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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 7 octombrie 2013 
 
 
Camera Deputaţilor a adoptat pe articole, luni, 7 octombrie, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 

aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 24 /2013). 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2013 pentru modificarea art.37, 

precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.35 alin.(2) şi art.38 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea 
calităţii în domeniul serviciilor sociale (PL-x 277/2013) - lege ordinară 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr.277/2010 
privind alocaţia pentru susţinerea familiei (PL-x 267/2013) - lege organică 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2010 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România (PL-x 
354/2010) - lege ordinară 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2012 pentru modificarea art.240 
28 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (PL-
x 326/2012) - lege ordinară 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2013 pentru plata eşalonată a 
despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români 
pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat 
la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi 
Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi 
Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr.393/2006 privind acordarea de compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma 
aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, 
încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, 
relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.9/1998, Legii nr.290/2003 şi Legii nr.393/2006 (PL-x 121/2013) - lege organică 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2013 pentru ratificarea 
amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori 
semnate la Bucureşti la 1 martie 2012, şi la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de 
împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi 
la Paris la 10 ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.301/2006 pentru ratificarea 
Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 
27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006 (PL-x 301/2013) - lege ordinară 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare (Pl-x 232/2013) - lege organică 

9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Irlandei privind cooperarea 
în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri, spălării banilor, criminalităţii organizate, traficului de 
persoane, terorismului, finanţării terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Dublin la 17 ianuarie 2013 (PL-x 
250/2013) - lege ordinară 

10. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 1 din 2011 a Educaţiei Naţionale 
(Pl-x 258/2013) - lege organică 
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Au fost retrimise la comisiile sesizate în fond, pentru redactarea de rapoarte suplimentare, două proiecte de lege: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (PL-x 104/2013) - lege ordinară 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2012 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii (PL-x 89/2013) - lege ordinară 
Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale (Pl-x 207/2013) - lege 

organică şi Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului (Pl-x 209/2013) - lege organică au fost adoptate tacit, prin depăşirea 
termenelor de dezbatere şi vot final. 

 
Preşedintele Camerei Deputaţilor domnul Valeriu Zgonea, a marcat, printr-o alocuţiune, împlinirea a 20 de ani de 

la data aderării României la Consiliul Europei. 
 
Deputaţii Constantin Bucur (Circumscripţia electorală 36 Teleorman) şi Răzvan Ionuţ Tănase (Circumscripţia 

electorală 31 Prahova), ambii neafiliaţi, au devenit membri ai Grupului parlamentar al PSD, prin aderarea lor la 
UNPR. 

 
 
  

*** 
 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor marţi, 8 octombrie 2013 
 

 
Camera Deputaţilor a adoptat, prin vot final, marţi, 8 octombrie, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 

aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 24 /2013) – 250 voturi 
pentru, 1 împotrivă, 1 abţinere. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2009 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul feroviar (PL-x 384/2009) - lege ordinară – 247 voturi pentru, 3 
abţineri. 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2013 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., reexaminată la 
cererea Preşedintelui României (PL-x 156/2013/17.09.2013) - lege ordinară – 198 voturi pentru, 30 împotrivă, 28 
abţineri. 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică (Pl-x 350/2012) - lege ordinară – 252 voturi pentru, 2 împotrivă, 1 abţinere. 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2013 pentru modificarea art.37, 
precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.35 alin.(2) şi art.38 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea 
calităţii în domeniul serviciilor sociale (PL-x 277/2013) - lege ordinară – 211 voturi pentru, 45 împotrivă 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2010 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România (PL-x 
354/2010) - lege ordinară – 242 voturi pentru, 15 împotrivă, 1 abţinere. 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2012 pentru modificarea art.240 
28 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (PL-
x 326/2012) - lege ordinară – 227 voturi pentru, 1 împotrivă, 31 abţineri. 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2013 pentru ratificarea 
amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori 
semnate la Bucureşti la 1 martie 2012, şi la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de 
împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi 
la Paris la 10 ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.301/2006 pentru ratificarea 
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Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 
27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006 (PL-x 301/2013) - lege ordinară – 251 voturi pentru, 1 împotrivă. 

9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Irlandei privind cooperarea 
în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri, spălării banilor, criminalităţii organizate, traficului de 
persoane, terorismului, finanţării terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Dublin la 17 ianuarie 2013 (PL-x 
250/2013) - lege ordinară – 259 voturi pentru. 

 
În cazul a şapte proiecte legislative, Camera Deputaţilor a acceptat, tot prin vot final, rapoartele de respingere 

formulate de comisiile sesizate în fond: 
1. Proiectul de Lege privind construcţia şi modernizarea clădirilor destinate unităţilor de educaţie timpurie 

antepreşcolară (PL-x 735/2011) - lege ordinară – 201 voturi pentru, 47 împotrivă, 10 abţineri. 
2. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane (Pl-x 

189/2013) - lege ordinară – 205 voturi pentru, 47 împotrivă, 4 abţineri. 
3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.63/2010 

pentru modificarea Legii nr.273/2006 privind Finanţele publice locale (Pl-x 177/2013) - lege ordinară – 237 voturi 
pentru, 16 împotrivă, 3 abţineri. 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 
190/2013) - lege ordinară – 234 voturi pentru, 1 împotrivă, 20 abţineri. 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2008 privind organizarea 
şi finanţarea rezidenţiatului (Pl-x 179/2013) - lege ordinară – 225 voturi pentru, 24 împotrivă, 4 abţineri. 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2008 privind organizarea 
şi finanţarea rezidenţiatului (Pl-x 180/2013) - lege ordinară – 224 voturi pentru, 27 împotrivă, 4 abţineri. 

7. Propunerea legislativă privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de 
alimentare cu apă şi canalizare furnizate de S.C. ApaServ S.A. Valea Jiului (Pl-x 132/2013) - lege ordinară – 195 
voturi pentru, 52 împotrivă, 3 abţineri. 

 
În prima parte a şedinţei plenare de marţi, 8 octombrie, s-a desfăşurat sesiunea parlamentară dedicată Zilei 

Comemorative a Victimelor Holocaustului din România.  
La dezbateri au participat reprezentanţi ai grupurilor parlamentare, ambasadori şi membri ai corpului diplomatic 

acreditat la Bucureşti, reprezentanţi ai asociaţiilor evreilor din România. 
Ziua de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România se organizează în fiecare an, în data de 9 octombrie, 

din  2004. 
 
Tot marţi, la Camera Deputaţilor, s-a desfăşurat o dezbatere politică, la solicitarea Grupului parlamentar al PDL. 

Prim ministrul Victor Ponta, alături de ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a prezentat Acordul de 
parteneriat între România şi Uniunea Europeană privind mecanismul financiar multianual 2014-2020. 

 
 

 
*** 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 

Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie– decembrie 2013 
(Situaţia cuprinde datele la 11 octombrie 2013) 

 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1066  

din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 703

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 243
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 120

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 617

706

– votate  694
             din care: - înaintate la Senat        43 
                            - în procedura de promulgare   13 
                            - promulgate* 253 
                            - respinse definitiv 380 
                            - sesizare neconstituţionalitate     1 
                            - în reexaminare la Senat     4 
– la vot final 12
2) Se află în proces legislativ 370
a) pe ordinea de zi 72
b) la comisii  286
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 8

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

4

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 21

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 20

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

4) Desesizări 3

 
   cele 694 iniţiative legislative votate privesc: 

                      270 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                             din care: 
         156  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               35  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                      79 proiecte de legi  
                      424 propuneri legislative 
 
 

 * În anul 2013 au fost promulgate 268  legi. 
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 

Sesiunea septembrie  – decembrie 2013 
(Situaţia cuprinde datele la 11 octombrie 2013) 

 
 

Totalul iniţiativelor legislative 448  

din care:  
– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 328

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 120
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 41
81

– votate  69
             din care: - înaintate la Senat      31 
                            - în procedura de promulgare 13 
                            - promulgate* 10 
                            - respinse definitiv 14 
                            - sesizare neconstituţionalitate   1 
– la vot final 12
2) Se află în proces legislativ 370
a) pe ordinea de zi 72
b) la comisii  286
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 8

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

4

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 21
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 20
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 1
4) Desesizări 2

 
 
 

     Cele 69 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                         40 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                             din care: 
    22  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                 1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     17  proiecte de legi  
                         29 propuneri legislative 
 
 
    

    * În anul 2013 au fost promulgate 268 legi. 
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D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 

Camerei Deputaţilor 
Şedinţele de luni, 7 şi marţi, 8 octombrie 2013 

 
 
 
 
 
 
Pe ordinea de zi la începutul perioadei 83 

din care: - în dezbatere 
65 

- la vot final 18 
  

Dezbătute 
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               13 

29 

- votate 17 
din care: - înaintate la Senat 4 
- la promulgare 6 
- respinse definitiv 7 
- la vot final 12 
  
Retrimise la comisii 2 
  
Pe ordinea de zi la sfârşitul perioadei 84 

din care: - în dezbatere 
72 

- la vot final 12 
 
 
 
 
▪ Cele 17 iniţiative legislative votate privesc: 
7 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
din care: 
6  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
1  proiect de lege 
10 propuneri legislative 
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E. S I T U A Ţ I A 
proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  

în săptămâna  7 - 11 octombrie 2013 
 

 
 

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

1.  PL-x 384/2009 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2009 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar  
 

2.  PL-x 156/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de 
Stat în Construcţii – I.S.C.  
(Reexaminată la cererea Preşedintelui României) 
 

3.  Pl-x 350/2012 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică  
 

4.  PL-x 277/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2013 pentru 
modificarea art. 37, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (2) şi art. 38 
din Legea        nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale                         
 

5.  PL-x 354/2010 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 25/2010 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
turism în România  
 

6.  PL-x 326/2012 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2012 pentru 
modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului nr. 99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului  

  

 
 

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

1.  Pl-x 207/2013 – Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale  
[Se consideră adoptată, în condiţiile art. 75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată] 

2.  Pl-x 209/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului 
[Se consideră adoptată, în condiţiile art. 75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată] 
 

3.  PL-x 301/2013 – Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
87/2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012 şi la Paris la 1 
august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 
2006, precum şi pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.301/2006 pentru ratificarea 
Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat 
la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006   
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4.  PL-x 250/2013 – Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Irlandei privind cooperarea în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri, spălării 
banilor, criminalităţii organizate, traficului de persoane, terorismului, finanţării terorismului şi a 
altor infracţiuni grave, semnat la Dublin la 17 ianuarie 2013   
 

  

 
 

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

1.  PL-x 735/2011 – Proiectul de Lege privind construcţia şi modernizarea clădirilor destinate unităţilor 
de educaţie timpurie antepreşcolară 
 

2.  Pl-x 189/2013 – Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale a Zonei Montane  
 

3.  Pl-x 177/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 13/2011 privind aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea Legii nr.273/2006 privind Finanţele publice 
locale           
 

4.  Pl-x 190/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.160 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal 
 

5.  Pl-x 179/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului  
 

6.  Pl-x 180/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului  
 

7.  Pl-x 132/2013 – Propunerea legislativă privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a 
diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare furnizate de S.C. ApaServ S.A. 
Valea Jiului  

 
 

 
 

 
 

IV. Proiecte de legi rămase la votul final: 

1.  PL-x 267/2013 – Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
precum şi pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei  
 

2.  PL-x 121/2013 – Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 
privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului 
bulgar  în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 
1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români 
pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de 
Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi 
Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr.393/2006 
privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului 
Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de 
pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 
noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă 
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la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006   
 

5.  Pl-x 208/2013 – Propunerea legislativă  privind  definirea spaţiului rural naţional 
 

6.  Pl-x 261/2013 – Propunerea legislativă privind modificarea Legii Educaţiei Naţionale 1/2011               
 

7.  Pl-x 232/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale 
nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare 
 

8.  Pl-x 258/2013 – Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 1 din 2011 a Educaţiei 
Naţionale              
 

9.  Pl-x 165/2013 – Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi 
Social 
 

10.  Pl-x 219/2013 – Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Lege-cadru nr. 284/2010 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al 
României nr.877/2010, cu modificările şi completările ulterioare  
 

11.  Pl-x 133/2013 – Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă  
 

12.  Pl-x 134/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 
 
 

13.  Pl-x 147/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială  
 

14.  Pl-x 167/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea forţei de muncă  
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F. Stadiul  
proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  

Guvernului pentru cea de-a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 
2013 

 
 (situaţie la data de 10 octombrie 2013) 

 
În şedinţa din data de 27 august 2013, Guvernul a discutat și aprobat Lista priorităţilor legislative ale 

Guvernului pentru cea de-a doua  sesiune ordinară a anului 2013, care  cuprinde 169 de proiecte de legi.  
Dintre acestea, 77  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: 

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

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

- proiecte de lege aflate în dezbatere la Senat: 

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

Curtea Constituțională: 

- legi trimise la promulgare: 

- legi promulgate: 

 
                                                    TOTAL                                                                   77   
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  ANEXĂ 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru cea de-a doua  sesiune parlamentară ordinară a anului 2013 
 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  10  octombrie  22001133)) 
  
  
                                    II..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  PPEE  OORRDDIINNEEAA  DDEE  ZZII    AA  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    

  
        

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Raport depus pe: 

1 
PLx 

267/1
3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernuli nr.42/2013 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind menitul minim garantat, precum și 
pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei. (poz. I-
b-3) 
     Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, precum şi modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei, în vederea majorării nivelului minim garantat şi a limitei de venituri 
până la care se acordă alocaţia pentru susţinerea familiei, începând cu luna iulie 2013. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
26.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  267/ 
02.09.2013 

01.10.2013 
(dezbatere și 

adoptare în forma 
prezentată) 

2 

PLx 
287/ 
13 

 

Proiect de lege privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al 
produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul 
laptelui şi al produselor lactate. (poz. I-a-30) 
Obiect de reglementare:   stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al 
produselor lactate în vederea consolidării responsabilităților operatorilor din sectorul 
produselor lactate, adaptării ofertei la cerere, precum și evitării anumitor practici 
comerciale neloiale. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
09.09.2013 

Camera Deputaţilor
PLx 287/ 17.09.2013 

01.10.2013 
(respingere) 

3 PLx 
89/13 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2012 
pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății. (poz. I-b-
36) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legiinr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
12.03.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  89/ 18.03.2013 
Termen: 02.04.2013 

03.10.2013 
(dezbatere și 
adoptare cu 

amendamente admise 
și respinse) 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Raport depus pe: 

4 
PLx 

159/1
2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2012 pentru  modificarea 
și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit. (poz. I-b-26) 
    Obiectul de reglementare: modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
99/2006 privind instituțile de credit și adecvarea capitalului și Ordonanței Guvernlui 
nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în 
sistemul bancar. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
21.05.2012 

Camera Deputaţilor
PLx  159/ 
29.05.2012 

Termen: 20.06.2012 

03.10.2013 
(dezbatere și 

adoptare în forma 
Senatului) 

5 
PLx 

121/1
3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2013 
pentru plata eșalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozițiilor Legii nr.9/1998 
privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, 
semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr.290/2003 privind acordarea de 
despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, 
sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca 
urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și puterile Aliate 
și Asociate , semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum și ale Legii 393/2006 privind 
acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea 
fostului Regat al Sârbilor, Croaților și Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor 
la câteva insule de pe Dunăre și la un schimb de comune între România și Iugoslavia, 
încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, și a Convenției dintre România și Regatul 
Sârbilor, Croaților și Slovenilor,relativă la regimul proprietăților situate în zona de 
frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum și pentru modificarea și 
completarea Legii nr.9/1998, Legii nr.290/2003 și Legii nr.393/2006. (poz. I-b-17) 
     Obiectul de reglementare: eşalonarea plăţii despăgubirilor stabilite potrivit Legii 
nr.9/1998, Legii nr.290/2003 şi Legii nr. 393/2006, în tranşe anuale egale, pe o 
perioadă de 10 ani, precum şi modificarea actelor normative menţionate. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
22.04.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  121/ 
07.05.2013 

Termen: 22.05.2013 

03.10.2013 
(dezbatere și 
adoptare cu 

amendamente admise 
și respinse) 

6 

PLx 
320/ 
13 
L 

309/1
3 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au 
obţinut media 10 la examenul de bacalaureat 2013. (poz. I-a-18) 
    Obiectul de reglementare: acordarea sumei de 3000 lei, cu titlu de premiu, 
absolvenţilor de liceu care au obţinut media 10 la examenului de bacalaureat naţional 
2013; 
- Inițiator:Guvernul   

Senat 
L 309/2013 
Adoptat pe 
23.09.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  320/ 30.10.201 

09.10.2013 
(dezbatere și 

adoptare în forma 
Senatului) 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Raport depus pe: 

7 

PLx 
321/ 
13 
L 

316/1
3 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului                        nr.22/2013 
privind prorogarea termenului prevăzut la art.V din Ordonanţa          Guvernului 
nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind 
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. (poz. I-a-29)                                    
    Obiectul de reglementare: prorogarea termenului prevăzut la art.V din Ordonanţa 
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, până la data de 31 
decembrie 2014; 
- Inițiator:Guvernul   

Senat 
L 316/2013 
Adoptat pe 
23.09.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  321/ 30.10.201 

09.10.2013 
(dezbatere și 

adoptare în forma 
Senatului) 

  
                                    IIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  DDEEZZBBAATTEERREE  LLAA  CCOOMMIISSIIIILLEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE  AALLEE  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR  
  11))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  bbuuggeett,,  ffiinnaannţţee  şşii  bbăănnccii          

  
Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 
PLx 

592/1
0 

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. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
14.10.2010 

Camera Deputaţilor
PLx  592/ 
25.10.2010 

Termen: 22.11.2010 

 a fost întocmit raport 
preliminar și 

transmis Comisiei 
juridice 

2 
PLx 

458/1
2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 
privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de 
administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 
297/2004 privind piața de capital. (poz. I-b-28) 
    Obiectul de reglementare: înființarea și reglementarea activității organismelor de 
plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), prin transpunerea directivelor 
europene incidente în domeniul valorilor mobiliare și modificarea subsecventă a Legii 
nr. 297/2004 privind piața de capital. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
30.10.2012 

Camera Deputaţilor
PLx 458/12.11.2012 
Termen: 29.11.2012 

se așteaptă 
amendamente 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

3 PLx 
85/13 

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-b-1) 
- 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. 
- Inițiator:Guvernul 

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 

4 PLx 
97/13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării 
prețurilor din sectorul gazelor naturale. (poz. I-b-8) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: instituirea unui impozit asupra veniturilor suplimentare 
obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi de extracţie şi comercializare 
a gazelor naturale. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
19.03.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  97/ 25.03.2013 
Termen: 11.04.2013 

raport preliminar 
întocmit și transmis 

C. pt. industrii 

5 
PLx 

105/1
3 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate 
de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-b-4) 
- Raport comun cu Comisia pentru muncă și 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 și selecție care respectă principiile concurenței, eficienței și 
transparenței în alocarea fondurilor publice. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
25.03.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  105/ 
02.04.2013 

Termen: 18.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

6 
PLx 

107/1
3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind 
timbrul de mediu pentru autovehicule. (poz. I-b-4) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: instituirea unui timbru de mediu  care „prin valori mai 
echilibrate să elimine semiblocajul din piaţa auto de vehicule rulate, să fie în 
concordanţă cu principiile europene în domeniul protecţiei mediului – care pun un 
accent tot mai mare pe stimularea achiziţiei de vehicule eficiente (CO2) şi mai puţin 
poluante şi care , în continuare, să fie principala sursă de finanţare a programelor de 
mediu. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
02.04.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  107/ 
08.04.2013 

Termen: 23.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

7 

PLx 
342/1

3L 
306/ 
13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. (poz. I-a-8) 
- Raport comun cu Comisia pentru administrație publică 
    Obiectul de reglementare: completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu 
efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, în sensul utilizării urgente 
și eficiente  a fondurilor provenite din vânzarea acestor certificate, în scopul asigurării 
transportului elevilor din localitățile izolate din mediul rural către unitățile de 
învățământ din centrele de comună sau către cele mai apropiate unități de învățământ 
din mediul urban; 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 306/2013 
Adoptat pe 
30.09.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  342/ 
07.10.2013 

