprijinul creşterii natalităţii şi a încurajării căsătoriilor normale. De altfel, aceeaşi 
poziţie este împărtăşită şi de Biserica Ortodoxă Română, care a propus ca amendament la Constituţie ca întemeierea 
familiei să se facă pe căsătoria liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie. BOR propune, astfel, completarea 
articolului 48 cu prevederi referitoare la rolul familiei pentru prezentul şi viitorul poporului român, având urmatorul 
continut: „Familia, elementul natural şi fundamental al existenţei şi dezvoltării societăţii, se întemeiază pe 
căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea 
părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor şi beneficiază de sprijin şi ocrotire din partea 
statului şi a societăţii”. De asemenea, românii au moştenit şi cultivat un respect deosebit faţă de familie, respect 
concretizat în grija pentru o viaţa curată şi echilibrată în orice împrejurări, ajutorarea reciprocă a soţilor şi naşterea de 
prunci. Toate aceste valori au rămas peste veacuri trăsătura fundamentală a societăţii româneşti, aşa cum mai susţin, 
pe bună dreptate, reprezentanţii BOR.  

În asentiment perfect cu Biserica noastră strămoşească, sunt de părere că drepturile minorităţilor sexuale sunt 
respectate în România. Este dreptul respectivilor să facă ce vor cu viaţa lor, dar trebuie să ne gândim mai departe, 
respectiv ce se va întâmpla cu copiii lipsiţi de apărare care ar putea fi infiaţi de astfel de familii, mai exact cum vor fi 
protejaţi aceştia. Sunt pe deplin încrezător că reprezentanţii Comisiei de revizuire a Constituţiei vor analiza şi decide 
cu discernământ şi în conformitate cu normele creştine acest subiect delicat, în aşa fel încât să nu expună societatea 
românească, încă fragilă din punctul de vedere al democraţiei, unor reacţii controversate şi greu de gestionat pe 
termen lung.  

 
Deputat  

Constantin Avram 
 

*** 
 

 
Să lăsăm copiii să se bucure de copilărie! 

 
 
 
Stimaţi colegi parlamentari,  
 

Dorinţa ministrului Educaţiei de a scădea vârsta pentru începerea învăţământului obligatoriu la cinci ani nu 
cred că este sustenabilă în momentul de faţă. În opinia mea, seria de modificări efectuate în ultima perioadă în 
învăţământul românesc sunt în măsură să confere responsabililor de destinele educaţiei un timp de respiro pentru 
armonizarea la noile condiţii impuse. Mă refer, în primul rând la introducerea clasei pregătitoare şi transferarea 
acesteia de la grădiniţe, o decizie care a afectat numeroşi copii ai românilor, obişnuiţi în ultimii ani să îşi trimită 
odraslele la şcoală doar de la şapte ani. Cred, în consecinţă, că vârsta la care copiii sunt îndrumaţi spre cărările şcolii 
este deja prea scăzută, deci trebuie să mai avem răbdare cu alte modificări în acest sens. 

Pe de altă parte, am depus la Parlament un proiect legislativ pentru modificarea şi completarea Legii privind 
creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ. Violenţa în şcolile româneşti a cunoscut o escaladare îngrijorătoare în 
acest an, fapt ce constituie un serios motiv pentru ca vârsta de debut a învăţământului obligatoriu să rămână aşa cum 
este în prezent. Trebuie să urmărim mai întâi evoluţia proiectului în statele care au implementat deja această măsură, 
deoarece sistemul educaţional autohton nu este pregătit pentru un asemenea demers. 

Din păcate, nu cred că ţara noastră, mai exact copiii noştri, ar putea fi pregătiţi în următorii ani pentru o 
asemenea ajustare. Este adevărat că alte ţări europene au implementat deja modelul, dar cred că mai indicat ar fi să 
aşteptăm să vedem cum se desfăşoară lucrurile în Occident şi abia apoi să ne gândim să-l implementăm şi la noi. 
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Anglia este una dintre ţările în care copiii merg la şcoală de la o vârstă fragedă, dar nu ne putem compara cu 
condiţiile oferite acolo de sistemul de învăţământ şi cu măsurile de securitate.  

Vârsta de cinci ani este prea scăzută şi este evident că micuţii nu vor fi pregătiţi să facă faţă şcolii. Este o 
realitate că există copii cu probleme de adaptare şi la şase, poate chiar şi la şapte ani, sunt copii care asimilează mai 
greu şi au nevoie de timp pentru a se armoniza cu rigorile şcolii. Pe de altă parte, agreez ideea potrivit căreia micuţii 
trebuie formaţi în clasele pregătitoare, însă, în acelaşi timp, repet, şcolile noastre nu sunt pregătite pentru a primi 
copiii de la cinci ani. Pentru realizarea unui asemenea deziderat trebuie îndeplinite o serie de criterii, trebuie aduse o 
serie de modificări, atât în infrastructura şcolilor, cât şi în ceea ce înseamnă abordarea didactică a dascălilor, nevoiţi 
să fie mult mai atenţi cu aceşti copii. Nu cred că putem să ne permitem să ţinem un copil de cinci ani patru ore în 
acelaşi loc, într-o bancă, în loc să-i oferim libertatea de a se mai putea bucura de copilărie.  

În concluzie, consider că acest demers nu este funcţional în acest moment, o asemenea schimbare fiind de 
succes doar dacă este tratată cu maximă responsabilitate şi cu concursul tuturor celor implicaţi-părinţi, copii şi 
cadrele didactice. 

 
Deputat 

Ion Diniţă 
 

*** 
 
 

Necesitatea revizuirii Constituţiei 
 

În contextul în care se discută tot mai des despre aderarea României la spaţiul Schengen, România are nevoie 
de instituţii reformate iar acest lucru se poate face, în primul rând, pornind de la actualizarea legii fundamentale a 
statului. Modificarea Constituţiei ar putea constitui premisa reformării sistemului politic românesc.  

În condiţiile actualei dezbateri în ceea ce priveşte regionalizarea, o nouă Constituţie se impune, pentru a 
reflecta realităţile instituţionale şi pentru a garanta o mai bună funcţionare a acestora.  

Consider că noua Constituţie ar trebui să răspundă voinţei cetăţenilor şi să fie adaptată contextului european. 
O Românie europeană înseamnă în primul rând partide stabile, care să propună soluţii menite să rezolve problemele 
cu care se confruntă în prezent Europa. Stabilitatea se poate realiza numai prin blocarea traseismului politic iar 
această prevedere este una absolut necesară in noul text constituţional.  

Prin prezenta declaraţie, doresc să îmi arăt susţinerea faţă de propunerile USL de modernizare a Constituţiei, 
în vederea clarificării unor teme importante, cu consecinţe asupra funcţionării statului, ce au lăsat adesea loc de 
interpretări, cum sunt competenţele instituţiei prezidenţiale şi cele ale Curţii Constituţionale. Este necesară o 
delimitare clară a atribuţiilor ce revin instituţiilor de decizie ale statului dar şi de o reflectare mai accentuată a puterii 
ce revine cetăţenilor.  

De-a lungul timpului (cu precădere în ultimii an), actualul text constituţional şi-a arătat limitele, ce au 
condus, într-un final, la blocaje instituţionale. În lipsa unei tradiţii constituţionale democratice, poate că în 1991, 
România nu era pregătită să renunţe la modelul paternalist, preferând o tranziţie uşoară de la un şef al statului foarte 
puternic, spre unul cu atribuţii reduse, pentru a ajunge, într-un final, în rând cu majoritatea tărilor Europei 
Occidentale. Se pare însă, că preşedintele Băsescu, prin acţiunile sale a încercat lărgirea atribuţiilor constituţionale, 
încălcând pe rând limitele prevăzute de aceasta.  

Evenimentele din 2012 ne-au arătat slăbiciunile legii fundamentale a României.  O amânare a modificării 
acesteia poate avea consecinţe nefaste asupra democraţiei în România contemporană. Pe de altă parte, acest proiect 
nu trebuie făcut în pripă, ci trebuie să fie susţinut de un dialog permanent nu doar între partide politice, ci între mass-
media, cetăţeni şi specialiştii în domeniu.  
 