Termen: 14.10.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 15-

17.10.2013 

8 

PLx 
153/ 
11 
L 

20/11 
 

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-a-3) 
- Reexaminare la cererea Președintelui României 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare în scopul transpunerii în 
legislaţia naţională a Directivelor Uniunii Europene nr. 162/2009, nr. 8/2008, nr. 
12/2010 şi nr. 23/2010, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2011; 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 20/2011 
Adoptat pe 
02.10.2010 

Camera Deputaţilor
PLx 153/ 30.03.2011

Reexaminare 
07.10.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 15-

17.10.2013 

  
22))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  iinndduussttrriiii  şşii  sseerrvviicciiii        

  
Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

PLx 
718/ 
07 

 

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-32) 
- 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. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
22.10.2007 

Camera Deputaţilor
PLx  718/ 
29.10.2007 

Termen: 27.11.2007 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei  

2 

PLx 
445/ 
10 

 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România. (poz. 
I-b-3) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: are menirea să reglementeze în mod armonios legislaţia în 
domeniul circulaţiei, producţiei şi deţinerii metalelor preţioase a pietrelor preţioase în 
România cu standardele Uniunii Europene şi care să răspundă în acelaşi timp cerinţelor 
economiei de piaţă şi înlocuirii prevederilor Decretului nr. 244/1978, act normativ 
restrictiv prin care s-a constituit monopolul statului asupra operaţiunilor cu metale 
preţioase în România, prevederi devenite perimate după anul 1990, dar menţinute, încă, 
în vigoare. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
02.09.2010 

Camera Deputaţilor
PLx  445/ 
06.09.2010 
Retrimis pe 

19.03.2013  pt. raport 
suplimentar 

Termen: 28.04.2009 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

3 
PLx 

97/ 13 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării 
prețurilor din sectorul gazelor naturale. (poz. I-b-8) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: instituirea unui impozit asupra veniturilor suplimentare 
obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi de exttracţie şi 
comercializare a gazelor naturale. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
19.03.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  97/ 25.03.2013 
Termen: 11.04.2013 

se așteaptă un nou  
punct de vedere de la 

Min. Finanțelor 
Publice 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

4 

PLx 
107/ 
13 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 
privind timbrul de mediu pentru autovehicule. (poz. I-b-4) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: instituirea unui timbru de mediu care, „prin valori mai 
echilibrate, să elimine semiblocajul pe piaţa de vehicule rulate, să fie în concordanţă cu 
principiile europene în domeniul protecţiei mediului -  care pun accent tot mai mare pe 
stimularea achiziţiei de vehicule eficiante (CO2) şi mai puţin polouante şi care, în 
continuare, să să fie principala sursă de finanţare a programului de mediu”. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat  
Adoptat pe 
02.04.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  107/ 
08.04.2013 

Termen: 23.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

5 

PLx 
185/ 
13 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2013 
pentru modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice și a contractelor de concesiune de servicii.  
(poz. I-b-21) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
   Obiectul de reglementare: modificarea aer.8 li.b din Ordonanţa de urgenţă  a 
Guvernului  nr.34/2006 privind atribuirea de contracte de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
serviciu, în sensul exceptării transportatorilor aerieni din categoria autorităţilor 
contractante. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
04.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  185/ 
05.06.2013 

Termen: 18.06.2013 

185/2013 și 
186/2013 se vor 

dezbate împreună  
plus toate actele 

normative în 
domeniu, după ce 
primim de la Senat 
ultimele ordonanțe 

trimise spre 
reexaminare de către 

Președintele 
României  

6 

PLx 
186/ 
13 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2013 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. (poz. I-b-22) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: 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, 
în sensul accelerării procedurilor de achiziţie, concretizate în introducerea în termene 
limită pentru fiecare etapă. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
04.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  186/ 
05.06.2013 

Termen: 18.06.2013 

185/2013 și 
186/2013 se vor 

dezbate împreună  
plus toate actele 

normative în 
domeniu, după ce 
primim de la Senat 
ultimele ordonanțe 

trimise spre 
reexaminare de către 

Președintele 
României 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

7 
PLx 

227/1
3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2013 
privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. (poz. I-b-9) 
    Obiectul de reglementare: stabilirea unor măsuri pentru evitarea supracompensării 
sau pentru diminuarea acesteia şi pentru evitarea creării unui avantaj competitiv 
necuvenit pentru producătorii de energie din surse regenerabile, beneficiari ai schemei 
de sprijin autorizată de Comisia Europeană. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
18.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx 227/ 18.06.2013
Termen: 25.06.2013 

se așteaptă 
comunicarea 

Comisiei Europene 
asupra ordonanței 

8 

PLx 
314/ 
13 
 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Comercial între                      Uniunea 
Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă 
parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012. (poz. II-67) 
    Obiectul de reglementare: ratificarea Acordului Comercial între Uniunea Europeană 
și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, 
semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012. Încheierea și punerea în aplicarea unui acord de 
comerț liber cu Peru și Columbia oferă noi oportunități de export pentru mărfurile 
europene și implicit românești, prin înlăturarea barierelor comerciale în calea 
exporturilor; 
- Inițiator:Guvernul   

Camera 
Deputaţilor 
PLx  314/ 
30.09.2013 

Termen: 
08.10.2013 

Senat 
- 

a fost întocmit 
raportul  

  
        33))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaggrriiccuullttuurrăă,,  ssiillvviiccuullttuurrăă,,  iinndduussttrriiee  aalliimmeennttaarrăă  şşii  sseerrvviicciiii  ssppeecciiffiiccee  

              
Nr
. 

cr
t 

Nr. 
Înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 

PLx 
468/ 
12 

 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. (poz. I-b-39) 
- 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. 
- Inițiator:Guvernul 

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 

  
        44))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ddrreeppttuurriillee  oommuulluuii,,  ccuullttee  șșii  pprroobblleemmeellee  mmiinnoorriittăățțiilloorr  nnaațțiioonnaallee  
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Nr
. 

cr
t 

 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

1 

PLx 
502/ 
05 

 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România.  
(poz. I-b-33) 
    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. 
- Inițiator:Guvernul 

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 

  
  
  

      55))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaddmmiinniissttrraaţţiiee  ppuubblliiccăă,,  aammeennaajjaarreeaa  tteerriittoorriiuulluuii  şşii  eecchhiilliibbrruu  eeccoollooggiicc          
              
Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 
PLx 

233/1
3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 
pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.  
 (poz. I-b-2) 
    Obiectul de reglementare: abrogarea Hotărârii Guvernului nr.577/1997 pentru 
aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea 
apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
17.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  233/ 
25.06.2013 

Termen: 10.09.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 15-

17.10.2013 

2 
PLx 

275/1
3 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.46/2013 privind 
criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale.  
(poz. I-a-2) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
Obiectul de reglementare: stabilirea cadrului general și procedural pentru acoperirea 
pasivului unităților administrativ-teritoriale aflate în criza financiară sau insolvență. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
03.09.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  275/ 
09.09.2013 

Termen: 17.09.2013 

întocmit raport 
preliminar și 

transmis Comisiei 
juridice 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

3 

PLx 
341/1

3L 
326/ 
13 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 
privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.   
(poz. II-2) 
- Raport comun cu Comisia pentru muncă 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, 
aprobată prin Legea nr.92/2012, cu modificările ulterioare în vederea introducerea 
indicatorului social de referință (ISR) ca element de raportare a cuantumurilor 
ajutoarelor lunare și a nivelurilor de venituri, introducerea ajutoarelor pentru 
încălzirea locuinței cu energie electrică, precum și introducerea anchetei sociale ca 
mijloc de verificare a îndeplinirii de către solicitanți a condițiilor de acordare a 
ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, pentru situațiile care nu pot fi determinate cu 
exactitate pe baza documentelor justificative prezentate; 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
30.09.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  341/ 
07.10.2013 

Termen: 14.10.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 15-

17.10.2013 

4 

PLx 
342/1

3L 
306/ 
13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. (poz. I-a-8) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu 
efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, în sensul utilizării urgente 
și eficiente  a fondurilor provenite din vânzarea acestor certificate, în scopul asigurării 
transportului elevilor din localitățile izolate din mediul rural către unitățile de 
învățământ din centrele de comună sau către cele mai apropiate unități de învățământ 
din mediul urban; 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 306/2013 
Adoptat pe 
30.09.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  342/ 
07.10.2013 

Termen: 14.10.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 15-

17.10.2013 

  
        66))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  mmuunnccăă  şşii  pprrootteeccţţiiee  ssoocciiaallăă  

              
Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 PLx 
85/13 

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-b-1) 
- 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. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
11.03.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  85/ 18.03.2013 
Termen: 02.04.2013 

întocmit raport 
preliminar și predat 
Comisiei pt. buget 

2 
PLx 

105/1
3 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate 
de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-b-4) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget și 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 și selecție care respectă principiile concurenței, eficienței și 
transparenței în alocarea fondurilor publice. 
- Inițiator:Guvernul 

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 

3 

PLx 
319/1

3L 
172/1

3 

Proiectul de Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior. 
(poz. I-a-16)  
    Obiectul de reglementare: modalitatea de efectuare a stagiului pentru absolvenţii de 
învăţământ superior angajaţi la debutul în profesie, cu excepţia profesiilor pentru care 
modalitatea de efectuare a stagiului este reglementată prin legi speciale. Proiectul de 
act normativ vizează adaptarea legislației românești la cerințele UE în materie de stagii 
pentru absolvenți pentru facilitarea tranziției tinerilor din sistemul educațional către 
piața muncii, cu accent pe: promovarea accesului tinerilor absolvenți de învățământ 
superior pe piața muncii către un loc decent și durabil corespunzător studiilor absolvite, 
condiții bune de muncă și de consolidare a formării profesionale, reglementarea 
condițiilor minime care caracterizează un stagiu ca fiind de calitate - definirea 
obiectivelor profesionale, durată rezonabilă, protecție socială și remunerație adecvată, 
drepturi și obligații ferme pentru toate părțile implicate prin încheierea de acorduri 
contractuale în care sunt implicate întrepriderile, dar și serviciile publice de ocupare; 
- Inițiator:Guvernul   

Senat 
L 172/2013 
Adoptat pe 
23.09.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  319/ 
30.09.2013 

Termen: 08.10.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 08-
10.10.2013; amânat 

la solicitarea 
ministerului 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

4 

PLx 
341/1

3L 
326/ 
13 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 
privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.   
(poz. II-2) 
- Raport comun cu Comisia pentru administrație publică 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, 
aprobată prin Legea nr.92/2012, cu modificările ulterioare în vederea introducerea 
indicatorului social de referință (ISR) ca element de raportare a cuantumurilor 
ajutoarelor lunare și a nivelurilor de venituri, introducerea ajutoarelor pentru 
încălzirea locuinței cu energie electrică, precum și introducerea anchetei sociale ca 
mijloc de verificare a îndeplinirii de către solicitanți a condițiilor de acordare a 
ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, pentru situațiile care nu pot fi determinate cu 
exactitate pe baza documentelor justificative prezentate; 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
30.09.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  341/ 
07.10.2013 

Termen: 14.10.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 15-

17.10.2013 

5 

PLx 
350/1

3L 
315/ 
13 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă în 
domeniul forţei de muncă. (poz. I-a-15) 
Obiectul de reglementare: stabilirea unei noi atribuții în sarcina președintelui Agenției 
Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin derogare dela prevederile art. 18 
alin. (1) lit.j din Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției 
Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, republicată, atribuție care, alături de alte 
atribuții legate de compartimentele funcționale ale agenției, intră în prezent în sarcina 
consiliului de administrație al Agenției. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 315/2013 
Adoptat pe 
02.10.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  350/ 
07.10.2013 

Termen: 21.10.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 
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77))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ssăănnăăttaattee  şşii  ffaammiilliiee  

  
Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 
PLx 

174/0
9 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 
privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a 
profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. (poz. 
I-b-34) 
    Obiectul de reglementare: exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a 
profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi 
funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 
Medicali din România. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
04.03.2009 

Camera Deputaţilor
PLx  174/ 
09.03.2009 
Retrimis pe 

05.05.2009 pt. raport 
suplimentar 

Termen: 04.06.2009 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

2 

PLx 
460/ 
12 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2012 
pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar. (poz. I-b-35) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul sanitar, referitoare atât la activitatea medicală, cât şi la sursele, şi anume: 
crearea unui cadru legal pentru responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi implicit  a reprezentanţilor colectivităţilor locale în conducerea şi 
coordonarea spitalelor publice. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
30.10.2012 

Camera Deputaţilor
PLx  460/ 
12.11.2012 

Termen: 29.11.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

3 

PLx 
468/ 
12 
 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. (poz. I-b-39) 
- 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. 
- Inițiator:Guvernul 

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  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

88))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  îînnvvăățțăămmâânntt,,  șșttiiiinnțțăă,,  ttiinneerreett  șșii  ssppoorrtt  
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 

PLx 
620/ 
09 
 

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-b-23) 
    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. 
- Inițiator:Guvernul 

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 

PLx 
377/ 
11 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică. (poz. I-b-24) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
25.05.2011 

Camera Deputaţilor
PLx  377/ 
30.05.2011 
Retrimis pe 

27.03.2012 pt. raport 
suplimentar 

Termen: 10.04.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

3 

PLx 
670/ 
11 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2011 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, 
dezvoltarea tehnologică şi inovare. (poz. I-b-19) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 privind 
buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
21.11.2011 

Camera Deputaţilor
PLx  670/ 
28.11.2011 

Termen: 20.12.2011 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

99))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ccuullttuurrăă,,  aarrttee,,  mmiijjllooaaccee  ddee  iinnffoorrmmaarree  îînn  mmaassăă  
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 

PLx 
775/ 
11 
 

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public 
nr.120/2006. (poz. I-b-40) 
    Obiectul de reglementare:  se au în vedere: înlocuirea sintagmei „monumente de for 
public” cu „lucrări de artă vizuală de for public” pentru evitarea confuziilor cu 
„monumentele istorice”; includerea în categoria lucrărilor de artă vizuală a plăcilor 
comemorative, a fântânilor decorative, a mobilierului urban de dimensiuni monumentale 
cu caracter decorativ, etc.; reglementarea competenţelor structurilor abilitate în 
domeniu; majorarea nivelului amenzilor. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
06.12.2011 

Camera Deputaţilor
PLx  775/ 
19.12.2011 

Termen: 09.02.2012 

Ministerul solicită 
amânarea 

dezbaterilor 

  
      1100))  llaa  CCoommiissiiaa  jjuurriiddiiccăă,,  ddee  ddiisscciipplliinnăă  şşii  iimmuunniittăăţţii        

  
Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 

PLx 
718/ 
07 
 

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-32) 
- 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. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
22.10.2007 

Camera Deputaţilor
PLx  718/ 
29.10.2007 

Termen: 27.11.2007 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

2 

PLx 
445/ 
10 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România. (poz. 
I-b-3) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: armonizarea legislaţiei în domeniul circulaţiei, producţiei 
şi deţinerii metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase în România cu standardele 
Uniunii Europene. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
02.09.2010 

Camera Deputaţilor
PLx  445/ 
06.09.2010 
Retrimis pe 

19.03.2013  pt. raport 
suplimentar 

Termen: 28.04.2009 

dezbateri amânate 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

3 

PLx 
592/ 
10 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind 
unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.  
(poz. I-b-5) 
- 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. 
- Inițiator:Guvernul   

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 

PLx 
105/ 
13 
 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate 
de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-b-4) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget și 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 și selecție care respectă principiile concurenței, eficienței și 
transparenței în alocarea fondurilor publice. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
25.03.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  105/ 
02.04.2013 

Termen: 18.04.2013 

dezbateri amânate 

5 

PLx 
185/ 
13 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2013 
pentru modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice și a contractelor de concesiune de servicii.  
(poz. I-b-21) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: modificarea art.8 lit.b din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de servicii, în sensul exceptării transportatorilor aerieni din 
categoria autorităţilor contractante. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
04.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  185/ 
05.06.2013 

Termen: 18.06.2013 

dezbateri amânate 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

6 

PLx 
186/ 
13 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2013 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. (poz. I-b-22) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privin atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune şi servicii, în sensul 
accelerării procedurilor de achiziţie, concretizate în introducerea în termene limită 
pentru fiecare etapă. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
04.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  186/ 
05.06.2013 

Termen: 18.06.2013 

dezbateri amânate 

7 

PLx 
275/ 
13 
 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.46/2013 privind 
criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale.  
(poz. I-a-2) 
- Raport comun cu Comisia pentru administrație publică 
Obiectul de reglementare: stabilirea cadrului general și procedural pentru acoperirea 
pasivului unităților administrativ-teritoriale aflate în criza financiară sau insolvență. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
03.09.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  275/ 
09.09.2013 

Termen: 17.09.2013 

dezbateri amânate 
 

8 

PLx 
335/1

3L 
308/ 
13 
 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală. (poz. I-a-10) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind 
cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, în sensul regândirii 
sistemului de recunoaştere şi executare a hotărârilor judecătoreşti în relaţia cu statele 
terţe, precum şi asigurarea transpunerii în legislaţia naţională a unor decizii-cadru 
adoptate la nivelul Uniunii Europene; 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 308/2013 
Adoptat pe 
30.09.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  335/ 
07.10.2013 

Termen: 08.10.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

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

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 

Bpi 
652/1

3L 
293/ 
13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.72/2013 privind 
reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii. (poz. I-a-
4) 
Obiectul de reglementare: reorganizarea unor instituții publice aflate în subordinea 
Ministerului Culturii, având în vedere actuala situație financiară care reclamă 
constăngeri de ordin bugetar și, în mod imperios, o reducere a cheltuielilor publice. 
- Inițiator:Guvernul 
 

Senat 
L 293/2013 
Adoptat pe 
08.10.2013 

Camera Deputaţilor
Bpi 652/09.10.2013  
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                                                        IIVV..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  DDEEZZBBAATTEERREE  LLAA    SSEENNAATT  

  
Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 

PLx 
821/ 
07 
L 

692/0
7 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 94/2007 pentru 
modificarea şi completatea Ordonanţei de urgenţă 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-24) 
- Reexaminare la cererea Președintelui României 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 692/2007 

Reexaminare 
C. sesizată în fond 
a depus raportul 

Camera Deputaţilor
PLx 821/ 03.12.2007  

2 

PLx 
117/ 
09 
L 

674/0
8 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 143/2008 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiuni de servicii. (poz. I-a-25) 
- Reexaminare la cererea Președintelui României 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 674/2008 

Reexaminare 
C. sesizată în fond 
a depus raportul 

Camera Deputaţilor
PLx 117/ 18.02.2009  

3 

PLx 
225/ 
09 
L 

80/09 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 19/2009 privind 
unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice.  
(poz. I-a-22) 
- Reexaminare la cererea Președintelui României 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 80/2009 

Reexaminare 
C. sesizată în fond 
a depus raportul 

Camera Deputaţilor
PLx 225/ 08.04.2009  

4 

PLx 
468/ 
09 
L 

286/0
9 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 72/2009 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã 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-23) 
- Reexaminare la cererea Președintelui României 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 286/2009 

Reexaminare 
C. sesizată în fond 
a depus raportul 

Camera Deputaţilor
PLx 468/ 30.09.2009  
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5 

PLx 
156/ 
10 
L 

344/1
0 

Proiectul  Legii  educaţiei naţionale şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.  
(poz. I-a-19) 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 156/ 
12.04.2010 
Adoptat pe 
19.05.2010 

Senat 
L 344/2010 

pt. raport suplimentar 
la C. pt. învățământ 

 

 

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

6 

PLx 
522/1

0 
L 

509/ 
10 

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-12) 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 522/ 
04.10.2010 
Adoptat pe 
02.11.2010 

 

Senat 
L 509/2010 

pt. raport suplimentar 
la C. pt. învățământ 

 

 

7 

PLx 
1/ 11 

L 
415/1

1 

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-26) 
- Inițiator:Guvernul 
 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 1/ 
01.02.2011 
Adoptat pe 
17.05.2011 

Senat 
L 415/2011 

pt. raport la C. pt. 
muncă 

 

8 

PLx 
521/1

1 
L 

660/ 
11 

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-20) 
- Inițiator:Guvernul 
 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 521/ 
19.09.2011 
Adoptat pe 
02.11.2010 

 

Senat 
L 660/2011 

pt. raport suplimentar 
la C. pt. învățământ 

 

9 

PLx 
780/1

1 
L 

700/ 
11 

Proiect de lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanțelor 
judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și pentru modificarea unor 
acte normative în domeniul justitiei. (poz. I-a-9) 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 780/ 
22.12.2011 
Adoptat pe 
27.03.2012 