Deputat 
Andrei-Claudiu Tănăsescu 
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*** 
 
 

Privind alocarea, prin planul de învăţământ, a doua ore la disciplina istorie 
 
 

 
Ţinând cont de recomandările europene în predarea istoriei care prevăd: 
• centrarea învăţării pe elev, pentru crearea de competenţe şi capacităţi intelectuale necesare analizării şi 
interpretării critice a informaţiei istorice; 
•  înţelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă ca unul dintre factorii esenţiali a schimbărilor în societate; 
• studierea istoriei prin asumarea critică a rolurilor ce decurg din apartenenţa la diferite identităti – istoria 
celuilalt (etnie, confesiune, naţiune, sex, profesiune etc); 
• stabilirea unui raport corespunzător între evenimentele şi valorile pozitive şi cele controversate, sensibile 
sau chiar tragice; 
• interacţiunea  între studiul evenimentelor politice şi cele  de civilizaţie, mentalităţi, viaţă cotidiană etc.. 
 
Ţinând cont: 
• de faptul că istoria, ca disciplină de învăţământ asigură conservarea identităţii naţionale, formarea spiritului 
de toleranţă, promovarea şi înţelegerea adecvată a termenilor de „patrie” şi „patriotism”, cultivarea memoriei 
înaintaşilor, dezvoltarea unei conştiinţe a valorii proprii în plan european; 
• de rolul fundamental al istoriei şi anume promovarea valorilor civice democratice, îmbinând armonios 
apartenenţa la comunitatea locală, la naţiunea română şi la Uniunea Europeană; 
• ca după 1990 a avut loc reducerea cu 50% a numărului de ore alocate disciplinei istorie în învăţământul 
gimnazial şi liceal, involuţie care singularizează România la nivel european; 
• de faptul că o singură oră de istorie pe saptămână este absolut insuficientă pentru realizarea obiectivelor 
educaţionale ale acestei discipline; 
• ca, pe cale de consecinţă, profesorii întâmpină mari greutăţi în a-i deprinde pe elevi să judece procesele 
istorice complexe, iar conştiinţa civică şi participarea tinerilor la procesele democratice sunt în declin, vizibil. 
Solicităm: 
• asigurarea unui minim de două ore pe săptămână la disciplina istorie la toţi anii de studiu, în primul rând, 
la nivelul învăţământului gimnazial şi, în perspectivă, la cel liceal teoretic; 
• realizarea unui dialog constructiv şi eficient, cadrele didactice asociaţiile profesionale din educaţie, mediul 
academic şi responsabilii din Ministerul Educaţiei Naţionale în ceea ce priveşte problemele Curriculumului 
Naţional. 
 
 

Deputat 
Dinu C. Giurescu 

 
*** 

 
 

Valea  Bistriţei – următoarea vale a plângerii…. 
 

 
 Frumuseţea acestei zone turistice este mai puţin cunoscută şi mai puţin promovată. Ea se bucură de 
numeroase avantaje, de numele localităţilor legându-se numeroase legende. Mi-ar fi plăcut, ca astăzi, să vă vorbesc 
despre farmecul acestor frumuseţi naturale şi nu despre declinul ei. 
          De istoria acestei zone îşi leagă numele Casa Regala, în jurul anilor 1900, Broşteniul era reşedinţa plasei de 
munte şi avea instituţii precum primăria, jandarmeria, subprefectura, judecătoria de pace, oficiul telegrafic şi poştal, 
spital, şcoala de meserii. Oraşul Broşteni a fost descris de marele nostru povestitor, Ion Creangă drept o zonă de 
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munte sălbatică,” un sat împrăştiat mai ca toate satele de munte” în care nu se ruşinau „lupul şi ursul a se arăta ziua-
miaza mare prin el”. Din păcate, lucrurile nu s-au schimbat prea mult de la vizita scriitorului. 
         Localitatea a cunoscut o dezvoltare remarcabilă în timpul regimului comunist, dar această înflorire s-a ofilit în 
faţa diferitelor guvernări. Fiecare guvernare a închis rând pe rând toate uşile şi a îngenuncheat-o din toate punctele de 
vedere... Prima lovitură a reprezentat-o închiderea Exploatării Miniere Leşu Ursului în urma căreia au rămas fără 
locuri de muncă peste 3500 de întreţinători de familii. Nici un guvern, indiferent de culoarea lui politică nu a avut o 
continuitate în implementarea proiectelor destinate zonelor foste miniere sau zonelor defavorizate. Mai mult de atât, 
nu a contat nici din punct de vedere turistic în nici unul din proiectele demarate de fosta guvernare în zonă. Ni s-a 
reproşat faptul că nu suntem bucovineni… 
         Astăzi, de numele oraşului Broşteni nu se mai leagă nimic. Jumătate dintre locuitori au plecat iar cei rămaşi 
aşteptă un colac de salvare. Disperarea lor e dată de lipsa locurilor de muncă, slaba promovare turistică, lipsa unui 
proiect de dezvoltare durabilă a unei zone monoindustriale, slaba absorbţie a Fonduri Europene Nerambursabile 
deoarece satul a fost declarat oraş în anul 2003, lipsa unor condiţii decente de trai, accesul dificil la orice informaţie, 
infrastructură depăşită… 
         Cu siguranţă nu e singurul caz din ţară care se află într-o astfel de situaţie. Diferenţa constă în faptul că oamenii 
de la munte au fost mereu mai răbdători dar şi mai rezistenţi…..poate datorită aerului tare şi curat. 
 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
 Cezar Cioată 

 
*** 

           
 

        Declaratie Politica  
 

 
Stimati colegi, 
 
As dori sa folosesc acest prilej pentru a prezenta Parlamentului cateva teme importante de discutie cu 

Knesset-ul, Parlamentul israelian, in vederea unei cat mai eficiente si mai corecte reprezentari a cetatenilor romani cu 
domiciliul in Israel.  

In primul rand as vrea sa spun ca am trimis recent Knesset-ului o scrisoare prin care propun infiintarea unui 
grup comun de lucru cu Parlamentul Romaniei in vederea revalorificarii si promovarii importantei contributii a 
evreilor din Romania la formarea statului Israel si a tezaurului sau cultural. Reprezentantii Knesset-ului au raspuns 
pozitiv acestei idei, sugerand ca grupul de lucru sa fie alcatuit in baza propunerilor Grupurilor de Prietenie Israel - 
Romania din Parlamentul Romaniei si Knesset. In acest scop, impreuna cu presedintele Grupului de Prietenie 
Romania - Israel din Camera Deputatilor, dl. deputat Petru Vlase, vom face primele propuneri Knesset-ului in cursul 
saptamanilor viitoare. 

O alta problema a comunitatii romanilor din Israel la care vreau sa fac referire implica subiectul lucratorilor 
romani cu actele de munca expirate. In prezent, dupa expirarea termenului de valabilitate a actelor de sedere, cetatenii 
care au lucrat pana mai ieri cu forme legale pe teritoriul statului israelian si care nu parasesc in mod voluntar Israelul 
vor fi expluzati, ajungandu-se uneori la situatia in care ei prefera sa eludeze legea si sa se ascunda de autoritati. 
Aceasta situatie nu se datoreaza intotdeauna unei vointe asumate de a incalca legea, ci unei necunoasteri a acesteia, 
hranita de sperante neintemeiate de «rezolvare miraculoasa». Cu timpul, pe masura ce sederea ilegala se cronicizeaza, 
solutiile amiabile de solutionare in sensul legii sunt inlocuite de o spaima irationala fata de autoritati. Necunoasterea 
legii lasa loc unor «mituri urbane» despre tratamentul dur la care sunt supusi cei care nu mai beneficiaza de acte 
valide de sedere.  Plecand de la premiza ca cei mai multi dintre cetatenii romani aflati in aceasta situatie nu au acces 
la informatii si sunt in mare parte muncitori necalificati, am considerat necesara gasirea unei solutii care sa serveasca 
inclusiv scopului autoritatilor romane si israeliene de respectare a legii. O posibila varianta ar putea-o reprezenta 
acordarea unei perioade de gratie de o luna de zile in care cetatenii romani sa aiba posibilitatea sa se adreseze 
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ambasadei si consulatelor Romaniei pentru a beneficia de consiliere in vederea intoarcerii in tara. Astfel, romanii si-
ar putea pregati plecarea voluntara de pe teritoriul statului israelian, fara a se simti in mod subiectiv «amenintati» de 
autoritati pentru nerespectarea legii. In acest interval, ei ar urma sa fie informati si li s-ar explica consecintele 
ramanerii peste termenul legal prevazut de legislatia israeliana si ar fi ajutati in  identificarea unor mijloace financiare 
necesare intoarcerii in tara.  