 

Senat 
L 700/2011 

pt. raport la C. 
juridică și la C. pt. 
drepturile omului 
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10 

PLx 
237/1

2 
L 

317/ 
13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2012 
privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011.  
(poz. I-a-21) 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 237/ 
12.06.2012 
Adoptat pe 
19.06.2012 

 

Senat 
L 317/2012 

pt. raport la C. pt. 
învățământ 

 

 

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

11 

PLx 
9/ 13 

L 
55/13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2012 
privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce 
privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 
1 ianuarie-31 decembrie 2013. (poz. I-a-27) 
- Inițiator:Guvernul 
 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 9/ 
05.02.2013 
Adoptat pe 
05.03.2013 

Senat 
L 55/2013 

pt. raport la C. pt. 
învățământ 

 

12 

PLx 
81/ 13 

L 
99/13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2013 
privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011.  
(poz. I-a-13) 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 81/ 
18.03.2013 
Adoptat pe 
09.04.2013 

Senat 
L 99/2013 

pt. raport la C. pt. 
învățământ 

 

13 
L 

288/ 
13 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.67/2013 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat 
şi privat, precum şi pentru copii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program 
normal de 4 ore. (poz. I-a-5) 
- Inițiator:Guvernul 
 

Senat 
L 288/2013 

înscris pe ordinea 
de zi 

Camera Deputaţilor
-  

14 
L 

289/ 
13 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.68/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură. (poz. I-a-17) 
- Inițiator:Guvernul 
 

Senat 
L 289/2013 

C. sesizată în fond 
a depus raportul 

Camera Deputaţilor
-  

15 
L 

294/ 
13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.81/2013 privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolă Brăila, în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea 
Consiliului Judeţean Brăila. (poz. I-a-32) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 294/2013 

pt. raport la C. pt. 
administrație și 

C. pt. agricultură 

Camera Deputaţilor
-  
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16 
L 

297/ 
13 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.76/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă. (poz. I-a-28) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 297/2013 

înscris pe ordinea 
de zi 

Camera Deputaţilor
-  

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

17 
L 

299/ 
13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru. (poz. I-a-11) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 299/2013 

pt. raport la C. 
juridică și la C. 
pt. administrație 

Camera Deputaţilor
-  

18 
L 

304/ 
13 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003.  
(poz. I-a-14) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 304/2013 

înscris pe ordinea 
de zi 

Camera Deputaţilor
-  

19 
L 

310/ 
13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a 
sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu 
legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. (poz. I-a-7) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 310/2013 

înscris pe ordinea 
de zi  

Camera Deputaţilor
-  

20 
L 

321/ 
13 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea 
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a Legii nr.416/2011 privind 
venitul minim garantat. (poz. I-a-34) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 321/2013 

pt. raport la C. pt. 
muncă 

Camera Deputaţilor
-  

21 
L 

324/ 
13 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 82/2013 pentru 
modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. (poz. I-a-35) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 324/2013 

pt. raport la C. pt. 
administrație și la 

C. pt. muncă 

Camera Deputaţilor
-  
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22 

PLx 
195/1

3 
L 

479/ 
13 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2013 
pentru completarea art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind 
înființarea Autorității Naționale pentru Administrație și Reglementare în Comunicații. 
(poz. I-b-31) 
- Inițiator:Guvernul 
 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 195/ 
10.06.2013 
Adoptat pe 
03.09.2013 

Senat 
L 479/2013 

pt. raport la C. 
economică, industrii 

și servicii 

 

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

23 
PLx 
255/1

3 

Proiect de Lege privind aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției 
privind crearea Organizației Internaționale pentru colaborarea economică și tehnico-
științifică în domeniul industriei electrotehnice "INTERELECTRO " în relație cu 
România. (poz. I-b-38) 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 
PLx  255/ 
02.09.2013 
Adoptat pe 
18.09.2013 

Senat 
L 490/2013 

pt. raport la C. 
economică, industrii 

și servicii 
 

 

24 
PLx 
254/1

3 

Proiect de Lege pentru aderarea României la Asociația Internațională pentru Dezvoltare 
din cadrul Băncii Mondiale. (poz. I-b-25) 
- Inițiator:Guvernul 
     

Camera 
Deputaţilor 
PLx  254/ 
02.09.2013 
Adoptat pe 
18.09.2013 

Senat 
L 494/2013 

pt. raport la C. pt. 
buget 

 

25 

PLx 
282/ 
13 
 

Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. 
(poz. II-63) 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 
PLx  282/ 
17.09.2013 
Adoptat pe 
24.09.2013 

Senat 
L 503/2013 

pt. raport la C. 
juridică 

 

26 
PLx 
256/1

3 

Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui 
Centru de Cercetare în domeniul Antiprotonilor și al Ionilor în Europa, semnată la 
Wiesbaden la 4 octombrie 2010. (poz. I-b-16) 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 
PLx  256/ 
02.09.2013 
Adoptat pe 
24.09.2013 

Senat 
L 505/2013 

pt. raport la C. pt. 
învățământ 
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27 
PLx 
245/1

3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2013 
pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice 
locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile 
publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor. 
(poz. I-b-14) 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 
PLx  245/ 
02.09.2013 
Adoptat pe 
30.09.2013 

Senat 
B 482/2013 

înregistrat pt. 
dezbatere 

 

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

28 
PLx 
301/1

3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2013 
pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 1 martie 2012, și 
la Paris la 1 august 2011 și la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre 
România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 
decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006, precum și pentru modificarea art. 3 
alin.(1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre 
România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 
decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006. (poz. II-50) 
    Obiectul de reglementare: ratificarea amendamentelor convenite între România și 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la 
București la 1 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris 
la 10 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-
cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, 
semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006, cu 
completările ulterioare. 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 
PLx  301/ 
23.09.2013 
Adoptat pe 
08.10.2013 

Senat 
-  

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

  
        

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) La SG din data de: 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) La SG din data de: 

1 
PLx 

156/1
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. (poz. I-a-6) 
- Reexaminare la cererea Președintelui României 
    Obiectul de reglementare: modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții-I.S.C., aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările și completările ulterioare, în scopul 
modificării cadrului legislativ aplicabil personalului Inspectoratului, care desfășoară 
activități ce, în mare parte, implică exercitarea prerogativelor de putere publică. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
09.09.2013 

Camera Deputaţilor
PLx 156/ 17.09.2013

Adoptat pe 
08.10.2013 

- 

2 
PLx 

277/1
3 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.49/2013 pentru 
modificarea art.37 precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.35 alin.(2) şi 
art.38 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale. 
(poz. I-a-1) 
    Obiectul de reglementare: modificarea art. 37, precum şi pentru prorogarea unor 
termene prevăzute la art.35 alin.(2) şi art.38 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea 
calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
03.09.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  277/ 
09.09.2013 
Adoptat pe 
08.10.2013 

- 

3 
PLx 

326/1
2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2012 
pentru modificarea art. 24028 alin.(1) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.  
(poz. I-b-27) 
    Obiectul de reglementare: modificarea art. 24028 alin.(1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, în scopul 
creării posibilității 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 acționar la o instituție de credit.   

Senat 
Adoptat pe 
18.09.2012 

Camera Deputaţilor
PLx 326/24.09.2012 

Adoptat pe 
08.10.2013 

- 

  
                                                      VVII..    LLEEGGII  TTRRIIMMIISSEE  LLAA  PPRROOMMUULLGGAARREE    

  
        

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) 
La promulgare din 

data de: 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) 
La promulgare din 

data de: 

1 
PLx 

112/1
3 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.500/2002 privind finanţele publice. 
(poz. I-b-29) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptată pe 
08.04.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  112/ 
15.04.2013 
Adoptată pe 
03.09.2013 

14.09.2013 

2 
PLx 

234/1
3 

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2013 privind preluarea 
de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanțelor bugetare 
restante asupra Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" -S.A. 
Baia Mare, administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul 
fiscal competent. (poz. I-b-20- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptată pe 
17.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  234/ 
25.06.2013 
Adoptată pe 
18.09.2013 

25.09.2013 

3 
PLx 

263/1
3 

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscale. (poz. I-b-30) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptată pe 
25.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  263/ 
02.09.2013 
Adoptată pe 
18.09.2013 

25.09.2013 

4 
PLx 

265/1
3 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2013 pentru 
modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2009 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structural și utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergență. (poz. I-b-15) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptată pe 
25.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  265/ 
02.09.2013 
Adoptată pe 
18.09.2013 

25.09.2013 

5 
PLx 

266/1
3 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2013 pentru 
finanțarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și 
Imunologie " Cantacuzino" în vederea realizării Planului national de intervenție pentru 
prevenirea îmbolnăvirii în masă a populației generate de epidemii și pandemii. (poz. I-b-
37) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptată pe 
26.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  266/ 
02.09.2013 
Adoptată pe 
24.09.2013 

02.10.2013 

6 PLx 
58/13 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2012 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale. (poz. I-b-6) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptată pe 
18.02.2012 

Camera Deputaţilor
PLx  58/ 25.02.2013 

Adoptată pe 
24.09.2013 

02.10.2013 

7 
PLx 

237/1
3 

Lege privind emisiile industriale. (poz. I-b-12) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptată pe 
17.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  237/ 
25.06.2013 
Adoptată pe 
24.09.2013 

05.10.2013 
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                                                      VVIIII..    LLEEGGII  PPRROOMMUULLGGAATTEE    

  
        

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Legea nr. 

1 
PLx 

215/1
3 

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului. (poz. I-b-18) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptată pe 
10.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx 215/ 17.06.2013

Adoptată pe 
03.09.2013 

Legea nr.257/2013 

2 
PLx 

158/1
3 

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. 
(poz. I-b-10) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptată pe 
22.05.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  158/ 
27.05.2013 

Adoptată  pe 
03.09.2013 

Legea nr.259/2013 

3 PLx 
96/13 

Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri 
speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale. 
(poz. I-b-7) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptată pe 
19.03.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  96/ 25.03.2013 

Adoptată pe 
03.09.2013 

Legea nr.261/2013 
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G. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 

 

( la data de  10 octombrie  2013 ) 
 
 

 
 

                                  I.  În perioada  7  -  10 octombrie  2013    
 

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 18 rapoarte, din care 3  rapoarte 

suplimentare. 

     Comisiile permanente au depus  24 avize. 

Cele 18 rapoarte depuse sunt: 

♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

  8    

10 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

      3 
      2 
    13 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 275 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care                
53  pentru raport suplimentar. 

La comisii se află  28 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua  sesiune 
ordinară a anului 2013.  

 
II. De la începutul actualei legislaturi 

     Comisiile parlamentare au întocmit  539 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 392 

♦ rapoarte suplimentare 106 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 41 

TOTAL     539 
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      ANEXA 
RAPOARTE 

 

depuse de comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 
 

în săptămână  7 – 10 octombrie  2013 
 

I.   Comisia  pt. buget 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 PLx 284/2013 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale – raport comun cu Comisia pt. industrii 

Guvern,     
adoptat     
de Senat 

1.10.13 
2.10.13 

Raport de aprobare  
 (385/R din 8.10.13) 

2 PLx 320/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr.13/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
referitoare la premierea elevilor care au obținut media 10 la 
examenul de bacalaureat 2013 – prioritate legislativă – raport 
comun cu Comisia pt. învăţământ 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

1.10.13 Raport de aprobare  
 (390/R din 9.10.13) 

3 PLx 336/2013 

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea 
suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare 
și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții 
financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un 
conglomerat financiar, a Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a 
Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea 
asigurărilor 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

8.10.13 Raport de aprobare  
 (391/R din 9.10.13) 

4 PLx 315/2013 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și 
Republica India pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea 
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New 
Delhi, la 8 martie 2013 

Guvern 8.10.13 Raport de aprobare  
 (392/R din 10.10.13) 

5 PLx 417/2012 
Proiect de Lege privind trecerea colecției de timbre a României de 
la Compania Națională Poșta Română în Patrimoniul Băncii 
Naționale a României – raport comun cu Comisia juridică 

11 deputaţi,   
adoptat     
de Senat 

1.10.13 

Raport suplimentar  
de aprobare cu 
amendamente 

(286/RS din 8.10.13) 
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6 PLx 38/2013 
Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

18.09.13 
Raport suplimentar  

de respingere 
262/RS din 10.10.13 

II. Comisia pt. industrii 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 Plx 17/2010 Propunere legislativă privind instituirea sistemului de marcare 
pentru anumite produse petroliere  

6 parlam.,   
respinsă    
de Senat 

2.09.13 Raport de respingere 
(383/R din 8.10.13) 

2 PLx 388/2011 Proiect de Lege privind promovarea producerii şi utilizării 
biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport 

19 deputaţi,   
adoptat   

  de Senat 
2.09.13 Raport de respingere 

(384/R din 8.10.13) 

3 PLx 284/2013 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale – raport comun cu Comisia pt. buget 

Guvern,     
adoptat     
de Senat 

1.10.13 
2.10.13 

Raport de aprobare  
 (385/R din 8.10.13) 

 
III. Comisia pt.  agricultură 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 PLx 306/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și 
susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare 
al fermierilor 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

1.10.13 
Raport de aprobare  
cu amendamente 

(388/R din 9.10.13) 

2 PLx 153/2012 

Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul 
public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-
Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, județul Dâmbovița în 
domeniul public al comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița, și în 
administrarea Consiliului local al Comunei Corbii Mari, județul 
Dâmbovița – raport comun cu Comisia juridică 

3 deputaţi,  
adoptat     
de Senat 

4.09.13 
1.10.13 

Raport suplimentar  
de respingere 

377/RS din 10.10.13 

 

IV. Comisia pt. muncă 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 
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1 Plx 293/2013 
Propunere legislativă privind încurajarea absolvenților sistemului 
de învățământ superior, subvenționat de către stat, de a activa în 
cadrul economiei autohtone  

1 deputat,   
respinsă    
de Senat 

2.10.13 Raport de respingere 
(378/R din 7.10.13) 

2 Plx 295/2013 Propunere legislativă privind acordarea de ajutor financiar pentru 
nou născuți 

8 deputaţi,  
respinsă    
de Senat 

1.10.13 Raport de respingere 
(379/R din 7.10.13) 

3 Plx 279/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea 
nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii 

1 deputat,   
respinsă    
de Senat 

1.10.13 Raport de respingere 
(380/R din 7.10.13) 

4 Plx 297/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.102 din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

2 deputaţi,  
respinsă    
de Senat 

2.09.13 Raport de respingere 
(381/R din 7.10.13) 

5 Plx 214/2013 

Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea 
nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură 
salarială ale personalului plătit din fonduri publice – raport 
comun cu Comisia juridică 

1 senator,   
respinsă   
de Senat 

1.10.13 Raport de respingere 
(386/R din 8.10.13) 

6 Plx 218/2013 

Propunere legislativă privind modificarea și completarea 
articolului 1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare 
la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare  – raport 
comun cu Comisia juridică 

7 parlam.,   
respinsă    
de Senat 

1.10.13 Raport de respingere 
(387/R din 8.10.13) 

              V. Comisia pt. învăţământ 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 PLx 321/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea OG nr.22/2013 privind 
prorogarea temenului prevăzut la art.V din Ordonanța Guvernului 
nr.6/2011 pentru modificarea și completarea OG nr.57/2002 
privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică – 
prioritate legislativă 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

1.10.13 Raport de aprobare  
 (389/R din 9.10.13) 

2 PLx 320/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea OG nr.13/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea 
elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat 2013 
– prioritate legislativă – raport comun cu Comisia pt. buget 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

1.10.13 Raport de aprobare  
 (390/R din 9.10.13) 
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            VI. Comisia pt. cultură 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 PLx 2692013 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2013 privind 
instituirea Zilei Limbii Române  

1 senator,   
adoptat    
de Senat 

18.09.13 
24.09.13 

Raport de aprobare  
cu amendamente 

(382/R din 7.10.13) 
 

VII. Comisia juridică 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 Plx 214/2013 

Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea 
nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură 
salarială ale personalului plătit din fonduri publice – raport 
comun cu Comisia pt. muncă 

1 senator,   
respinsă   
de Senat 

1.10.13 Raport de respingere 
(386/R din 8.10.13) 

2 Plx 218/2013 

Propunere legislativă privind modificarea și completarea 
articolului 1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare 
la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare  – raport 
comun cu Comisia pt. muncă 

7 parlam.,   
respinsă    
de Senat 

1.10.13 Raport de respingere 
(387/R din 8.10.13) 

3 PLx 417/2012 
Proiect de Lege privind trecerea colecției de timbre a României de 
la Compania Națională Poșta Română în Patrimoniul Băncii 
Naționale a României – raport comun cu Comisia pt. buget 

11 
deputaţi,   
adoptat     
de Senat 

1.10.13 

Raport suplimentar  
de aprobare cu 
amendamente 

(286/RS din 8.10.13) 

4 PLx 153/2012 

Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul 
public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-
Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, județul Dâmbovița în 
domeniul public al comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița, și în 
administrarea Consiliului local al Comunei Corbii Mari, județul 
Dâmbovița – raport comun cu Comisia pt. agricultură 

3 deputaţi,  
adoptat     
de Senat 

4.09.13 
1.10.13 

Raport suplimentar  
de respingere 

377/RS din 10.10.13 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 

 
 
 

 
 Declaraţii politice 

 
 
Domnule Preşedinte, 
Onorați colegi, 
 
Declaraţia politică de astăzi se intitulează „Dezvoltarea economică a Văii Muntelui”. 
 
Dacă pentru grecii antici, Olimpul era tărâmul zeilor, pentru daci, cel mai impunator munte din Carpatii 

Orientali, Ceahlaul, era sălășul zeului Zamolxis. Masivul Ceahlău, Peon sau Kogaionon cum îl denumeau romanii 
este considerat, astăzi, al doilea munte sfânt al creştinătăţii ortodoxe, după Muntele Athos. În fiecare an, în primele 
zile ale lunii august, numeroși turiști străini vin să vadă un fenomen unic în lume, holograma unei piramide care se 
formează timp de 80 de minute din norii de ceață exact în ziua în care ortodoxia serbează „Schimbarea la față”. 
Înainte de apariția piramidei hologramă, un alt fenomen optic, cu o durată foarte scurtă, constă în apariția mirificei 
„Căi a Cerului” descrisă și de prințul Moldovei, Dimitrie Cantemir, în lucrarea „Descriptio Moldaviae”. 

În contrast cu măreția acestor locuri, viața oamenilor din Colegiul uninominal nr. 8, județul Neamț, numit și 
Valea Muntelui, se desfășoară astăzi într-un cadru necorespunzător. 

Veniturile locuitorilor provenind predominant din agricultura de subzistenţă sunt tot mai scăzute, iar 
discrepanţa faţă de alte zone se măreşte tot mai mult. 

Acestea se obțin îndeosebi din surse în natură– cum ar fi alimentele produse în gospodării, pentru 
autoconsum, iar incidenţa sărăciei este foarte mare la toate segmentele populaţiei. Grupurile cele mai expuse 
fenomenului de sărăcie sunt persoanele care lucrează în agricultură pe cont propriu, şomerii şi casnicele. Prin prisma 
vârstei, incidenţa sărăciei și a lipsei de perspectivă este cea mai mare în rândul tinerilor. 

Migrarea externă a tinerilor a căpătat accente îngrijorătoare, producându-se numerose separări ale membrilor 
familiilor, copiii rămânând în grija rudelor. 

Astăzi, economia rurală non-agricolă pe Valea Muntelui utilizează mai puțin de un sfert din populaţia activă, 
numărul locurilor de muncă diminuându-se considerabil.  

Aproape toată suprafaţa agricolă şi peste o treime din fondul forestier au fost retrocedate dar titlurile de 
proprietate au fost emise fără o verificare corespunzătoare a terenurilor din punct de vedere cadastral şi fără înscriere 
în Cartea funciară. Identificarea şi delimitarea parcelelor retrocedate nu au fost întotdeauna corect realizate, făcând 
astfel obiectul multor litigii şi dispute. 