In sfarsit, referitor la conditiile si durata vizei de lucru a romanilor din Israel, aceasta este in prezent acordata 
pe o perioada de timp de 5 ani. In cazul ingrijitorilor de batrani, de exemplu, nu este vorba doar de o relatie 
contractuala, ci si de o relatie personala care se stabileste intre cele 2 parti. Exista frecvente situatii in care batranii 
comunica doar cu ingrijitorul, schimbarea acestuia putand genera dezechilibre psihice si emotionale severe pentru 
batrani. In situatia  in care persoana ingrijita decedeaza inainte de expirarea vizei de 5 ani, ingrijitorul este nevoit sa 
paraseasca Israelul, fara a mai avea posibilitatea sa isi caute un alt loc de munca. Desi au lucrat cu contracte legale de 
munca, romanii nu se pot intoarce in Israel, nici macar in scop turistic, decat dupa o perioada de cel putin 1 an de la 
parasirea teritoriului israelian. In acest sens, am scris Parlamentului israelian, Knesset-ului, propunand dezvoltarea 
unui cadru juridic in domeniul circulatiei fortei de munca care sa protejeze lucratorii romani din Israel si care sa le 
dea oportunitatea de a ramane pe teritoriul Israelului atat timp cat doresc sa munceasca, in conditiile prevazute de 
lege.  

In toate cele 3 teme asteptam un dialog cu partea israeliana dupa infiintarea Grupului de Prietenie Romania – 
Israel. 
 

Deputat 
Ovidiu Raetchi 

 
*** 

 
 

 
 Întrebări 

 
 

Adresată domnului Titus Corlăţean, ministrul Afacerilor Externe  
 
 

Problematica vizelor de călătorie pentru cetăţenii români 
în spaţiul Statelor Unite ale Americii 

 
 

Stimate domnule ministru,   
O simplă analiză a spaţiului relaţiilor internaţionale ne demonstrează faptul că  relaţiile bilaterale dintre 

România şi Statele Unite ale Americii au avut întotdeaună o evoluţie constantă, bazându-se în permanenţă pe 
cooperare şi încredere.  

Această relaţie a fost şi mai bine consolidată odată cu aderarea României la Alianţa Nord-Atlantică iar mai 
târziu, cu încheierea Parteneriatului strategic privind scutul antirachetă. Un exemplu elocvent al relaţiilor de 
cooperare dintre cele două state este dat şi de participarea României la lupta împotriva unui nou pericol care 
caracterizează era globalizării şi a conectivităţii şi anume, ameninţările asimetrice, terorismul. Astfel România a 
contribuit cu efective militare în campaniile din Irak şi Afganistan, acestea soldându-se cu numeroase pierderi de 
vieţi omeneşti.  

Cu toate acestea, spre deosebire de majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, România nu este 
privită ca un partener egal în ceea ce priveşte problematica obligativităţii vizelor la călătoriile în SUA deşi aceasta 
reprezintă o problemă stringentă, care afectează mulţi dintre români. Recent, conform mass-mediei, Departamentul 
american pentru Securitate Internă a dat asigurări că “într-un an sau mai puţin”, SUA vor include în programul Visa 
Waifer şi ultimele patru state membre ale Uniunii Europene (printre care şi România) ai căror cetăţeni întâmpină 
restricţii pentru a intra pe spaţiul american, cu condiţia ca rata de respingere a vizelor să fie sub 10%. 
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Pe cale de consecinţă, vă rog să-mi comunicaţi dacă informaţia vehiculată de mass-media este veridică şi 
totodată vă rog să îmi furnizaţi informaţii privind strategia pe care o va avea în vedere ministerul pe care îl coordonati 
pentru  asigurarea unei informări corecte a cetăţenilor care doresc sa obţină viză pentru a călători în SUA, cu scopul 
reducerii ratei de refuz.  
 

Solicit răspuns scris. 
   
 

 Cu stimă,  
 

Deputat 
Andrei-Claudiu Tănăsescu 

 
*** 

 
 
Adresată doamnei Lucia Ana Varga, ministrul Delegat pentru Ape, Păduri, Piscicultură, Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
 
 

Litigiile privind restituirea pădurilor 
 
 

 
Stimată doamnă ministru,           
 

Regia Naţională a Pădurilor (RNP) a fost obligată în ultimii ani, prin lege, să despăgubească proprietarii sau 
moştenitorii acestora cu aproape un milion de hectare de pădure. 

 Majoritatea litigiilor şi problemelor aferente acestora s-au produs din cauza aplicării Legii 247/2005, prin 
care statul a fost constrâns să retrocedeze suprafeţe importante de pădure chiar şi în lipsa unor delimitări clare a 
suprafeţelor unde ar fi trebuit să existe fondul forestier aferent. 

Vă întreb cu respect: 
1. Ce suprafaţă de pădure a fost retrocedată după 1990 în România, şi punctual în judeţul Braşov? 
2. Câte solicitări ale proprietarilor şi foştilor proprietari sunt actualmente în litigiu şi pe rolul instanţelor de judecată, 
în România şi în Braşov, şi câte din ele s-au dovedit a fi false? 
3. Ce suprafaţă mai deţine în prezent statul român din fondul forestier naţional? 
 
Solicit răspuns scris. 

 
 

Deputat  
Ion Diniţă 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 18 - 2013 săptămâna 10 – 14 iunie 

2013  

 

117

 
Adresată domnului Eugen-Gheorghe Nicolăescu, ministrul Sănătăţii. 
 
 

Situaţia decontării adeverinţelor necesare elevilor  
pentru a participa la orele de sport 

 
 
 
Stimate domnule ministru,           
 

În mai multe judeţe ale ţării s-a semnalat un fenomen îngrijorător, respectiv că medicii de familie au cerut 
bani pentru eliberarea adeverinţelor necesare elevilor la orele de sport, acte gratuite conform legislaţiei. Spre 
exemplu, în Harghita s-a semnalat faptul că unii medici de familie din judeţ solicită bani pentru eliberarea 
adeverinţelor medicale obligatorii pentru ca elevii să participe la orele de sport. Deşi în România examenele medicale 
pentru copii sunt gratuite, aceste servicii se pare că nu sunt decontate de către Casele Judeţene de Asigurări de 
Sănătate (CJAS). În consecinţă, unii medici de familie au solicitat tarife cuprinse între 15 şi 20 lei pentru eliberarea 
adeverinţei care să ateste că elevul este apt pentru sport. 

 
 
Vă întreb cu respect:  

1. Având în vedere ambiguitatea legislaţiei, adeverinţele care certifică aptitudinea elevilor pentru a face sport în 
şcoală sunt sau nu decontate de CAS? 
2. Consideraţi că ar fi necesar ca elevii români să beneficieze de un control medical anual gratuit, inclusiv cel necesar 
pentru participarea la orele de sport? 
3. Câte cazuri de acest gen aţi sesizat şi instrumentat în ultimul an, atât la nivel naţional, cât şi în Braşov, şi ce riscă 
medicii care au cerut bani deşi nu ar fi trebuit? 
 
Solicit răspuns scris. 
 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 
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Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale 
 
 

 Declaraţii politice 
 
 
 

12 iunie – Ziua Rusia 
Stimate colege, stimaţi colegi, 
Ziua de 12 iunie este “Ziua Naţională a Federaţiei Ruse”. În urmă cu 23 de ani popoarele 

Federaţiei Ruse au păşit pe calea democratizării ţării şi dezvoltării economice bazată pe reguli 
ale economiei de piaţă şi a liberei concurenţei. 

În politica sa externă, Rusia şi-au stabilit anumite priorităţi bazate pe păstrarea unităţii 
şi suveranităţii sale statale. Toate eforturile politicii externe vor fi orientate în câteva direcţii 
prioritare şi anume: 

-Asigurarea securităţii ţării, păstrarea şi întărirea suveranităţii statului, a integrităţii sale teritoriale,  păstrarea 
poziţiilor sale de pace şi lume, întărirea capacităţii Rusiei ca un centru de stabilitate în lumea contemporană; 

-Creerea unor condiţii externe pentru creşterea mai dinamică a economiei Federaţiei Ruse, modernizarea 
tehnologică şi implementarea în economie a tehnicilor noi şi a noilor descoperiri inovatoare. Totodată se urmăreşte 
întărirea statului, ridicarea nivelului de trai a populaţiei şi a calităţii vieţii; 