Terenurile nu pot fi angajate ca garanţii pentru băncile comerciale, limitându-se astfel accesul la credite, iar 
taxele mari de cadastru şi intabulare a terenurilor limitează capacitatea agricultorilor de a-şi înregistra oficial 
proprietatea. Din cauza subevaluării şi nesiguranţei legate de delimitarea parcelelor şi proprietatea terenurilor, băncile 
comerciale nu acceptă terenuri ca garanţie. Acest lucru constituie un element deosebit de nefavorabil pentru 
agricultorii din segmentul exploataţiilor de dimensiune medie, care ar avea nevoie de investiţii pentru a se dezvolta, 
însă a căror bază de garantare este slabă. 
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Fragmentarea excesivă a proprietăţii şi lipsa asocierii între agricultori a determinat o performanţă în 
agricultură și silvicultură tot mai slabă datorită structurii „învechite” a exploataţiilor agricole și lipsei pieţelor care să 
sprijine modernizarea sectorului agricol. 

Efectivele de animale au scăzut drastic datorită preţului tot mai ridicat al furajelor și lipsei spaţiilor şi 
dotărilor tehnice și se află în exploataţii mici, de subzistenţă, aflate în proprietatea prea multor agricultori care se 
apropie sau au trecut de vârsta pensionării. Micii agricultori cresc astăzi animale doar pentru autoconsum. Furajarea 
şi practicile zootehnice sunt rudimentare, iar materialul genetic este de slabă calitate. Chiar și situaţia igienei laptelui 
şi a sistemului de colectare nu mai respectă standardele minime. 

Aceste exploataţii de subzistenţă nu pot fi considerate ferme întrucât activităţile agricole se realizează ca și 
cum ar fi activități casnice. Agricultorii nu mai au, practic, nici motivaţia, nici capacitatea de a respecta standardele, 
bolile animalelor decimând și efectivele reduse care mai există. 

Această foarte scurtă radiografie credem că este suficient de expresivă pentru a determina o schimbare 
radicală a strategiilor pe care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale le aplică pentru zonele montane. 

Deși România are o legislație în domeniul zonelor montane (HG1779/2004) considerăm vitală realizarea 
urgentă a unui subprogram pentru zona montană care să schimbe radical concepția greșită că muntele este doar o 
sursă de materii prime (exploatările miniere şi forestiere), iar deciziile pentru munte se iau în exteriorul muntelui. 
Cunoscând faptul că statele care nu au o politică montană greşesc fundamental ne permitem să sugerăm câteva 
elemente de care trebuie să se țină seama în realizarea programului pentru zona montană. 

Pornind de la aserțiunea că legislaţia trebuie se recunoască specificitatea montană este necesară nu numai 
consolidarea şi dezvoltarea instituţională specifică zonei montane, ci şi diversificarea și extinderea pârghiilor 
financiare a susținere a agriculturii montane prin plăţi directe; credite avantajoase și bonificaţii la dobânzi pentru 
activitățile de creștere a animalelor, refacerea efectivelor de bovine şi ovine şi modernizarea exploataţiilor agricole 
montane, dezvoltarea micilor industrii, a artizanatului şi pentru dezvoltarea intensă a agroturismului; ajutoare directe 
la hectar şi pe cap de animal; prime de instalare a tinerilor agricultori montani, dublu faţă de câmpie; credite și 
subvenţii pentru investiţiile de capital; resurse suplimentare pentru bugetele locale montane; alocaţii pentru copii, 
pensii și alte ajutoare sociale mărite cu 20% pentru locuitorii zonelor de munte; ajutoare financiare pentru construcţia 
și renovarea locuinţelor în funcție de gradul de dificultate montană. 

De asemenea, trebuie asigurată modernizarea infrastructurii şi a echipamentelor tehnico-edilitare, a căilor de 
acces, a serviciilor şi dotărilor necesare locuitorilor zonelor montane, după cum este necesar a se promova măsuri 
concrete pentru conservarea pajiştilor montane, protejarea mediului montan, a biodiversităţii şi activităţilor 
agropastorale şi conservarea tradiţiilor culturale şi patrimoniul cultural. În acest sens, susținem ferm și crearea unui 
centru de economie montană care să realizeze cercetarea ştiinţifică a zonelor de munte. 

Nu putem încheia această declarație politică fără a menționa faptul că toate țările Uniunii Europene alocă 
anual subvenții pentru zona montană, iar multe dintre ele au structuri instituționale distincte (Consilii Naționale ale 
Muntelui, Agenții de Dezvoltare Montană, Fonduri Naţionale pentru Munte etc.) și legislații specifice agriculturii 
montane. 

Dacă locuitorii de la poalele masivului Ceahlău, de unde Zamolxis veghea Valea Muntelui, nu vor fi ajutați 
să dezvolte o economie montană durabilă, poate că turiștii străini care vin anual să admire unul dintre misterele lumii, 
holograma piramidei, se vor minuna mai mult văzând cum trăiesc niște oameni într-un colț de rai. 
 

Deputat 
Marian ENACHE 

 
*** 

 
 

10 octombrie - Ziua Mondiala a Sanatatii Mintale 
 

 
Sanatatea Mintala reprezinta modul in care gandim, simtim, actionam, precum si modul in care ne adaptam la 

situatiile din viata de zi cu zi. Sanatatea mintala determina modul in care raspundem la stres, relationam cu ceilalti si 
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luam decizii. La fel ca sanatatea fizica, sanatatea mintala este importanta in fiecare etapa a vietii, din copilarie pana la 
varsta adulta. 

Sanatatea mintala este indispensabila pentru sanatatea, bunastarea si calitatea vietii fiecaruia dintre noi. A pastra 
sanatatea mintala nu este intotdeauna usor, in special in situatii dificile. De aceea este foarte importanta educatia cu 
privire la factorii de risc, modul de manifestare, precum si tehnicile de interventie disponibile. 

Numarul de cazuri de tulburari mintale este in crestere in Uniunea Europeana, astazi se estimeaza ca aproape 50 
milioane de cetateni(aproximativ 11% din populatie) sufera de boli mintale, barbatii si femeile dezvoltand si prezentand 
simptome diferite. Depresia constituie deja problema de sanatate cu prevalenta cea mai mare in multe state membre ale 
Uniunii Europene, pentru Romania neexistand date statistice clare. 

Tulburarile mintale si sinuciderile, cauzate in urma unor suferinte mintale, provoaca afectari enorme indivizilor, 
familiilor si comunitatilor. Totodata, tulburarile mintale reprezinta o cauza majora de invaliditate, ele constituind o 
povara pentru sistemele de sanatate, de protectie sociala, economie si piata muncii, atat in Romania cat si pe teritoriul 
Uniunii Europene. 

Cetatenii pot fi ajutati sa faca fata prin incurajarea unor actiuni care constau in promovarea sanatatiii mintale si 
intarirea activitatilor preventive si a intrajutorarii si furnizarii unui sprijin atat persoaneleor care sufera de tulburari 
mintale cat si familiilor lor, dar si persoanelor cu sanatate mintala neafectata. 

In fiecare an, pe 10 octombrie, Organizatia Mondiala a Sanatatii se alătură celebrarii zilei mondiale a 
sanatatii mintale. In ultimii 6 ani, ziua a fost dedicata urmatoarelor teme: 2012 - Depresia, 2011 - Investiții, 2010 - 
Atenția, 2009 - Ceai & Discutii, 2008 -  Ai grijă de tine, 2007 - Probleme globale. 

Pentru anul 2013, tema zilei este „sanatatea mintala si adultii in varsta”, iar pactul european pentru sanatate 
mintala recomanda cinci domenii prioritare, ce pot fi implementate si in Romania: 

1. prevenirea depresiei si a sinuciderii (depresia reprezentand una din cele mai frecvente tulburari 
mintale cu risc pentru comportamentul suicidar); 

2. sanatatea mintala in randul tinerilor si in sistemul educational (pana la 50% din tulburarile mintale au 
debutul in cursul adolescentei, iar 10-20% din tineri pot fi identificati cu probleme de sanatate 
mintala); 

3. sanatatea mintala la locurile de munca(imbunatatirea productivitatii la locul de munca prin reducerea 
absenteismului, stresului si potentialului nefolosit datorita tulburarilor mintale este o prioritate atat 
pentru institutiile publice cat si pentru cele private); 

4. sanatatea mintala a persoanelor in varsta; 
5. combaterea stigmei si a excluderii sociale(stigma in sine constituie un alt factor de risc care poate crea 

bariere majore in solicitarea ajutorului cat si pentru vindecare) 
 
 

Deputat, 
Rodica NASSAR 

 
*** 

                                                                                                              
 

Promovarea de politici publice pentru rezolvarea deficitului de medici 
 

 
Stimați colegi, distinși parlamentari, 
În prezent, potrivit datelor Colegiului Medicilor din România, în spitalele din țară lucrează aproape 21.000 de 

medici, iar 27 de județe din țară au unități sanitare care funcționează fără acoperire medicală pentru toate 
specialitățile. 

În ultimii cinci ani, 14.000 de medici au plecat din țară. Statul a pierdut astfel o investiție de 3,5 miliarde 
euro. Una din problemele principale cu care se confruntă statul român este lipsa acută de personal din  sistemul 
medical. Conform unui raport al Ministerului Sănătăţii, avem doar jumătate din numărul  necesar de medici.  

Pe de altă parte, un alt aspect îngrijorător pe termen lung se referă şi la vârsta medicilor angajaţi în sistem. În 
prezent, 33% dintre medicii români au vârste de peste 50 de ani, 30% vârste cuprinse între 40 şi 50 de ani şi doar 
29% au vârste între 30 şi 40 de ani. Acest fapt este cu atât mai îngrijorător cu cât este şi dublat de migraţia masivă a 
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tinerilor medici către ţări ca Franţa, Belgia, Germania sau Marea Britanie, aspect care ne face să privim cu 
descurajare viitorul sistemului medical din România fără o intervenţie serioasă din partea statului.  
Migraţia inteligenţei din România, în special din rândul tinerilor, ne-a pus în situaţia unui dificit de oameni valoroşi 
care ar putea contribui pe termen mediu şi lung la creşterea economiei şi nivelului de trai din România.  

În acest sens consider important să ne concentrăm pe elaborarea de politici publice și pe modificarea 
legislației care să conducă la facilitarea accesului tinerilor absolvenţi angajaţi în domeniul medical la programe de 
formare, cursuri si conferințe de specialitate prin acoperirea unui procent de 50% din cheltuielile legate de taxe de 
participare şi transport.  

De asemenea, consider că medicii pot fi încurajați să rămână în țară prin reducerea fiscalizării, după modelul 
sprijinului acordat pentru specialiștii IT. 

Vă mulțumesc. 
 

Deputat 
Tamara Dorina Ciofu 

 
*** 

 
Creşterea taxelor universitare reprezintă o a 

meninţare la îndeplinirea obiectivelor naţionale pentru educaţie 
 
 
 Permanentizarea condiţiilor de criză economică produce efecte negative în toate sectoarele economice şi 
categoriile sociale, punând în pericol capacitatea societăţii de a se autoregla, în condiţiile în care statul este pus sub o 
presiune majoră din lipsă de resurse. Societatea cunoaşterii este o sintagmă care trebuie să definească în 
contemporaneitatea societăţilor moderne, ale căror sisteme instituţionale se bazează pe cunoaştere şi aplicarea 
acesteia. Acolo unde statul este slab în autoritate şi în capacitate administrativă, societatea cunoaşterii decade de la 
statutul său.  
 Cazul educaţiei superioare în România este profund grăitor. De la strategia de la Bologna şi până la astăzi am 
cam ratat toate ţintele propuse pentru învăţământul superior şi chiar dacă nu ne dorim o societate numai de absolvenţi 
de facultate, numărul absolvenţilor şi calitatea acestora contează enorm în supravieţuirea, nu mai spun, in 
modernizarea societăţii noastre.  
 Supun atenţiei dumneavoastră astăzi problema creşterii taxelor universitare, situaţia care duce la 
accelerarea problemelor sistemului învăţământului superior. În state UE investiţiile în educaţie au crescut constant, 
apropiindu-se în medie de procentul de 6% pe care îl consideră necesar pentru sustenabilitatea economiei şi 
funcţionalităţii sociale. În statele cu o economie puternică şi al cărui parcurs economic a fost mai avansat investiţiile 
au ajuns la 10%, ceea ce înseamnă o recunoaştere a rolului major pe care îl are educaţia.  
 Creşterea taxelor universitare s-a produs în majoritatea ţărilor europene şi a generat îngrijorări profunde cu 
privire la sustenabilitatea sistemelor. În România, rata abandonului studiilor universitare este de aproximativ 50%, 
conform unui studiu al Asociaţiei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România. 
 Astfel, sistemul educaţional superior nu este sustenabil nici măcar pe termen mediu, luând în considerare 
descreşterea numărului de studenţi, nivelul pregătirii absolvenţilor dar şi cel al posibilităţilor de angajare a 
acestora în piaţa muncii. Mai mult, studii sociologice europene arată că în acest moment există o supracalificare a 
absolvenţilor de universităţi în opoziţie cu oferta de muncă existentă în piaţă, ceea ce teroretic ar însemna că trendul 
descendent al numărului de studenţi reprezintă o adaptare la necesităţile pieţei. Însă România are unul din procentele 
mici de pregătire universitară la nivel de Europa, ceea ce înseamnă că se cimentează acest procent şi ca nivel de 
dezvoltare în raport cu alte societăţi şi economii.  

Dacă nu luăm în calcul pretenţiile de dezvoltare ale României, ar trebui să fim mulţumiţi că un număr mai 
mic de studenţi devin absolvenţi, trimiţând în producţie mai mulţi oameni. Însă cum şcoli de meserii nu prea mai 
avem, înseamnă că majoritatea absolvenţilor de şcoli din ţara noastră trebuie să rămână la nivelul mediu şi cu foarte 
puţine specializări, ceea ce intră în contradicţie flagrantă cu viziunea despre echilibru social. Fără trepte de pregătire, 
pe care să se afle procente stabile din populaţie, ne îndreptăm spre modelul feudal. Ne îndepărtăm de modelul 
dezirabil cu paşi repezi şi trebuie să gândim urgent sustenabilitatea sistemului de învăţământ superior. Dacă adaugăm 
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fenomenul migraţiei ”creierelor” în Occident şi declinul demografic, vom ajunge la perspectiva unui dezastru 
economic si social. 

Bursele universitare sunt mult sub nivelul acceptabil al susţinerii financiare pentru un student, atât pentru 
cazare şi masă, nu mai spunem pentru cumpărarea de cărţi şi alte obiecte necesare studiului, iar procentul tinerilor de 
la ţară care urmează cursuri universitare scade rapid. 
 Sistemul universitar din România trebuie adaptat rapid şi finanţat pentru a putea fi un sprijin pentru 
dezvoltare economică. Taxarea în sistemul universitar nu trebuie să fie dependentă doar de scăderea nivelului 
studenţilor şi de creşterea cheltuielilor de cazare, motivată prin creşterea preţurilor la utilităţi şi întreţinere, ci trebuie 
să fie corelată cu creşterea calităţii rezultatului propus. Sistemul de la Bologna este considerat un sistem destul 
defectuos cu consecinţe negative pe întreg continentul european, ceea ce înseamnă că trebuie readaptat la tendinţele 
sociale şi economice ale momentului. Trebuie să gândim un sistem de sprijin financiar pentru ca universităţile să 
scoată cu adevărat absolvenţi capabili de a se integra rapid pe piaţa forţei de muncă şi care să gândească soluţii 
economice sustenabile. 

Atrag atenţia că creşterea abandonului şcolar la nivel universitar nu aduce nimic bun în condiţiile în care 
sumele de bani investite de studenţi nu constituie valoare adăugată pentru universităţile în care aceştia şi-au început 
studiile însă reprezintă pierderi economice pentru familiile acestora. Pe fondul unei transferări de responsabilităţi de 
la nivel naţional, la nivel local şi regional, poate este necesar să sporim finanţarea şi sprijinul de la administraţiile 
locale, care mai au resurse suplimentare. Pentru aceasta este nevoie însă de un transfer de know-how administrativ de 
la nivel central care să sprijine această nouă relaţie. Absorbţia de fonduri europene este vitală şi pentru acest sector, 
loc în care se pot întâlni încă o dată administraţiile locale şi universităţile. Mai mult, administraţia locală poate 
dezvolta relaţii de colaborare între universităţi şi potenţiali investitori, folosind infrastructura universitară pentru 
dezvoltarea afacerilor. 
 Întrebările la care trebuie să răspundem sunt: ce facem dacă sistemul de învăţământ superior nu mai 
realizează produsul care trebuie să salveze întregul sistem social? Dacă renunţăm la societatea cunoaşterii, către ce 
tip de societate ne îndreptăm? Ce facem în faţa declinului social evident? Ne apărăm cu o pregătire superioară sau 
capitulăm în faţa unei tendinţe inevitabile? De aceste răspunsuri ţine viitorul nostru. Propun să ne preocupăm de 
acest viitor. 

 
 
 

*** 
 
 

Violenţa împotriva femeilor – o problemă globală 
 

Două documente oficiale distincte constată acelaşi lucru, că la nivel golbal violenţa împotriva femeilor este 
un fenomen în creştere. 
Raportul anual al ONU pe anul 2012 şi Raportul Organizaţiei Mondiale a Săntăţii trag concluzii similare: violenţa 
împotriva femeii este o epidemie la nivel mondial; una din trei femei din lume a fost lovită sau abuzată sexual. 
Aceasta este realitatea pe care o trăim cu toţii. 

Principalele cauze identificate ale fenomenului sunt inegalităţile economice şi cele de putere dintre sexe, 
obiceiurile, tradiţiile, valorile religioase, instabilitatea politică şi conflictul armat. 
Din păcate, ceea ce vedem zi de zi în mass media românească, nu face decât să confirme faptul că România nu este 
excepţia pe care ne-am dori-o de la aceasta regulă. Paradoxal, s-a ajuns în situaţia în care, prin tabloidizarea excesivă, 
mass media susţine indirect violenţa îndreptată împotriva femeilor şi dă un imbold suplimentar unui fenomen atât de 
nociv pentru climatul social general. 

În acest context, Guvernul României a adoptat, la începutul lunii septembrie, Memorandumul privind 
semnarea Convenţiei de la Istanbul pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei 
domestice la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerului 
Afacerilor Externe. 

Documentul face parte din parcursul stabilit de Planul de Măsuri al Strategiei Naţionale pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie 2013-2017, aprobată prin HG nr.1156/2012, care la punctul 2.1. prevede ratificarea 
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Convenţiei de la Istanbul pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, având 
termen limită anul 2015. 

Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei 
domestice reprezintă tratatul internaţional cel mai cuprinzător care abordează această gravă violare a drepturilor 
omului. Textul tinde spre toleranţă zero privind această formă de violenţă şi constituie un important pas înainte 
pentru a face din Europa şi dincolo de ea un loc mai sigur. 

În noua convenţie a Consiliului Europei, statele sunt totodată încurajate să aplice noile recomandări şi în 
cazul altor victime ale violenţei domestice, precum bărbaţi, copii şi bătrâni. 

De aceea, salutăm iniţiativa Guvernului României de a se ralia politicii europene şi sub acest aspect al 
prevenii şi eradicării violenţei împotriva femeilor. Căci este pasul necesar pentru ca agresiunea să înceteze de a mai fi 
văzută ca o soluţie a problemelor de zi cu zi pentru că nu este. Doar prin respect reciproc şi bună înţelegere putem 
continua să trăim împreună, să muncim împreună, să ne sprijinim unii pe alţii în clipe grele, să ne bucurăm împreună 
ca parteneri pentru orice realizare comună. 

  
Deputat 

Natalia Elena Intotero 
 

*** 
 

Ziua Internaţională a Profesorilor 
 
 
Stimați colegi, Ziua Internaţională a Profesorilor se sărbătoreşte pe 5 octombrie din anul 1994. UNESCO a 

ales această zi pentru celebrarea dascălilor din toată lumea, cu scopul de a asigura îndeplinirea nevoilor educaţionale 
ale tuturor şcolarilor şi de a mobiliza sprijinul pentru profesori. 

Profesorii au un rol vital în dezvoltarea talentelor copiilor, iar în această zi celebrăm activitatea a șase 
milioane de profesori europeni, dar și pe a celor din întreaga lume, tocmai de aceea este important să ne gândim că 
pentru a construi un viitor mai bun pentru toată lumea este important să investim în educația copiilor și cum altfel să 
facem asta cel mai bine dacă nu prin a investi în profesori!  