-Contribuţia mai activă a Rusiei la întărirea păcii şi stabilităţii în lume. 
Respectarea prevederilor şi principiilor Cărţii ONU şi întărirea relaţiilor de parteneriat între diferite state pe 

baza respectării suveranităţii fiecărui stat; 
-Păstrarea şi întărirea relaţiilor de bună vecinătate între state, rezolvarea pe cale de bună înţelegere a unor 

conflicte şi preîntâmpinarea apariţiei de noi surse de instabilitate; 
-Dezvoltarea relaţiilor bilaterale şi multilaterale bazate pe principiul de parteneriat şi avantaj reciproc cu 

diferite state ale lumii. Participarea la diferite forumuri, summituri, congrese, conferinţe internaţionale cu respectarea 
principiului suveranităţii, bunei înţelegerii şi a respectului reciproc; 

-Întărirea şi respectarea poziţiei Rusiei în relaţiile economice şi comerciale cu diferite corporaţii 
internaţionale, neacceptarea discriminării partenerilor ruşi şi a mărfurilor  realizate şi a serviciilor prestate de firmele 
ruseşti în relaţiile cu alte state sau corporaţii multinaţionale; 

-Apărarea drepturilor legitime şi a intereselor, atât a populaţiei ruse, cât şi a conaţionalilor ce trăiesc în afara 
graniţelor Federaţiei Ruse. Respectarea drepturilor cetăţenilor ţării şi a conaţionalilor în respectarea obiceiurilor şi 
tradiţiilor moştenite; 

-Întărirea poziţiei şi importanţei limbii ruse în lume. Folosirea limbii ruse în lucrurile unor forumuri, 
conferinţe şi congrese internaţionale. Popularizarea culturii şi a realizărilor cultural-ştiinţifice şi literare a popoarelor 
Federaţiei Ruse. Consolidarea Diasporei Ruse în lume şi respectarea drepturilor, tradiţiilor, obiceiurilor conaţionalilor 
ruşi; 

-Utilizarea unui dialog constructiv şi a unui parteneriat reciproc, manifestarea unui respect în relaţiile cu alte 
culturi şi religii a diferitelor popoare. 

În cadrul politicii sale externe Federaţia Rusă pune un deosebit accent pe respectare acestor principii. 
La mulţi ani, Rusia! 
La mulţi ani ruşilor de pretutindeni! 

Vă mulţumesc!   
 

Deputat, 
Miron Ignat 

CRLR 
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*** 
 

 
Stimaţi colegi, 
 
Vreau să vă aduc în atenţie tendinţa îmbucurătoare de creştere a numărului de locuri de muncă generate de 

investiţiile străine. Conform unui raport realizat de specialiştii din domeniul privat, România a atras anul trecut 7.114 
locuri de muncă pe acest segment, cu 18,9% mai multe decât în 2011.  
Regiunea din care noi facem parte, respectiv Europa Centrală şi de Est, şi-a recăpătat forţa de atracţie pentru 
investiţiile străine în 2012. Regiunea a atras cu 26% mai multe locuri de muncă, depăşind Europa de Vest. Companii 
din Europa şi din întreaga lume îşi extind tot mai mult capacităţile de producţie în Europa Centrală şi de Est. Renault, 
spre exemplu, mai produce doar un sfert din automobilele sale în Franţa, restul fiind produse în România, Maroc, 
Slovenia şi Turcia. Atât România, cât şi întreaga regiune se bucură de avantajul unui capital uman capabil şi accesibil 
ca preţ, fiind mai competitivă în comparaţie cu Europa de Vest. Conform Organizaţiei pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică, salariile anuale în ţările din CEE rămân în medie la jumătate faţă de cele din Germania, 
Franţa şi Marea Britanie', se arată în raport.  

În cazul României, investiţiile care s-au concretizat în ţară reprezintă 7% din numărul total al proiectelor de 
investiţii din Europa, depăşind uşor percepţia investitorilor privind atractivitatea pieţei locale.  

În pofida recesiunii, raportul arată că numărul proiectelor ISD din Europa a suferit doar o reducere moderată 
de 3%, de la 3.906 în 2011, la 3.797 în 2012. Totuşi, nivelul investiţiilor rămâne unul mai ridicat comparativ cu 
perioada de dinaintea crizei, iar numărul locurilor de muncă create a urcat cu 8% faţă de 2011, până la 170.434.  

Îmi manifest încrederea că, în continuare, România va fi capabilă să atragă investiţii străine cât mai 
importante, astfel încât nivelul de trai să crească iar economia românească se redevină una puternică.  
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Ion Marocico 

Uniunea Ucrainenilor din România 
 
 

*** 
 

 
Stimaţi colegi, 

 
La începutul acestei luni, ca prerşedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Croaţia, am avut o 

întrevedere cu Excelenţa Sa, doamna ambasador Andrea Gustovic-Ercegovac. În cadrul discuţiei am subliniat 
importanţa creşterii numărului de investiţii reciproce în cele două ţări, fapt care ar contribui la sporirea numărului 
locurilor de muncă.  

În acest context, nu pot să nu remarc faptul că dezvoltarea turismului poate fi unul dintre subiectele de interes 
comun, atât România, cât şi Croaţia având un potenţial turistic ridicat. Mai mult decât atât, este recunoscut faptul că 
Republica Croaţia a reuşit să transforme turismul într-un atribut de ţară extrem de bine promovat. Astfel, prin 
intensificarea colaborării, investitorii croaţi din domeniul turismului ar putea oferi partenerilor români soluţii şi reţete 
de succes ce ar putea fi aplicate şi în ţara noastră.  

Cu toate acestea, nu pot să nu remarc faptul că nu este suficient să ai o strategie turistică adecvată şi 
capacitatea de a promova un brand de ţară. Este remarcabil anunţul doamnei ministru Grapini conform căreia 
susţinerea turismului românesc va beneficia şi de o intensă campanie de promovare pe canale media recunoscute în 
plan internaţional. 

 
 
Dar tot acest efort va trebui să se fundamenteze şi pe dezvoltarea unuei infrastructuri de transport, economice 

şi de securitate socială care să permită turistului străin să descopere cu bucurie şi în siguranţă atracţiile turistice ale 
României.  
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Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Ghera Giureci-Slobodan 

Uniunea Croaţilor din România 
 
 

 *** 
 
 

Stimaţi colegi, 
 
 La o citire atentă a listei de materii şi activităţi cuprinse în programa şcolară, putem observa că există zone 
care ar trebui îmbunătăţite. Şi aici mă refer la necesitatea de a răspunde, prin educaţia copiilor, la noile provocări 
sociale, de comportament şi de ritm al vieţii de zi cu zi, la care aceştia sunt nevoiţi să facă faţă.  
 Acesta este motivul pentru care consider că ar fi absolut necesar şi cu un efect benefic, adoptarea unei decizii 
privind reintroducerea în programa şcolară a orelor de educaţie privind comportamentul şi legislaţia rutieră. Practica, 
abandonată de ceva vreme, ca şcolile din România să facă simulări de comportament rutier la care să participe elevii, 
ar fi de natură să crească gradul de atenţie al acestora şi, prin urmare, să reducă numărul accidentelor rutiere în care 
sunt implicaţi copiii.  
 În acest fel s-ar crea automatismele – atat de necesare la varstele mici – în a stabili locurile în care este 
permisă traversarea străzii în proximitatea şcolii la care învaţă, sporirea atenţiei în apropierea intersecţiilor sau a 
străzilor cu trafic, respectarea semnelor de bază în circulaţia rutieră (culorile semaforului, trecerile de pietoni, etc).  
 Mai mult decât atât, în special în marile oraşe, unde copiii circulă de multe ori cu căştile pe urechi şi volumul 
muzicii dat tare, unde aceştia sunt atenţi la gadget-urile portabile de joacă, este important să existe un sistem 
suplimentar de atragere a atenţiei privind circulaţia corectă pe stradă.  
 În momentul de faţă, educaţia rutieră a copiilor este lăsată exclusiv în sarcina părinţilor. Cred că este 
momentul să reintroducem orele de educaţie rutieră în şcoli, cu precădere la ciclul de învăţământ primar, astfel încât 
să asigurăm, prin educaţie, o protecţie sporită copiilor noştri în faţa accidentelor rutiere şi un comportament corect pe 
stradă.  
Vă mulţumesc. 
 

 
Deputat, 

Ionel Stancu 
Asociaţia Macedonenilor din România 
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