În această zi mai suntem îndemnati să ne gândim la drepturile și responsabilitățile profesorilor, la politicile și 
legile adresate lor. Toți le cerem profesorilor foarte multe. Nu numai că ne așteptăm să ne învețe tot felul de lucruri 
despre lume, despre matematici, cum sa vorbim și cum să ne purtăm, dar ei sunt responsabili de asemenea și de 
dezvoltarea spiritului nostru civic. Prin propriul exemplu, profesorii ne invață cum sa fim responsabili făță de mediu 
și cum sa îi ajutăm pe cei din jur. 

 Profesorii pun sămanța unor valori și atitudini care transformă tinerii de azi în agenți ai schimbării de mâine. 
De asemenea este imperios să investim în profesori, în pregătirea și motivarea lor. Este nevoie să ne gândim la 
lipsurile cu care se confruntă și care îi impiedică să își facă meseria cu pasiune, cu resurse și în condiții adecvate, 
precum și la impactul acestor lipsuri asupra promovării educației pentru toți. 

 
În preajma Zilei Internaţionale a Profesorilor în anul 2012, Secretarul General al Naţiunilor Unite Ban Ki-

moon a lansat ”Educaţia pe primul loc” o iniţiativă menită să transforme educaţia într-o prioritate globală şi să susţină 
atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniumului (Millennium Development Goal) în ceea ce priveşte educaţia. 
Astfel în următorii cinci ani, iniţiativa ”Educaţia pe primul loc” se va concentra pe trei priorităţi: fiecare copil să 
meargă la şcoală, îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţare şi încurajarea cetăţeniei globale. 

Prin intermediul campaniei şcolare „Hai la Şcoală”, UNICEF România luptă ca fiecare copil să meargă la 
şcoală și prevenirea absenteismului a abandonului şcolar, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii procesului de 
învăţare asigurând formarea directorilor de școală pentru promovarea educației interculturale și incluzive, iar 
profesorilor cursuri de formare pentru îmbunătăţirea abilităţilor de adaptare a metodelor de predare la nevoile tuturor 
copiilor. 

Stimați colegi, Europa trebuie să facă față unor noi provocări ce au apărut în urma crizei economice, Europa 
nu poate să facă față sărăciei, șomajului și xenofobiei dacă cetățenii ei nu dobândesc educația necesară. Profesorii au 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 26 - 2013 săptămâna  7 - 11 octombrie 
2013   

 

52

un rol important în dezvoltarea societății și tocmai de aceea este necesar o limită minimă de 6% din PIB pentru 
cheltuielile pentru educație. 

 Stimați colegi, prin educaţie, profesorii sunt cei care le oferă tuturor copiilor şansa la o viaţă mai bună, de 
aceea le datorăm acestor oameni mult mai mult decât recunoştinţa noastră, le datorăm ajutorul nostru și să le oferim 
profesorilor recunoştinţa şi suportul de care au atâta nevoie pentru binele copiilor. 

Să mulțumim profesorilor, învățătorilor și educatorilor români pentru că suportă în aceste vremuri grele, încă 
o dată, povara lipsei materiale și financiare, a lipsei de respect și pentru dedicatia si efortul lor de zi cu zi. 
 

Deputat 
Ion Călin 

 
*** 

 
 

Bunăstarea copilului în Europa – un obiectiv 
pentru care România poate și trebuie să aibă un cuvânt de spus 

 
 

Stimate colege 
Stimați colegi 

 
 
 

Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre rolul special pe care România, în calitate de stat membru al Uniunii 
Europene, poate și trebuie să-l joace pentru a asigura un viitor mai bun pentru copiii Europei. 

 
În curând vom aniversa 25 de ani de când România era în atenția opiniei publice internaționale pentru 

modul inacceptabil în care își trata copiii. Cu toții ne-am simțit profund umiliți și devastați emoțional de 
imaginile cutremurătoare ale copiilor care trăiau în condiții absolut inumane, neștiuți, alături de noi. Ne-am 
revoltat la acel moment că așa ceva a fost posibil și poate că ne-am promis să facem ceva pentru ca o asemenea 
tragedie să nu se mai poată repeta. 

 
Am petrecut aproape un deceniu încercând să recuperăm decalajul de 60 de ani care ne despărțea de 

statele civilizate ale lumii în privința serviciilor pentru copii. În urmă cu 9 ani, în 2004, am fost declarați 
învingători în lupta cu un sistem de opresiune mai degrabă decât de protecție a copilului.  

 
Ne-am luptat să creăm servicii, să pregătim specialiști, să inventăm pârghii legislative de susținere a 

familiei pentru a schimba din temelii un sistem care continua să fie alimentat de mentalitatea că instituția este 
un loc destul de bun pentru a crește copiii. A fost un proces dureros, dar în care am învățat mai bine decât orice 
alt stat european cum trebuie abordată reforma în protecția copilului pentru a avea un impact real. 

 
În februarie 2012, recunoscând faptul că avem încă foarte mult de lucru pentru a promova drepturile 

copiilor, Consiliul Europei a adoptat o strategie prin care ne propunem să ”Construim o Europă cu și pentru 
copii”, prin care să promovăm sisteme și servicii prietenoase pentru copii, să eliminăm toate formele de 
violență împotriva copilului, să garantăm drepturile copiilor vulnerabili și să promovăm participarea copiilor la 
nivelul Europei, în toate politicile care le influențează viața. 

 
Toate aceste obiective au perfect sens într-o Europă tot mai îmbătrânită care nu-și mai poate permite 

rateuri în asigurarea condițiilor de dezvoltare ale copiilor. De aceea ar trebui ca destinul fiecărui copil să 
conteze. Însă, din păcate, suntem încă departe de a realiza aceste lucruri. La nivelul Uniunii Europene 25 de 
milioane de copii trăiesc în risc de sărăcie și excluziune socială. Impactul excluziunii asupra copiilor este 
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copleșitor și avem nenumărate studii care demonstrează cu cifre îngrijorătoare cât de mari sunt aceste pierderi și 
mai ales faptul că ele sunt irecuperabile.  

 
Pentru România situația este chiar mai dramatică, pentru că avem procentul cel mai mare de copii din 

Uniunea Europeană care trăiesc în condiții de deprivare: 48%. În studiul privind Bunăstarea copilului din 
mediul rural realizat de World Vision România și lansat anul trecut, se arată că 1 din 10 copii merge la culcare 
flămând și că accesul la servicii de bază – de sănătate, educație sau servicii sociale – le este îngrădit din cauza 
sărăciei, a infrastructurii precare și a calității slabe a serviciilor. Sărăcia afectează în egală măsură copiii din 
mediul rural ca și pe cei care trăiesc în ghetouri sau în familii sărace sau afectate de șomaj din mediul urban.  

 
Și în aceste condiții nu ar trebui să ne mai mire imaginile cu familii roma cu copii care migrează din 

România către statele vestice ale Uniunii Europene în căutarea unei vieți mai bune pentru copiii lor. Ei sunt 
poate populația cea mai mobilă a țării, dar dacă ar putea, foarte multe familii cu copii ar pleca la rândul lor 
pentru a încerca să-și protejeze copiii de sărăcie și excluziune. 

 
Eșecurile românești și ale altor state europene în privința integrării sociale a copiilor au costuri 

inimaginabile. Fiecare an care trece înseamnă o nouă generație de copii care se vor integra cu greu și vor 
contribui mai puțin la dezvoltarea Uniunii Europene. 

 
Ce avem de facut? Răspunsul la nevoia de integrare a celor mai vulnerabili este relativ simplu: avem 

nevoie de o abordare unitară și de standarde egale pentru toți copiii Europei. Avem nevoie de mecanisme de 
implementare a obiectivelor strategice cu privire la copii. Numai așa vom putea să asigurăm continuitate, 
protecție și integrare socială pentru grupurile cele mai vulnerabile.  

 
Aceasta este una dintre cele mai importante lecții ale reformei sistemului de protecție a copilului din 

România: nu e suficient să avem strategii care să-și propună îmbunătățirea vieții copiilor, ci avem nevoie de 
structuri care să fie mandatate să implementeze aceste strategii. Momentul în care România a început să facă 
progrese în procesul de reformă a fost înființarea unei instituții mandatate de la cel mai înalt nivel să se ocupe 
de asigurarea bunăstării copiilor.  

 
În același timp suntem cu toții conștienți că România are nevoie să își construiască și să își consolideze 

o nișă de expertiză în Uniunea Europeană. Și este de dorit să avem la București o Agenție Europeană. Uniunea 
Europeană este tot mai conștientă de nevoia de a face ceva pentru copii. Dovadă sunt preocupărilor recente ale 
Consiliului Uniunii Europene și ale Comisiei de a face o prioritate din bunăstarea copilului, motiv pentru care 
anticipez că investiția în copii va deveni un domeniu de interes major. 

 
Expertiza României în domeniul protecției copilului este de necontestat. Între noile State Membre, 

România este singura care a reformat complet sistemul de protecție a copilului. Tot de necontestat e și faptul că 
țara cu cea mai mare populație roma care are de suferit din cauza excluziunii sociale este cea mai în măsură să 
conducă demersuri pentru a găsi soluțiile cele mai potrivite pentru integrarea europeană a acestui grup etnic.  

 
Toate aceste elemente ne arată clar că este momentul să ne asumăm un rol mult mai activ în realizarea 

dezideratului de a ”Construi o Europă cu și pentru copii” prin crearea și organizarea la București a unei Agenții 
Europene pentru Copii, Inovare și Incluziune Socială care să urmărească implementarea acestor deziderate.  

 
Această agenție va funcționa ca o structură descentralizată a Uniunii Europene, și va putea oferi 

expertiză tehnică în domeniul protecției copilului, a inovării și incluziunii sociale. Numai așa vom putea 
transforma ceea ce a fost considerat o vulnerabilitate majoră, într-un domeniu de expertiză al României. 
România s-ar poziționa astfel ca leader la nivel european în privința drepturilor copiilor şi în discuţiile despre 
reforma instituţională a sistemului de plasament al copiilor vulnerabili la nivelul UE.  

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 26 - 2013 săptămâna  7 - 11 octombrie 
2013   

 

54

Pentru aceasta trebuie să facem eforturi diplomatice bine articulate pentru a propune şi obţine înfiinţarea 
acestei Agenţii Europene pentru Copii la Bucureşti. Numai așa vom putea promova experiența şi expertiza 
românească în aceste domenii. Susținerea viguroasă de către România a creării Agenției Europene pentru Copii, 
Inovare și Incluziune Socială la București va da un semnal clar Uniunii Europene cu privire la voința 
autorităților române de a aborda în mod serios îngrijorările celorlalte state UE cu privire la situația copiilor 
vulnerabili, construind un capital de imagine pentru România.  

 
Un astfel de demers nu implică nici un fel de costuri pentru statul român. Dimpotrivă, ne poziționează 

pentru a coordona alocarea coerentă de fonduri în vederea asigurării bunăstării copiilor și a integrării sociale 
inteligente, pe baze științifice solide, a celor mai vulnerabile grupuri sociale din Uniunea Europeană. 

 
Agenția Europeană pentru Copii poate asigura dezvoltarea cooperării între Statele Membre ale UE în 

domeniul protecției copilului, inovării sociale și incluziunii sociale prin: (a) facilitarea schimbului de informații 
cu privire la bune practici și soluții de politici publice; (b) formarea de experți; sau (c) oferirea de asistență 
specializată structurilor guvernamentale și locale care doresc eficientizarea fondurilor europene existente în 
aceste domenii. 

 
Mai mult, Agenția poate permite dezvoltarea, implementarea și monitorizarea de proiecte inovative care 

să asigure atingerea obiectivelor strategiei europene pentru o mai bună protecție a copiilor din Uniunea 
Europeană, cu o atenție deosebită pentru copiii din comunitățile cele mai vulnerabile. 

 
Este necesar și urgent să fie create mecanisme de monitorizare și evaluare a modului în care structurile 

guvernamentale și europene asigură îndeplinirea obiectivelor UE în domeniul protecției copilului și incluziunii 
sociale (conform Agendei Europene pentru Copii și Strategia 2020).  

 
În mod evident, UE nu-și mai poate permite amânarea sau implementarea precară a priorităților pentru 

combaterea excluziunii sociale a copiilor datorită efectelor devastatoare ale acestora pentru capitalul uman al 
Europei. Societatea civilă, în special ONG-urile și instituțiile academice atrag atenția asupra faptului că sărăcia 
copilului are implicații complexe pe termen scurt și mediu: 

- Are consecințe morale și juridice -  pentru că sărăcia încalcă dreptul copilului la dezvoltarea 
întregului său potențial, în condițiile în care toate statele membre au ratificat Convenția ONU cu privire la 
drepturile copilului; 

- Am amintit deja consecințele sociale - copiii care trăiesc în sărăcie nu pot participa la viața 
socială, la activități comune cu prietenii sau la activități culturale; pe termen lung ei sunt în risc să perpetueze 
cercul intergenerațional al sărăciei; 

- Excluziunea are implicații majore de sănătate - este dovedit faptul că sărăcia afectează 
dezvoltarea fizică, emoțională și psihologică a copilului. Studiile au arătat că gradul de afectare crește cu durata 
sărăciei și poate conduce la deteriorări cerebrale și la deficiențe lingvistice și cognitive irecuperabile; 

- Iar la nivel macro-social lipsa de integrare a copiilor are efecte financiare uriașe – pentru că 
sărăcia copilului are costuri directe imediate dar și pe termen lung: nevoile de îngrijire medicală cresc datorită 
stării de sănătate precară, absenteism sau neparticipare școlară, cu toate consecințele care decurg din acest fapt. 
Pentru a vă face o idee cu privire la costurile indiferenței noastre față de copii, aș vrea să amintesc aici un studiu 
din 2008 al Fundației Joseph Rowntree care aprecia, într-o estimare moderată, că ”nota de plată” a Marii 
Britanii pentru combaterea efectelor pe care le are sărăcia asupra copilului se situa la £12 miliarde anual, dintre 
care circa 60% erau costuri cu serviciile sociale, educația și serviciile judiciare și penitenciare. La acestea se 
adaugă o ”pierdere” a statului de £13 miliarde anual din lipsa contribuției financiare a celor care au crescut în 
condiții de sărăcie. 

 
Angajamentul Uniunii Europene față de combaterea sărăciei copilului se regăsește în cele mai 

importante documente strategice ale Comitetului pentru Protecție Socială al Comisiei Europene cu privire la 
coeziunea socială, inclusiv în Pachetul privind Investițiile Sociale (Social Investment Package). Raportul din 7 
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iunie 2012 al Comitetului pentru Protecție Socială "Preventing and tackling child poverty and social 
exclusion and promoting children’s well-being", recomandă Comisiei Europene să facă eforturi pentru 
prevenirea sărăciei copilului și pentru promovarea bunăstării sale.  

 
Comitetul notează că pentru a combate eficient sărăcia copilului sunt necesare acțiuni concertate ale 

instituțiilor publice, inclusiv cele responsabile pentru protecție socială, muncă, sănătate, educație, servicii 
sociale, locuire, mediu și justiție. Așa cum notează Comitetul, trebuie ca atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel 
național sau sub-național să existe coordonare orizontală pentru ca acțiunile diferiților actori, publici și privați, 
să fie integrate și să se potențeze reciproc. 

 
Urmare a acestui raport, recomandarea Comisiei Europene "Investing in children: breaking the cycle of 

disadvantage" din 20 februarie 2013 cere statelor membre să ”plaseze ferm sărăcia și excluziunea socială a 
copilului ca una dintre problemele cheie ale Strategiei Europa 2020 și a Programelor Naționale de Reformă, 
ca parte integrantă a efortului de reducere a sărăciei și excluziunii sociale”.  

 
Iată de ce România trebuie să înceapă urgent demersurile pentru crearea unei Agenții Europene pentru 

Copii, Inovare și Incluziune Socială la București iar noi, ca politicieni avem obligația de a depune toate 
eforturile necesare pentru realizarea sa, pentru a rezolva o bună parte din problemele pe care le avem atât pe 
plan intern cât și extern.  

 
Personal, o să depun toate eforturile pentru ca în următorii ani România să găzduiască această Agenție 

Europeană. Pentru mine este un proiect politic important și sunt mândră că pentru atingerea obiectivelor vor 
colabora cu mine Valeriu Nicolae, activist pentru drepturile omului, Mirela Oprea, secretar general al ChildPact 
- Coaliţia regională pentru protecția copilului din regiunea extinsă a Mării Negre şi Daniela Buzducea, director 
de advocacy al organizaţiei nonguvernamentale World Vision România.  Sper să am sprijinul dumneavoastră în 
acest demers important.  

 
Vă mulțumesc 

Deputat 
Ana Birchall 

 
** 

 
 

Codul Rutier – pragmatic şi obiectiv pentru siguranţa cetăţenilor 
 
 
Stimaţi colegi, 
 Proiectul elaborat de Ministerul de Interne şi supus dezbaterilor publice privind modificarea Codului 

Rutier, a provocat în ultimele zile discuţii aprinse. 
Decizia cu privire la noile modificări a fost din nou respinsă de Guvern. Noua legislaţie propusă de ministrul 

de Interne, Radu Stroe, prevede amenzi de până la 9 600 de lei. 
Consider că amenzile drastice impuse nu sunt tocmai soluţia optimă pentru îmbunătăţirea traficului la nivel 

naţional. 
Susţin înăsprirea pedepselor pentru cei care fac abateri grave de la Codul Rutier – cei care urcă la volan în 

stare de ebrietate sau sub influenţa substanţelor halucinogene, cei care depăşesc viteza legală cu mult peste limita 
admisă, cei care nu respectă regulile de prioritate. În aceste cazuri se pot aplica amenzi mai mari decât cele existente 
în Codul Rutier actual, dar şi suportabile în acelaşi timp. 

Cele mai multe critici ce sunt aduse acestui proiect de lege sunt cele care vizează cuantumul amenzilor. Este 
de subliniat faptul că valorile amenzilor, de ordinul miilor de lei, ar fi disproporţionate în raport cu veniturile 
populaţiei, lucru care nu ar duce la efectul dorit, acela de prevenţie. 
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Tot aici sunt vizate şi perioadele mărite de suspendare a permisului de conducere auto în cazul abaterilor de 
la Codul Rutier. În acest caz, criticile sunt venite din partea asociaţiilor profesioniste ale transportatorilor, care susţin 
că suspendarea permisului pe o perioadă de câteva luni sau chiar ani, duce în mod evident la interzicerea dreptului de 
muncă. 

Chiar dacă aceste critici sunt îndreptăţite, nu putem să nu subliniem numărul mare al accidentelor înregistrate 
în ultimul timp pe teritoriul României. La sfârşitul anului 2012 erau înregistrate 9 355 de accidente grave de 
circulaţie, soldate cu        2 040 de decese şi 8 848 de persoane grav rănite. În decursul ultimilor ani, valorile 
amenzilor au crescut, însă a crescut şi numărul accidentelor, fapt ce atestă că majorarea amenzilor nu este tocmai o 
soluţie optimă în evitarea accidentelor. 

Indicat ar fi ca atenţia să fie îndreptată şi spre starea drumurilor, şoselelor, autostrăzilor care necesită 
îmbunătăţire. 

Nu trebuie uitaţi nici transportatorii internaţionali care în drumul lor spre Bulgaria, Turcia sau Asia trec prin 
România. Dacă amenzile ar creşte atât de mult, ei ar evita tranzitul prin România, alegând o rută unde infrastructura 
drumurilor este mult mai bună cât şi cuantumul amenzilor rutiere este mai mic. Acest lucru ar putea avea un impact 
negativ asupra României. 

De altfel, este necesar să se lucreze puţin şi la întregul proces de obţinere al permisului de conducere auto. 
Este nevoie de mai multă severitate, ar trebui reintroduse probele de poligon şi conducere pe timp de noapte pentru ca 
cel care dobândeşte permisul  să aibă un minim necesar de abilităţi în acest domeniu. 

Nu trebuie ignorat nici modul în care se face încasarea amenzilor. Prea puţini îşi achită amenzile. Ele trebuie 
executate şi de preferat ar fi ca banii să nu mai fie colectaţi de către administraţiile locale. 

Sper ca atât în urma dezbaterii publice cât şi a celei parlamentare să se ajungă la un rezultat benefic, noile 
modificări ce vor fi aduse Codului Rutier să ducă la descurajarea încălcărilor voite ale regulilor de circulaţie.  

 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Weber Mihai 

 
*** 

 
 

Motto ,, Prima bogatie este sănătatea’’Ralph Waldo Emerson 
 
 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor, 

 
 
Sunt nenumărate zilele în care din spitale lipseşte cu desăvârşire vaccinul antitetanos, vaccin atât de necesar 

pentru cei aflaţi în suferinţă. La Institutul "Cantacuzino" Iaşi se produceau seruri fără echivalent în lume. Singurul 
institut din România în care se mai producea ser antitetanos va fi închis definitiv, printr-o decizie a Ministerului 
Sănătăţii.  

Situaţia dezastruoasă de la acest institut datează încă din anul 2010, de când la conducerea ţării se afla 
Guvernul Boc.  Atunci Agenţia Naţională a Medicamentelor i-a ridicat autorizaţia de funcţionare pe motiv de 
proastă tehnologizare. Dacă inconştiienţa Guvernului condus de Emil Boc a lăsat  fără dreptul de a produce cele 
mai valoroase  imunomodulatori, precum Polidin, Orostim, IBC 10, Bronhodin, Aerodin, anatoxina tetanică şi 
vaccinul polimicrobian, produse ce nu au echivalent  în alte centre de profil din lume, noi cei ce ne aflăm acum la 
conducerea acestei ţări, haideţi  să încercăm, domnule ministru Nicolaescu, să dăm o şansă acestui institut, institut 
care ar putea aduce, pe lângă siguranţa în rândul cetăţenilor că vor putea găsi în toate spitalele produsele fabricate 
aici, şi un real sprijin  în economia ţării.   

Samuel Johnson afirma ,, Cu siguranta sanatatea este mult mai valoroasa ca si banul deoarece sanatatea face 
banul’’ prin urmare domnule ministru, să identificăm o modalitate cât mai rapidă şi viabilă  pentru redeschiderea căt 
mai urgentă a  Institutului ,,Cantacuzino‘’ Iaşi. 
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Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Ion Molcioalcă 

 
*** 

 
 

Filmul românesc merită mai mult sprijin din partea Ministerului Culturii 
 

 
Săptămâna trecută, încă un premiu de prestigiu a venit să încununeze cinematografia românească. Filmul 

Poziția copilului, în regia lui Călin Netzer, deja în posesia Ursului de Aur la Festivalul de la Berlin, a fost încununat 
și cu Marele Premiu al Festivalului de Film de la Namur. Un premiu de rezonanță, acordat în cadrul unui festival al 
filmului de artă, de către un juriu de-o tradițională exigență. Și care certifică nu numai valoarea artistică de excepție a 
filmului regizat de Călin Netzer, ci și cota tot mai înaltă pe care o are filmul românesc în lume. 

Din păcate, tot mai apreciat pe mapamond, filmul românesc se zbate acasă într-un anonimat jenant pentru o 
cultură cu anumite pretenții. Dacă nu ar exista mall-urile, cu cinematografele lor – dar în care sunt rareori proiectate 
filme de calitate artistică, și încă și mai rar filme românești –, s-ar putea spune că această instituție este pe cale de 
dispariție în România. Există câteva județe în care nu mai funcționează nici un cinematograf. 

Cauza acestui anonimat în care se zbate filmul românesc la el acasă – cu corolarul lui: dispariția culturii 
cinematografice la nivelul tinerilor – o reprezintă absența desăvârșită o oricărei strategii de dezvoltare a 
cinematografiei românești. Strategie pe care Ministerul Culturii, ca principal finanțator al filmului de artă, ar trebui 
să o elaboreze. Din păcate, Ministerul Culturii, de mai bine de un deceniu, nu face decât să împartă discutabil sume 
tot mai mici și să lase cinematografele să se închidă, sub diferite pretexte. Nu numai autorii de film, dar și spectatorii 
sunt lăsați de izbeliște, la mâna regulilor pieței, iar rezultatul este cel cunoscut. 

Fac un apel, mai întâi la colegii din Camera Deputaților. Este anormal ca evidenta calitate a filmului 
românesc să nu se reflecte într-un buget mai consistent acordat producției de film în 2014. Trebuie să găsim resurse 
pentru a finanța mai bine filmul românesc și investițiile în infrastructura cinematografică.   

Apoi, invit conducerea Ministerului Culturii și principalele instituții cu atribuții în domeniul cinematografiei 
să înceapă de urgență demersurile pentru configurarea unei strategii de relansare a cinematografiei. Comisia de 
Cultură-Culte a Camerei Deputaților poate găzdui dezbaterile necesare elaborării acestei strategii, astfel încât să fie 
deschise noi cinematografe și, în colaborare cu Ministerul Educației, se fie intensificată cultura cinematografică în 
școală. Filmul românesc trebuie să revină acolo unde îi este locul, adică în cultura română vie și în inimile 
spectatorilor. 
 

Deputat 
Ionuț Vulpescu 

 
*** 

 

Dacă nu au pâine, dați-le cozonac! 

 

Ministerul ‘noi muncim, nu gândim’: cantitatea este mai importantă decât calitatea, proiectele de legi sunt cât 
mai multe, iar rezultatele cât mai puține, sănătatea se tratează cu și pe hârtie. 

Domnule preşedinte, 

Stimaţi colegi, 
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Doamnelor şi domnilor, 

 

 
Domnule ministru al Sănătății din România, stimate domnule Eugen Gheorghe Nicolăescu, faptul că sunteți 

preocupat de elaborarea unor proiecte al căror scop, cel puțin declarat, este acela al îmbunătățirii sistemului de 
sănătate românesc este cel puțin lăudabil, dacă nu și meritoriu. 

Faptul că aceste proiecte, multe, prea multe dintre ele, nu au nicio legătură cu realitatea țării noastre, nu poate 
fi trecut la capitolul ‘scăpare’, ci, aș îndrăzni să o spun, nefiind singurul de altfel, la capitolul ‘alertă națională’.  

Căci, domnule ministru, cum am putea cataloga sănătatea, dacă nu interes major de siguranță națională? 
Dacă ar fi să facem un bilanț al activității dumneavoastre din ultimele luni, acesta ar include o grevă generală 
anunțată de către medici, închiderea unui obiectiv cheie, cum este Institutul Cantacuzino de la Iași, o situație 
deplorabilă a celui din București și multe proiecte anunțate cu surle și trâmbițe, dar care, din păcate pentru noi, 
domnule ministru, și spre o invitație la o cât mai profundă reanaliză din partea dumneavoastră, anunță lucruri 
complet străine de ceea ce reflectă cu adevărat sistemul de sănătate național. 

Într-un stat cu cea mai mică finanțare per capita pe sănătate din rândul statelor europene, într-un stat în care 
bugetul alocat sănătății este unul derizoriu comparativ cu alte domenii sau state și în care ministrul de resort, adică 
dumneavoastră, nu face nimic pentru o suplimentare considerabilă a bugetului pentru anul viitor, se anunță proiecte 
ce urmăresc modelele unor țări care beneficiază de sume net superioare nouă. Nu ar fi nicio problemă dacă, copiind 
modelele altora, le-am adapta, ținând cont de posibilitățile reale. Problemele apar în momentul în care aceste modele 
sunt copiate fără discernământ și fără funcționalitate. Ce am putea crede sau înțelege, domnule ministru? Că 
proiectele pe care le-ați inițiat sunt doar unele populiste și menite să asigure strălucire unui mandat care funcționează 
după modelul: ‘după mine, potopul!’? 

Nu v-aș putea crede atât de indiferent sau de centrat pe propria imagine, în detrimentul sănătății milioanelor 
de români și a celor care îndeplinesc nobila profesie de cadru medical. 

Pe de altă parte, doresc să mă fac foarte bine înțeles. Nu sunt retrograd, nici ostil muncii dumneavoastră. Sunt 
perfect conștient de problemele profunde ale sistemului și de faptul că se impun măsuri complexe, rapide și eficiente. 
Tocmai de aceea, subliniez, domnule ministru, măsuri complexe, rapide și eficiente. Ceea ce nu aș putea spune eu 
sau foarte mulți dintre beneficiarii sistemului despre proiectele dumneavoastră. Dovedit oricând într-o discuție 
amplă, dincolo de considerațiile limitate ale unei declarații politice.  

Încă un lucru, stimate domnule ministru, nu credeți că, întotdeauna, logica și bunul-simț dictează tuturor că, 
atunci când, de exemplu, vrei să renovezi o casă, trebuie să înlături vechile lucruri deteriorate care stau în calea celor 
noi? 

Și, domnule ministru, nu credeți că, în calitatea pe care o dețineți și de care, de multe ori ați părut și păreți 
străin, ar trebui să începeți de pe acum să lucrați la modalitățile prin care poate crește bugetul alocat pentru anul 
viitor sănătății?  

Nu cred că ați vrea să rămâneți în istorie ca o variantă masculină și palidă a Mariei Antoaneta, găsind soluția 
pentru problema sistemului de sănătate din România pe modelul: dacă nu au pâine, dați-le cozonac! Dacă nu au 
sănătate, dați-le proiecte! 

 
Vă mulțumesc. 

Deputat 
Ovidiu C. Iane 

 
*** 

 
 

DECLARAŢIE PRIVIND NECESITATEA REGLEMENTĂRII 
UNITARE A MĂSURILOR ŞI INSTRUMENTELOR DE INCLUZIUNE SOCIALĂ DESTINATE 

COMUNITĂŢILOR SĂRACE 
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Stimaţi colegi, 
Criza economică şi financiară a accentuat sărăcia şi excluziunea socială la nivelul Uniunii Europene. În anul 

2011, în cadrul UE, 120 de milioane de persoane trăiau sub pragul sărăciei (mai puţin de 60% din venitul mediu), şi 
din nefericire, numărul acestora este în continuă creştere. La nivel european există o preocupare majoră pentru 
combaterea acestui fenomen, fondurile europene, în general şi cele structurale, în special, fiind considerate un 
instrument eficient pentru incluziunea socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale grupurilor vulnerabile sau, 
după caz, a comunităţilor sărace. Transpunerea la nivel naţional a politicilor europene în domeniul incluziunii sociale 
a determinat stabilirea prin Programul Naţional de Reformă pentru perioada 2011-2013, a unei ţinte de reducere cu 
580.000, până în 2020, a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială faţă de anul 2008, ceea 
ce reprezintă o reducere cu cca. 15% a numărului de persoane aflate în situaţie de sărăcie.  

Pentru ca acest obiectiv să se poată îndeplini nu este nevoie numai de un cadru instituţional şi legislativ 
coerent care să susţină financiar comunităţile sărace şi grupurile vulnerabile din România în demersurile ce vor fi 
întreprinse pentru accesarea şi utilizarea fondurilor structurale, ci şi de o abordare unitară legislativă a conceptelor 
care se circumscriu acestei problematici. Din păcate, la nivelul societăţii româneşti nu există o reglementare unitară 
pentru conceptele asociate fenomenului sărăciei, precum cel de comunitate săracă, iar aceste fragmentări existente în 
abordarea legislativă a sărăciei au contribuit la insuficienta utilizare a fondurilor structurale alocate României. 

Pornind de expertiza celor de Policy Center for Roma and Minorities, concretizată în studiul denumit 
Impactul fondurilor structurale asupra comunităţilor sărace - influenţa cadrului legislativ, am iniţiat împreună cu 
Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, un proiect de lege care îşi propune să contribuie la eliminarea 
barierelor legislative şi instituţionale în procesul de incluziune socială a comunităţilor sărace din România, indiferent 
de localizarea acestora în mediul urban sau rural.  

Scopul acestui proiect de lege este crearea unui mecanism inter-instituţional care să coordoneze procesul de 
reglementare unitară a măsurilor şi instrumentelor de incluziune socială destinate comunităţilor sărace. Mai mult, 
acest proiect îşi propune şi instituirea cadrului legal pentru asigurarea resurselor financiare necesare cofinanţării 
proiectelor europene iniţiate în comunităţile sărace.    

În acest sens, am propus împreună cu Ministrul Eugen Teodorovici, înfiinţarea unui grup de lucru pentru 
comunităţile sărace ce va coordona procesul de reglementare unitară a măsurilor şi instrumentelor de incluziune 
socială destinate comunităţilor sărace în vederea uniformizării legislative a noţiunilor şi expresiilor din acest 
domeniu. Reprezentând o structură fără personalitate juridică proprie, activitatea grupului de lucru pentru 
comunităţile sărace va fi coordonată de Secretariatul General al Guvernului României.  Activitatea acestui grup de 
lucru se va concretiza în elaborarea unui set unitar de definiţii specifice grupurilor vulnerabile şi comunităţilor sărace, 
precum şi a unei metodologii de calificare a acestora care vor fi ulterior detaliate în cadrul unei legi distincte. 

   În vederea implementării unor proiecte specifice prin care să fie soluţionate problemele cu care se 
confruntă comunităţile sărace din România, proiectul de lege propune crearea Instrumentului pentru facilitarea 
accesului comunităţilor sărace la fondurile structurale. În contextul în care autorităţile administraţiei publice locale 
reclamă constrângeri de ordin bugetar, Instrumentul pentru facilitarea accesului comunităţilor sărace la fondurile 
structurale are rolul de a pune la dispoziţia comunităţilor sărace resursele financiare necesare asigurării cofinanţării 
proiectelor finanţate din fonduri structurale. 
 

Deputat 
Mircea Gheorghe DRĂGHICI 

 
*** 

 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ABSORBŢIA FONDURILOR EUROPENE 
 
 
 

Stimaţi colegi, 
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Decizia prim-ministrului Victor Ponta de a veni astăzi, 8 octombrie, în faţa dumneavoastră pentru a vă 
prezenta situaţia absorbţiei fondurilor europene reprezintă dincolo de un act de normalitate şi transparenţă, o premieră 
pentru scena politică din România.  Proiectul „Acordului de parteneriat 2014-2020” cu Uniunea Europeană, ce 
urmează a fi prezentat de premier şi transmis la Bruxelles în perioada următoare, demonstrează că preocuparea 
permanentă a Guvernului a fost pregătirea programării fondurilor europene pentru perioada 2014-2020.  

Iniţiativa grupului PDL de a-l chema la raport pe premierul Victor Ponta şi pe ministrul Fondurilor Europene, 
Eugen Teodorovici, este una care merită să fie lăudată. Înainte să critici fără fundamente, este necesar să cunoşti un 
domeniu. Este de apreciat faptul că PDL este o formaţiune politică care doreşte să aprofundeze acum, în al 
unsprezecelea ceas, acest domeniu. Bineînţeles că dacă ascultaţi sfaturile noastre în privinţa modului în care România 
putea absorbi mai mulţi bani europeni şi când dumneavoastră eraţi la guvernare, rata absorbţiei de acum vă aducea 
mai multă satisfacţie, pentru că era ceva ce aţi construit şi dumneavoastră.  

La venirea USL la guvernare, în mai 2012, rata de absorbţie a fondurilor europene era situată în jurul a 7%. 
În momentul de faţă România a ajuns la un grad de absorbţie de 24%. Numai anul acesta Comisia Europeană a 
rambursat României aproximativ 2 miliarde de euro, adică mai mulţi bani europeni decât au ajuns în ţara noastră în 
perioada 2007-2012, ceea ce demonstrează eficienţa măsurilor implementate de Guvern.  Mai mult, vă amintesc că 
noi am absorbit doar în iulie 700 de milioane euro, cât a reuşit Guvernul Boc în 3 ani. 

Chiar dacă mai sunt paşi de făcut pentru a obţine un grad mai ridicat de absorbţie, consider că guvernarea 
USL a câştigat în acest moment bătălia cu fondurile europene. În 2012 toate programele finanţate din bani europeni 
erau blocate, în timp ce astăzi le avem pe toate deblocate.  

 
 

Deputat 
Mircea Gheorghe DRĂGHICI 

 
*** 

 
Stimaţi colegi,  
 
Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică economia României a crescut în primul semestru 

din 2013 cu 1,8% faţă de perioada similară din 2012, totalizând 267,8 miliarde lei pe serie brută, iar în trimestrul II 
din acest an a înregistrat o creştere cu 1,5%, faţă de aceeaşi perioadă din 2012, totalizând 146,9 miliarde lei. 

INS precizează că din punctul de vedere al formării PIB, în semestrul I 2013, nu s-au înregistrat modificări 
ale contribuţiei la creşterea PIB, între cele două estimări.  

Iată, stimaţi colegi, că măsurile luate până în prezent de guvernul Ponta au pus România pe un făgaş normal. 
Mai sunt intr-adevăr multe de făcut însă, lucrurile sunt pe drumul cel drept.  

Guvernul Ponta s-a angajat că va reduce gradual fiscalitatea pentru a înlătura din povara fiscală de pe umerii 
contribuabililor corecţi. 

După ce, ca proiect pilot, a fost redusă TVA la 9%, guvernul Ponta analizează reducerea TVA şi la alte 
produse de bază. Ţinta principală în 2014 este reducerea CAS cu 3 puncte procentuale la angajator, asociată cu o 
creştere mica a salariului minim sau creşterea bazei salariale nesupuse impozitării. 

 
Pentru a continua acest trend ascendent, Guvernul va asigura creşterea transparenţei şi a eficienţei cheltuirii 

banului public şi va creşte calitatea serviciilor publice. De asemenea, va propune o schema de ajutor de stat care să 
ajute IMM-urile să obţină capital de lucru necesar dezvoltării activităţii. 

 

De asemenea, un rol important in această creştere l-a jucat şi reducerea birocraţiei fiscale. A fost continuat 
procesul privind reducerea numărului de taxe plătite de o companie. Raportul Doing Business 2013 realizat de Banca 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 26 - 2013 săptămâna  7 - 11 octombrie 
2013   

 

61

Mondială a arătat că numărul de taxe a fost redus de la 113 plăti pe an în 2012 la 41 în 2013. Totodată, timpul 
cheltuit pentru plata taxelor pe an s-a redus de la 222 ore la 216 ore, lucru care poate fi încă îmbunătăţit. 

Stimaţi colegi, iată că rezultatele unei munci susţinute de către Guvernul Ponta nu întârzie să apară, fapt 
demonstrat şi de statisticile INS prezentate mai sus.  

 
Deputat 

Ciprian Nica 
 

*** 
 
 

Dimensiunea umană a situaţiei din Siria 

 
 Situaţia din Siria a captat, din nou, atenţia tuturor la sfârşitul lunii trecute, când Consiliul de Securitate al 
ONU a adoptat în unanimitate Rezoluţia 2118, prin care, pornind de la faptul că utilizarea armelor chimice reprezintă 
o ameninţare la adresa păcii şi securităţii internaţionale şi condamnând în termenii cei mai fermi orice utilizare a 
armelor chimice în Republica Arabă Siriană, susţine decizia Organizaţiei pentru Interzicea Armelor Chimice privind 
instituirea unor proceduri speciale pentru distrugerea expeditivă a arsenalului de arme chimice al Siriei şi verificarea 
riguroasă a punerii în aplicare a acestor măsuri. De asemenea, Rezoluţia mai prevede că Republica Arabă Siriană, 
partidele sau actorii non-statali nu vor folosi, dezvolta, produce, achiziţiona, depozita, păstra sau transfera, în mod 
direct sau indirect, arme chimice şi vor coopera pe deplin cu OIAC şi ONU.  

 Votul a fost considerat un progres diplomatic major, deoarece aceasta este prima rezoluţie pe care Consiliul 
de Securitate o adoptată de la declanşarea conflictului sirian, în martie 2011, în alte trei ocazii de adoptare a unor 
rezoluţii, Rusia şi China făcând uz de dreptul de veto.  

 Dincolo de identificarea şi distrugerea armelor chimice, Consiliul de Securitate ONU, a mai cerut, zilele 
trecute, autorităţilor siriene să ia măsuri imediate pentru a facilita expansiunea operaţiunilor de ajutorare umanitară şi 
pentru a ridica impedimentele birocratice sau alte obstacole. Acesta este, de fapt, aspectul asupra căruia aş vrea să 
insist în această declaraţie politică: drama refugiaţilor sirieni şi acordarea de ajutoare umanitare populaţiei rămase în 
Siria. 

 Atacul cu gaze toxice din luna august, de la periferia Damascului, soldat cu moartea  a peste 1.300 de  civili, 
dintre care 67% copii şi femei, pare să fi determinat comunitatea internaţională să iasă din 
atitudinea prudentă manifestată până în prezent şi care a aruncat Siria într-o criză umanitară fără precedent, prin 
amploarea sa în istoria recentă. Înaltul comisar ONU pentru refugiaţi Antonio Gutteres arăta că „Siria a devenit 
marea tragedie a acestui secol, o calamitate nedemnă cu suferinţe şi deplasări de populaţie fără echivalent în istoria 
recentă. Singura consolare este umanitatea şi fraternitatea de care dau dovadă ţările vecine, primind refugiaţi şi 
salvându-le viaţa". 

 Din păcate, datele furnizate de UNHCR şi UNICEF sunt alarmante. In doi ani şi jumătate, peste două 
milioane de sirieni, şi vreau să precizez că cifra se referă la cei care au fost înregistraţi ca refugiaţi sau care sunt în 
aşteptarea acestui statut, au fost nevoiţi să îşi părăsească casele din cauza violenţelor. Peste 110.000 de persoane au 
fost ucise. în timp ce persoanele aflate în interiorul Siriei au nevoie imediată de asistenţă umanitară.  

 La sfârşitul lunii august, numărul refugiaţilor se ridica la 716.000 în Liban, 515.000 în Iordania, 460.000 în 
Turcia, 168.000 în Irak şi 110.000 în Egipt, ceea ce dă o amploare regională consecinţelor umanitare ale conflictului. 
Aproximativ 52 % din această populaţie sunt copii cu vârste mai mici de 17 ani. Este vorba de aproximativ un milion 
de copii sirieni, confruntaţi cu ororile războiului, care s-au refugiat în afara graniţelor ţării, împreună cu membri ai 
familiilor sau, şi mai dramatic, singuri. Alte două milioane de copii au fost transferaţi în zone ale Siriei mai puţin 
expuse conflictului şi 58% dintre ei nu mai merg la şcoală. Mai mult, în interiorul ţării aproape 7 milioane de oameni 
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au nevoie de asistenţă umanitară. 60% dintre spitale, 4.000 de şcoli, precum şi reţeaua de căi de comunicaţii au fost 
afectate sau distruse. Şi toate aceste cifre sunt departe de a reflecta exact dimensiunile acestei crize. 

 La nivelul UE, oficial, numărul refugiaţilor sirieni se ridică la aproximativ 50.000, Parlamentul European 
îndemnând ţările membre să fie mai puţin reticente faţă de primirea de refugiaţi sirieni şi să le garanteze acestora un 
acces echitabil la procedurile de azil. 

 La rândul său, România a fost printre puţinele state europene care şi-a menţinut ambasada deschisă, datorită 
comunităţii importante de cetăţeni români care se află pe teritoriul Siriei. Până în prezent, conform celor comunicate 
de MAE, au fost repatriaţi la cerere un număr de 500 de persoane. Insă, în contextul discuţiilor pentru aderarea la 
spaţiul Schengen, problema cu care s-ar putea confrunta în perioada următoare, rămâne un posibil val de imigranţi 
sirieni dinspre Turcia şi Bulgaria. 

 Comunitatea internaţională nu trebuie să se limiteze la a prezenta dimensiunile fenomenului şi la a condamna 
atacurile cărora le cad victime persoane inocente, ci trebuie să se mobilizeze şi să găsească urgent soluţii viabile 
pentru a pune capăt acestor suferinţe. Şi dacă vorbim de o lipsă de consens internaţional cu privire la modalitatea de 
rezolvare a conflictului, atunci nu trebuie să avem de a face cu divergenţe când vine vorba de a ameliora şi pune 
capăt suferinţei umane.  

Ajutoarele umanitare trebuie să ajungă la cei care au nevoie de ele, cât mai urgent posibil! Este 
responsabilitatea tuturor de a face mai mult, de a fi solidari cu aceşti oameni. Nu putem rămâne indiferenţi faţă de 
tragedia care se petrece în Siria. 

 

Deputat 
Cătălin Tiuch 

 
*** 

 
În sprijinul Codului rutier, în sprijinul guvernării bazate pe principii şi determinare 

 
 

Stimaţi colegi, 
Am urmărit cu interes dezbaterile provocate de proiectul de modificare a Codului Rutier, mai ales pentru că 

sunt de acord, de principiu, cu pedepsele crescute pe care acesta le aduce. Cred că trebuie să învăţăm să fim şoferi 
responsabili şi pe străzile din România, nu doar în alte ţări, şi mai cred că siguranţa tuturor categoriilor de cetăţeni: 
pietoni, şoferi, biciclişti sau motociclişti, este la fel de importantă. Totuşi, văd că avem tendinţa să ne întoarcem, 
încet, şi să tot modificăm sancţiunile stabilite prin Cod, pentru ca nu cumva să supărăm pe cineva. Avem tendinţa să 
uităm, în toată această dezbatere, că unul din motivele pentru care stabilim sancţiuni, uneori drastice, e numărul de 
victime înregistrate anual, în urma evenimentelor rutiere.  

Şi aici aş dori să mai adăuga ceva: sunteţi de acord cu mine, cred, că în ceea ce priveşte legislaţia rutieră, 
fiecare eroare nepenalizată poate însemna costuri în vieţi omeneşti. De aceea, vă spun de pe cum că sunt de acord şi 
susţin suspendarea permisului pentru perioade mai lungi de timp pentru abateri grave soldate cu victim, conducerea 
sub influenţa alcoolului sau conducerea fără permis. Aceste  abateri nu cred că trebuie să fie cauţionate în niciun fel. 

 Trebuie să înţelegem o dată pentru totdeauna că dacă avem legi care nu sunt respectate, ele se întorc 
împotriva noastră sub forma consecinţelor. Prima, şi poate cea mai gravă, este întreţinerea mentalităţii că statul este 
oricum slab şi incapabil să aplice pedepse. A doua consecinţă este că daunele rezultate, în cazul majorităţii legilor 
nerespectate, se achită din buzunarele tuturor.  

Stimaţi colegi,  
Să lăsăm legile să aibă măsuri punitive clare în cazuri care solicită aceste măsuri: ele ni se aplică nouă, 

tuturor. Şi să lăsăm oamenii să înţeleagă că nu există portiţe de scăpare. Singura portiţă e să fii corect şi să îţi respecţi 
propria parte a obligaţiilor faţă de stat. Sigur, asta înseamnă, de cealaltă parte, ca statul să fie un exemplu în aplicarea 
legilor şi în garantarea aplicării lor. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 26 - 2013 săptămâna  7 - 11 octombrie 
2013   

 

63

Şi atunci când oamenii vor prefera să fie corecţi şi să respecte legea, vor transmite asta, prin atitudinea lor, şi 
administraţiilor. E mai complicat să ceri mită unui om corect. E mai complicat să colectezi şpagă dintr-un sistem are 
funcţionează legal, pe bază de competenţe şi merite, şi nu are niciun motiv să caute „scurtcircuitarea” regulilor. Dar 
toate acestea se obţin în timp, cu multă voinţă politică şi cu determinare. Determinarea de a nu schimba regulile în 
funcţie de popularitatea pe care o avem în sondaje, de a nu ne ghida în guvernare după simpatii sau antipatii, ci după 
strategii care îşi arată roadele pe termen lung. 

Trebuie să facem un salt de la administra pur şi simplu instituţiile şi veniturile publice la a guverna cu 
ajutorul lor. Şi asta o vom putea face atunci când ne asumăm proiecte ferme, pe care le ducem până la capăt! 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Aurelia Cristea 

 
*** 

 
Şcolile agricole, răspunsul la întrebările copiilor de la ţară 

 
 
 Stimaţi colegi, 
 Ne-am obişnuit să vorbim despre şansa la educaţie a copiilor din mediul rural ca despre o chestiune care le 
priveşte doar pe familiile acestora. Consider că este greşit şi contra-productiv, deoarece generaţii întregi se pierd în 
încercarea de a urma şcoli la oraş, facultăţi pe bani grei (cine îşi permite sacrificiul), îngroşând rândurile şomerilor cu 
diplomă. 
 M-am adresat şi ministrului Educaţiei cu această problemă şi vin cu ea şi în faţa dumneavoastră, pentru că 
rezolvarea acesteia depinde în mare măsură şi de noi şi de contribuţia noastră la reforma continuă a sistemului de 
învăţământ. Şi am în vedere aici reintroducerea în sistemul educaţional a şcolilor profesionale, lucru care s-a 
întamplat în 2012, dar care nu a avut impactul scontat. 
 Elevii şi familiile acestora sunt prea puţin atraşi de şcolile profesionale, în lipsa unei informări corecte şi 
punctuale. Nu ştiu că în România piaţa muncii oferă prea puţine locuri de muncă pentru absolvenţii de studii 
superioare, în comparaţie cu numărul tot mai mare al acestora. Nu ştiu, cu siguranţă, că 80% dintre absolvenţi nu 
profeseaza meseria pentru care s-au pregătit. Şi, ca să aveţi în faţă şi nişte cifre, anul trecut, am avut 44.233 de 
absolvenţi specializaţi în studii juridice, 6.030 în studii politice şi administrative şi 2.000 în jurnalism şi ştiinţele 
comunicării – dar n-am pus la dispoziţia lor tot atâtea locuri de muncă. Şi, cel mai important, părinţii şi copiii 
acestora nu ştiu sau ignoră faptul că în ziua de astăzi este crucial să cunoşti o meserie, pentru a avea garanţia unui loc 
de muncă. 
 Există un paradox – în timp ce ţara este asaltată de copii cu diplome, sectorul agricol deplânge lipsa 
specialiştilor, iar fermierii şi investitorii în agricultură reclamă nevoia de personal adecvat. 
 O soluţie pentru reconfigurarea lucrurilor şi aşezarea pe un parcurs firesc, care să ducă la evoluţie pozitivă, 
este reintroducerea în sistemul de învăţământ a şcolilor agricole în mediul rural. Şi, oricât de retrogradă le va părea 
unora, ideea este foarte bine pusă în practică în alte ţări, unde agricultorii cu investiţii mari sponsorizează cursurile 
elevilor care le devin, la absolvire, angajaţi profesionişti. 
 Şansa copiilor care provin din familii sărace, de la ţară, nu este alta decât tot în zonele în care s-au născut. 
Însă noi putem determina dacă viitorul lor este unul bun, cu perspectiva unui trai decent sau, din contră, unul plin de 
lipsuri şi bazat exclusiv pe un ajutor social de la stat. Şi, în această idee, adaug şi pespectiva diminuării fenomenului 
de şomaj rural şi pe acela al abuzului în acordarea ajutoarelor sociale.  
 Dar, revin, pentru ca toate acestea să devină realitate, este nevoie de susţinerea şi implicarea noastră. De 
aceea lansez astăzi un dialog despre şcoala agricolă în mediul rural. 
 Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Ion Bălan 

 
*** 
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O radiografie a producţiei agricole din 2013 
 
 

Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi, 

 
Creşterea semnificativă a PIB-ului în România se va datora, în mare parte, producătorilor agricoli din 

sectorul vegetal. Potrivit unor estimări preliminare, valoarea producţiei la grâu, orz, porumb, rapiţă şi floarea soarelui 
s-ar putea ridica la aproximativ  4 miliarde euro. În acest an volumul recoltei de grâu a înregistrat un avans de 40% 
faţă de 2012. 

La floarea soarelui, în 2013, volumul producţiei s-a dublat faţă de 2012. 
Potrivit directorului Federaţiei Naţionale a Producătorilor de Seminţe de Porumb şi de Sorg din Franţa şi 

secretar permanent al Confederaţiei Europene a Producătorilor de Porumb, România a devenit al doilea mare 
producător de porumb boabe din Uniunea Europeană. 

Oficial, însă, a subliniat că, din cauza randamentului scăzut, ţara noastră nu s-a putut situa pe aceeaşi 
poziţie şi la producţia totală. 

Randamentul scăzut a fost determinat de dependenţa de condiţiile climatice în fazele critice de dezvoltare a 
plantelor generată de insuficienţa sistemelor de irigaţii, precum şi de tendinţa de aridizare a unor suprafeţe care vor 
continua să genereze fluctuaţii ale producţiei, accentuate şi de nivelul redus de mecanizare în domeniul agricol.  

Pe piaţă produselor româneşti s-au manifestat riscuri în ceea ce priveşte fluctuaţia preţurilor, acestea 
suferind o scădere abruptă, datorată inexistenţei unei burse de cereale la nivel naţional, de capacitatea limitată de 
stocare a produselor obţinute şi „absenţa” certificatelor de depozit, de menţinerea unui sistem rudimentar de colectare 
şi distribuţie şi de diminuarea, în timp, a efectivelor de animale.  

În 2013, accesul limitat şi lipsa silozurilor a generat vânzarea producţiei către intermediari la preţuri 
minimale (-30%), producătorii şi economia noastră înregistrând pierderi semnificative (circa 2 miliarde de euro). 

Pe de altă parte, spre deosebire de alte ţări, sistemul bancar din ţara noastră invocă norme ale băncii 
centrale pentru a refuza finanţare garantată cu stocul de produse agricole.  

În final o concluzie. În 2013 bugetul de stat a fost „văduvit” de profiturile traderilor care sunt „păstrate 
bine” în afara României.  
 

Vă mulţumesc,            
 

Deputat 
Marian GHIVECIU 

 
*** 

 
CUM SE REFLECTA CRESTEREA ECONOMICA 

DIN ACEST AN IN VIATA OAMENILOR 
 

Este firesc ca opozitia sa critice guvernul. Ceea ce nu e firesc este ca opozitia sa minta opinia publica. In 
urma masurilor adoptate, dar si a conjuncturii internationale, anul acesta Romania va avea o crestere economica 
de peste 2%.  

    Nu exista prognoza, interna sau externa, care sa spuna altceva .Mai mult, se estimeaza o   crestere 
economica medie de 4% pe an in urmatorii zece ani . 

Dincolo de prognoze sau date statistice, ceea ce conteaza cu adevarat sunt implicatiile directe pentru 
viata de zi cu zi a oamenilor. Dupa un moment de criza, cand economia incepe sa-si revina, noi venim cu masuri 
reparatorii, de dreptate sociala si incercam sa ii sprijim pe cei nedreptatiti si aflati in dificultate. 

   S-a ieftinit painea, ca urmare a reducerii TVA. Acesta a fost efectul imediat. In perioada urmatoare, 
asteptam efectele pozitive si in ceea ce priveste evaziunea din acest sector.Pentru multi romani, veniturile au crescut. 
Nu cat ar trebui pentru o crestere substantiala a nivelului de trai, dar am facut un pas necesar. Am aratat care este 
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directia in care vrem sa mergem.Am reintregit salariile bugetarilor.Am crescut salariul minim la 750 de lei.Am 
majorat punctul de pensie cu 4 procente.Acordam sprijin pentru plata incalzirii si a curentului electric. Au crescut 
preturile ca urmare a liberalizarii, dar nu am ramas indiferenti.Toate acestea reprezinta o povara pentru buget, dar 
este o decizie politica pe care ne-am asumat-o.  

Economia a permis aparitia mai multor firme decat s-au inchis. Numarul total de companii active din 
Romania a trecut pentru prima data la finalul lunii august de 714.000, in crestere cu 2,7% fata de 2012.La finele 
lunii iulie erau inregistrate 5,68 milioane de contracte de munca active (mai multe cu 27.000 fata de iulie 
2012).Numarul de salariati pentru care companiile au platit impozite si contributii sociale a ajuns la 5,15 
milioane de persoane (mai mult cu peste 17.000 fata de anul trecut)Am deblocat fondurile europene si am obtinut 
un an in plus pentru absorbtia acestora, ceea ce va aduce un plus de cca 2,2 mld euro pentru firmele din Romania. 

Exista si alte vesti bune, care poate nu se resimt direct in buzunarele cetatenilor decat pe termen mediu, 
dar ele confirma ca directia in care mergem este cea corecta:indicele de incredere macroeconomica - la maximul 
ultimelor 16 luni;cea mai mare crestere a lucrarilor de constructii din UE - Romania a avut, in luna iulie 2013, 
comparativ cu luna iunie 2013, cea mai mare crestere a lucrarilor de constructii din UE, 8,6%;nivel record atins 
de exporturile Romaniei in luna iulie 2013, de 4,5 miliarde euro;;mai putine datorii pe umerii viitoarelor generatii 
-in primele 7 luni din 2013 avem un deficit bugetar de aproape 2 ori mai mic decat in aceeasi perioada din 2011 
si de peste 3 ori mai mic decat in 2010. 

    
 

Deputat 

Barbulescu Daniel-Ionut 

 

*** 

 
Promovarea de politici publice pentru combaterea evaziunii fiscale 

 
 

Stimați colegi, distinși parlamentari, problema combaterii evaziunii fiscale figurează printre prioritățile 
guvernului USL, care caută cele mai bune măsuri pentru soluționarea ei, însă consider că este necesar să avem în 
vedere și promovarea unei legislații stabile și previzibile pe termen lung pentru eliminarea corupției din sectoarele 
public și privat, transparența și respetarea strictă a cerințelor privind achizițiile publice prevăzute în legislația 
europeană. Apreciez, de asemenea, că trebuie eliminată posibilitatea de a amâna plata taxelor, ceea ce va permite ca 
mijloacele astfel obținute să fie investite în deschiderea de noi firme. 

Se estimează că, în urma fraudei fiscale și a evitării plății impozitelor, în UE se pierde în fiecare an suma de 
1 000 de miliarde EUR din bani publici. Această amploare alarmantă a decalajului fiscal reprezintă pentru cetățeanul 
european un cost anual aproximativ de 2.000 EUR. În medie, pierderile fiscale depășesc astăzi în Europa bugetul 
total alocat de statele membre sănătății și depășesc de patru ori bugetul alocat educației în UE. O mare parte din 
lichiditățile neimpozitate sunt investite în activități de tranzacționare financiară, mai degrabă decât în consumul și 
investițiile publice. În plus, lipsa de coordonare în materie de politici fiscale de la nivelul UE generează costuri și 
sarcini administrative semnificative pentru cetățenii și întreprinderile care desfășoară activități transfrontaliere în 
cadrul UE și poate duce la neimpozitare sau la fraudă fiscală și evitarea plății impozitelor. Un număr tot mai mare de 
întreprinderi și persoane fizice din Europa se află în prezent într-o situație de dezavantaj concurențial față de cele 
care reușesc să evite plata contribuției care le revine. Prin urmare, amploarea fraudei fiscale și a fenomenului de 
evitare a plății impozitelor ajunge să afecteze încrederea cetățenilor în echitatea și legitimitatea impozitării și a 
sistemului fiscal în general. Prin urmare, frauda fiscală și evitarea plății impozitelor reprezintă o problemă gravă și 
complexă, care necesită o abordare coordonată la nivel național, european și internațional. Întrucât competența 
pentru gestionarea regimurilor fiscale le aparține statelor membre, este importantă luarea de măsuri la nivel național. 
În special, un angajament ferm în vederea reducerii decalajului fiscal ar contribui la stabilizarea necesară a piețelor 
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financiare prin reducerea semnificativă a lichidităților disponibile pentru operațiunile financiare care nu au legătură 
cu activitatea economică reală.  

De asemenea, acest angajament ar determina creșterea veniturilor publice disponibile pentru măsurile de 
consolidare bugetară, atenuând, în același timp, efectele austerității. Ar fi garantată punerea la dispoziție a resurselor 
necesare pentru creșterea investițiilor publice care vizează consolidarea competitivității internaționale și a 
potențialului de creștere economică ale UE. Mai mult decât atât, eficiența și echitatea regimurilor fiscale europene ar 
fi îmbunătățite, garantând, în același timp, o mai bună respectare a legislației fiscale generale.  

Vă rog așadar, stimați colegi, din Parlament și din Guvern, să luăm în considerare îmbunătățirea legislației 
referitoare la frauda fiscală, evitarea plății impozitelor și paradisurile fiscale.  

Vă mulțumesc. 
 
 

Deputat 
Cătălina Ştefănescu 

 
*** 

 
Crearea de locuri de muncă prin promovarea 

aglomerărilor economice la nivel local 
 

Stimați colegi, distinși parlamentari, 

Cu toate că la prima vedere aglomerarea firmelor similare ar putea părea neprielnică prin generarea unui 
nivel excesiv al concurenţei, în realitate, ea este benefică atât pentru fiecare dintre firmele implicate în parte, cât şi 
pentru economia regională şi naţională. 

 
Indiferent de mărime, companiile tind să devină mai eficiente atunci când concurează unele cu altele şi mai 

creative atunci când cooperează între ele. Aceasta pare a fi în esenţă motivaţia apariţiei structurilor 
economice la nivel local. 
 
Există numeroase exemple de aglomerări economice în întreaga lume, atât în sfera producţiei materiale, cât şi 

a serviciilor. Printre cele mai cunoscute se numără Silicon Valley, sau Route 128, Boston - SUA (tehnologiile 
informaţiei şi comunicării); Detroit, sau Route 66 (industrie auto); Wall Street - New York, 

Londra, Tokio, (servicii financiare), Hollywood (cinematografie); Fleet Street - Londra (presă); Cambridge - 
Oxford U.K. şi Massachusetts US (servicii educaţionale); Paris, Milano, New York (modă); Bangalore-India 
(tehnologia informaţiei); Olanda (flori), Germania (maşini şi echipamente), Hong Kong 

(servicii de afaceri), Norvegia şi Olanda (servicii de logistică şi transport), etc. 
 
Aglomerările economice s-au dezvoltat cu succes devenind exemple de bună practică atât în ţări foarte mari, 

cât şi în ţări mai mici, indiferent de specificul lor economic şi cultural şi s-au dovedit benefice atât pentru activitatea 
firmelor de mari dimensiuni, inclusiv companii transnaţionale, cât şi, mai ales, pentru întreprinderile mici şi mijlocii. 
De aceea, în pofida faptului că este un domeniu de cercetare relativ mai nou, născut abia în anii 1990, dezvoltarea 
întemeiată pe aglomerări economice a căpătat popularitate printre decidenţii politicilor economice, materializată în 
programe şi politici guvernamentale de susţinere a acestora în peste 50 de economii. 

 
De asemenea, în ţările membre mai vechi sau mai noi ale Uniunii Europene sunt tot mai recunoscute efectele 

benefice ale dezvoltării aglomerărilor economice asupra competitivităţii, productivităţii şi creşterii şi, de aceea, tot 
mai multe dintre aceste ţări se preocupă de identificarea şi inventarierea acestora, precum şi de elaborarea unor 
politici de încurajare şi sprijin al acestora, plasate adesea la temelia strategiilor lor de dezvoltare economică. 
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Vreau să vă dau un exemplu de promovare a unei aglomerări economice pe plan local care va conduce la 
crearea directă de locuri de muncă. Consiliul Județean Prahova a demarat lucrările la Parcul Agroindustrial din 
Ciorani, unde a fost construită o staţie de energie electrică, în urma unei investiţii de 3,5 milioane de euro, care va 
conduce în perioada următoare la crearea a 2.500 de locuri de muncă în Prahova. 

 
Astfel, aglomerările economice asigură firmelor numeroase beneficii pe care acestea nu le-ar fi obţinut dacă 

ar fi activat în izolare. Acestea sunt rezultatul direct al avantajelor obţinute prin operarea în strânsă proximitate cu 
firme şi instituţii care furnizează bunuri şi servicii complementare sau alte prestaţii specializate. Beneficii 
semnificative rezultă şi din colaborarea dintre firme similare, căci ea permite costuri mai mici şi accesul la idei, 
informaţii, tehnologii, bune practici. 

 
De aceea, consider că dacă existenţa unei astfel de aglomerări economice de tipul celei dezvoltate în Ciorani, 

în județul Prahova este justificată şi benefică pentru firmelor implicate, prezenţa sa într-o anumită regiune este la fel 
de avantajoasă pentru dezvoltarea comunităţii locale. Regiunea care se bucură de prezenţa unei astfel de aglomerări 
economice beneficiază de o serie de avantaje: un potenţial ridicat de a avea forţa de muncă locală ocupată; condiţii 
pentru formare profesională superioară; posibilitatea localnicilor de a lucra în companii cu productivitate superioară, 
reflectată într-un nivel salarial ridicat; creşterea şi diversificarea cererii locale, ceea ce deschide noi oportunităţi de 
afaceri, generând creştere economică şi evoluţia pe o nouă spirală, ascendentă, a veniturilor populaţiei şi a 
prosperităţii zonei; venituri superioare din impozite şi taxe pentru administraţia locală, reflectată în ameliorarea 
constantă a calităţii serviciilor publice şi a infrastructurilor din zonă, cu efect favorabil atât asupra nivelului de trai al 
colectivităţii locale, cât şi pentru atractivitatea pe care o exercită regiunea pentru alte investiţii şi pentru locuire; 
nivelul de ocupare a forţei de muncă locale şi externalităţile pozitive generate de veniturile din afaceri derulate de 
aglomerarea economică ar putea fi superioare altor forme de dezvoltare economică. 

 
Vă mulțumesc. 

 
Deputat 

Vlad Cosma 
 

*** 
 
 
                               Stimate D-le Presedinte 
 
           Subsemnatul Sorin Stragea Deputat de Timis Colegiul 7 Lugoj va supun atentiei o pro- 
blema de competenta institutiei pe care o conduceti problema rezultata la audientele pe care le acord la Cabinetul 
Parlamentar. 
           La audiente s-au prezentat numitele Grasu Ecaterina sotie supravetuitoare si Ciocan Carmen-Corina fiica 
domiciliate in Lugoj str.V.Rosada nr. 22 in calitate de mostenitoare a de-functului Grasu Ion-Constantin beneficiar al 
Dispozitiei nr.774/20.05.2002 emisa de Primaria municipiului Lugoj. 
          Avand in vedere ca au trecut 8 ani si susnumitele nu au primit nici un raspuns, de cand Primaria municipiului 
Lugoj a transmis prin Biroul judetean Timis, Secretariatului Comisiei Centrale din cadrul Autoritatii Nationale pentru 
Restituirea Proprietatilor,Dispozitia nr.774 din 20.05.2002-Dosar 329/2001- prin care se propune acordarea de Titluri 
de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare in valoare de 472.314.217 lei valoare stabilita la data 
de 18.10.2001, cu titlu de despagubire pentru imobilul situat in Lugoj str.V.Rosada nr.22 inscris in cf.8462 LG nr. top 
9001/25/1/a/1 compus din teren in suprafata de 1583 mp. 
         Va rog D-le Presedinte sa analizati dosarul si sa dispuneti spre cele legale.Va rog raspuns in scris. 
          Va multumesc. 
          Cu deosebita consideratie  
 
 

Deputat 
Sorin Stragea 
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*** 

 
 
 

 Interpelări 
 
 
Adresată: doamnei Lucia Ana Varga, ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură 

     doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice 
     domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

De către: deputat Ovidiu Cristian IANE 
Obiectul interpelării: Pădurea, această resursă ‘neglijabilă’ și neglijată. Noua strategie europeană de 
gestionare a pădurilor. Unde este și cea românească? 

Stimate doamne ministru, 

Stimate domnule ministru, 

 

Uniunea Europeană a lansat o nouă strategie de gestionare a pădurilor, cu mult mai complexă decât cea anterioară, 
abordând astfel numeroase paliere, ținând cont de factori mai numeroși și de modificările apărute în acest sector la 
nivel european și global, cum ar fi dezvoltarea rurală, întreprinderile, mediul, schimbările climatice, cercetarea, 
dezvoltarea, bioenergia. 
Noua strategie, prin abordarea sa globală, are drept obiective gestionarea durabilă care să conducă la protejarea 
reursei vitale pe care o reprezintă pădurea, îmbunătăţirea competitivităţii industriilor forestiere, crearea de noi locuri 
de muncă, ameliorarea calităţii vieţii europenilor, prin sporirea posibilităţilor de recreere, cu atenția esențială și 
necesară acordată protecției  ecosistemelor, a biodiversităţii şi a mediului. 
Nu este pentru prima dată când abordez problema pădurilor noastre, un aspect neglijat de foarte mulți ani. Deși foarte 
bogată în această resursă de-a dreptul excepțională, România a înregistrat pierderi uriașe prin defrișările necontrolate 
și ilegale, resursa sa nefiind utilizată în folosul statului, cu atât mai puțin în cel al cetățenilor. 

Cele mai noi date folosite în elaborarea documentului arată că, la nivel mondial, a crescut procentul despăduririlor, în 
cadrul Uniunii Europene reușindu-se păstrarea unor suprafețe împădurite ce reprezintă circa 42% din teritoriu, în 
timp ce biomasa forestieră constituie furnizorul a jumătate din energia provenită din resurse regenerabile. 

Nu doresc să transform această interpelare într-un rechizitoriu sau o analiză gravă a modului în care s-a înțeles până 
acum protejarea, exploatarea și îmbogățirea suprafețelor împădurite românești. Cu toate că, în ultimii 20 de ani, 
România a pierdut 1/3 din suprafața sa împădurită, nu doresc să transform această interpelare într-un rechizitoriu sau 
o analiză gravă a modului în care s-a înțeles până acum protejarea, exploatarea și îmbogățirea suprafețelor 
împădurite românești. Nu cred că ar ajuta la nimic, motiv pentru care vă rog să îmi comunicați următoarele: 

1. Care este strategia comună a ministerelor pe care le conduceți în privința gestionării și protejării pădurilor 
din România și care sunt demersurile de implementare a noii strategii europene? 

2. Având în vedere faptul că la noua strategie europeană au participat și guvernele naționale în ce a constat 
punctual colaborarea dumneavoastră? 

3. Cum au fost afectate pădurile noastre de schimbările climatice produse în ultimii 15 ani, de la elaborarea 
anterioarei strategii europene? Câte și ce specii de copaci au fost afectate și sunt pe cale de dispariție și care 
sunt demersurile întreprinse pentru salvarea acestora? Vă rog să îmi transmiteți situația defalcată pe județe. 
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4. Cum au afectat schimbările politice și sociale, așa cum menționează și noua strategie, starea suprafețelor 
împădurite din România? Vă rog să îmi transmiteți situația defalcată pe județe. 

5. Cum se încurajează dezvoltarea rurală prin prisma gestionării durabile a pădurilor? Vă rog să îmi transmiteți 
situația defalcată pe fiecare județ și pe fiecare ocol silvic în ceea ce privește județul Suceava.  

6. Care sunt pilonii noii strategii europene la care țara noastră cunoaște dezacorduri și cum intenționați să le 
remediați conform criteriilor de calitate și de timp? 

 
Solicit răspuns în scris. 

Vă mulţumesc, 
 

*** 
 
 
Adresată: domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
De către: deputat Ovidiu Cristian IANE 
Obiectul interpelării: Soluționarea problemelor cu care se confruntă ASOCIAȚIA GAL  SUCEVIȚA PUTNA 

 
 

 

Stimate domnule ministru, 

 
Alăturat, vă transmit memoriul ce mi-a fost înaintat de către Asociația GAL Sucevița Putna, rugându-vă pe 

această cale să inițiați toate procedurile și demersurile necesare pentru soluționarea problemelor și greutăților 
semnalate de această asociație, demersuri la care mă alătur și pe care le consider pe deplin justificate. De asemenea, 
am speranța că aceste demersuri vor duce la rezolvarea pozitivă a situației drept pentru care vă rog ca, în cel mai 
scurt timp, să mi le comunicați. 

     ‚ASOCIATIA GAL  SUCEVITA PUTNA , reprezinta un parteneriat format din 68 parteneri , care  
sunt situati  pe  teritoriul a 14 comune si orasul Solca . 
 Asociatia GAL Sucevita-Putna, a realizat Strategia de dezvoltare locala a microregiunii,  a 
participat la selectia de proiecte pentru obtinerea finantarii acestei strategii  in cadrul programului Leader , proiectul a 
fost  selectat  si finantat , iar  in  temeiul contractului de finantare  C .4312021213562516 / 20 martie 2013 semnat  cu 
Agentia de Plati si Dezvoltare  Rurala si Pescuit , asociatia  GAL Sucevita Putna implementeaza Planul de 
Dezvoltare Locala pentru microregiunea Sucevita Putna , valoarea nerambursabila  fiind de 2.850.000 euro .   
           Activitatile finantate  sunt  : activitati de functionare  ale Grupului de Actiune Locala Sucevita Putna , unde 
sunt angajati 6 salariati  si activitati de  evaluare si finantare  a proiectelor realizate si depuse de  persoane fizice, 
microintreprinderi, IMM-uri, si  unitati administrativ  teritoriale – comune .  
               ASOCIATIA GAL  SUCEVITA PUTNA, in baza  prevederilor din Strategia de Dezvoltare locala , in 
temeiul Ghidurilor Solicitantului  pentru fiecare masura de finantare conform PNDR a  lansat  prima sesiune de  
proiecte pentru microregiune in luna iulie 2013 . 
 Ca urmare a acestei sesiuni au fost depuse , evaluate si selectate  :  
- 16 proiecte eligibile  in cadrul Masurii 322, dintre care  14 proiecte depuse de  comune care prevad : modernizari de 
drumuri, achizitii de masini specializate ISU,reabilitari de camine culturale   si doua proiecte  depuse de Manastirea 
Sucevita si Schitul Marginea care prevad realizarea a doua centre sociale de zi pentru copii, a caror valoare este de  
1.196.017 euro;  
- 5 proiecte eligibile  in cadrul Masura 312 in valoare toatala de  226.476 euro ; 
-5 proiecte eligibile pe  Masura 313 in valoare toatala  de 430.423 euro .  
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       Proiectele au fost selectate in cadrul comitetului de selectie  al microregiunii Sucevita Putna( pe site-ul 
www.galsucevitaputna.ro sunt  postate Rapoartele de selectie  a proiectelor) .  
       Rapoartele de selectie  intermediare au fost publicate pe site-ul   ASOCIATIEI GAL  SUCEVITA PUTNA in 
data de 09.09.2013. 
    Rapoartele de selectie  finale  au fost elaborate in prezenta  reprezentantilor AM  PNDR  Suceava  si  au fost  
publicate pe site-ul   ASOCIATIEI GAL  SUCEVITA PUTNA in data de 16.09.2013 . 

 Dupa publicare, in data de  joi 19.09.2013 am fost contactati de  reprezentantul Ministurului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale , domnul Adrian Moiceanu , care  raspunde de supravegherea functionarii GAL SUCEVITA 
PUTNA ,  care ne-a transmis telefonic  ca exista o problema majora , in sensul ca in anuntul  de deschidere a 
sesiunilor de depunere a proiectelor valoarea maxima nerambursabila  a proiectelor  este mai mica decat valoarea 
maxima nerambursabila a proiectelor selectate, astfel :  

- pentru Masura 312, valoare maxima nerambursabila conform anunt  40.000 euro , valoarea  este 
depasita  in cazul unui proiect  aprobat – recomandarea sa fie retras proiectul de catre beneficiar ;  

- pentru Masura 313, valoare maxima nerambursabila conform anunt  73.416 euro , valoarea  este 
depasita  in cazul celor 5 proiecte  aprobate – recomandarea sa fie retrase toate  proiectele de catre 
beneficiari ;  

- pentru Masura 322, valoare maxima nerambursabila conform anunt  75.000 euro , valoarea  este 
depasita  in cazul unui proiect  aprobat- Comuna Poieni Solca  – recomandarea sa fie retras 
proiectul de catre beneficiar ;  

                 Deoarece  in Ghidurile solicitantului , care au fost publicate  pe site  GAL , valoarea maxima 
nerambursabila este de maxim 100.000 euro  pentru investitiile in agroturism  si de maxim 200.000 euro 
pentru toate celelalte masuri , iar in Planul de Dezvoltare locala au fost inscrise valori medii, dupa 
consultarea cu domnul Moiceanu , ne-a recomandat sa solicitam  OJPDRP Suceava, lamuriri cu privire la 
eligibilitatea acestor proiecte . 
            Raspunsul OJPDRP Suceava a fost  : toate proiectele  sunt conforme , si vor fi  transmise catre 
CRPDRP Iasi in vederea efectuarii eligibilitatii , valorile maxime  ale proiectelor stabilite in anuntul de 
deschidere a licitatiei nu reprezinta  element de verificare in conformitate cu procedura de evaluare a 
conformitatii proiectelor  .  
Am transmis acesta informatie domnului Moiceanu care a confirmat ca o situatii similare au fost si in alte 
judete si proiectele au fost contractate de catre APDRP .  
Pentru a  putea explica si lamuri  aceste aspecte am solicitat in data de 19.09.2013 , Ministerului Agriculturii  
aprobarea  efectuarii unei vizite in data de 23.09.2013, sau 24.09.2013 sau 25.09 2013 la AM PNDR 
Bucuresti .  
               La acesta solicitare nu am primit  pana la acesta data avizarea efectuarii vizitei , prin urmare voi 
relua  solicitarea maine 25.09.2013, cu propunerea  aprobarii efectuarii vizitei in data de 01.10, 02.10 sau 
03.10. 2013 . 
               Ieri , 23.09.2013, am fost  anuntata de  compartimentul AM PNDR  Suceava , despre  faptul ca  AM 
PNDR Bucuresti  solicita retragerea acestor proiecte de catre beneficiari . In acest context  l-am contactat 
telefonic pe  domnul  Director  evaluare selectare din cadrul programului LEADER AM  PNDR,  Domnul  
Radu  Marian  , domnul director transmitatndu-mi  ca  au fost incalcate principiile transparentei , si ca trebuie 
sa le solicitam beneficiarilor sa-si retraga proiectele , si sa intocmim  rapoarte de  selectie revizuite, in caz 
contrar fiind intcmite note de relatii pentru departamentul AM PNDR Suceava si  raport pentru corpul de 
control  al ministerului in vederea efectuarii  controlului la GAL Sucevita Putna   .  
            Deoarece  situatia   este  procedural conforma,  iar  toate aceste proiecte  nu incalca  reguli de 
conformitate si eligibilitate din Ghidul Solicitantului , sau Strategia GAL Sucevita Putna , care  sunt   
documentele de lucru  ale  procedurilor de selectare   si evaluare a proiectelor, solicitam, cu respect , sa ne 
sprijiniti in  demersul de a  prezenta  Ministerului  Agriculturii si Dezvoltarii Rurale  situatia noastra care sa 
fie solutionata  corect , dat fiind faptul ca in  tot acest parcurs  am respectat intru totul  ghidurile solicitantului 
si am fost verificati de AM  PNDR fara ca nimeni  sa ne recomande  in parcursul  derularii  sesiunii de 
evaluare a proiectelor  greseli  procedurale , iar deasemenea toate proiectele sunt conforme la OJPDRP 
Suceava .   
                   Realizarea proiectelor de catre  beneficiari a fost   complexa si cu multe cerinte de indeplinit, 
evaluarea a presupus  o perioada  de lucru de  la 1 iulie si pana in prezent , iar solicitarea de retragere  a 
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proiectelor formulata de catre  beneficiari este   contestata de catre  fiecare beneficiar  motivata de costurile 
de realizare a proiectelor  inclusiv a proiectelor tehnice .  
                  Un precedent  creat  in acesta situatie de impunere  a  retragerii  proiectelor de catre beneficiari , 
descurajeaza  abordarea locala  a acestor proiecte , cu consecinte asupra  absorbtiei fondurilor  dar si asupra  
dezvoltarii economice a microregiunii.’ 
 

Solicit răspuns în scris. 

Vă mulţumesc, 
 

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

      domnului Titus Corlăţean, ministrul Afacerilor Externe 
De către: deputat Ovidiu Cristian IANE 
Obiectul interpelării: Romii distrug imaginea României în U.E. și periclitează intrarea în Schengen. Măsuri?" 

 

Stimați domni miniștri, 

Despre daunele de imagine, și nu numai, ale României, prin prisma romilor care se duc în alte state, s-ar 
putea scrie un adevărat tratat ce s-ar putea numi: ‘1990- 2013: Epopeea ambasadorilor romi prin Europa  și cum 
România a căpătat statutul de țară- virus pentru europeni.’ Poate că vi se pare exagerat, domnilor miniștri. Mie nu. 
Dimpotrivă. 

În această privință, consider că ori vă confruntați cu o periculoasă lipsă de capacitate, ori ați abandonat 
problema înainte de a încerca să o rezolvați. Oricare dintre cele două variante ar fi cea reală, poziția adoptată este una 
periculoasă și, evident, dăunătoare. 

Romii care ne ‘reprezintă’ în Europa sunt o parte a încercărilor noastre repetate și eșuate de a intra în 
Schengen. O parte în mod vădit insurmontabilă, declarațiile recente ale unor oficialități franceze, indiferent de 
formațiunea politică din care fac parte, susținând perfect această remarcă. Din păcate, una care nu ne face și nu vă 
face cinste, domnilor miniștri. Așadar: 

Maurice Vincent, primar Saint-Étienne: 

"Problema romă nu se va rezolva multiplicând soluţiile de găzduire. Nu lorse poate din punct de vedere 
material, financiar, social să primeşti aceste populaţii. Situaţia este inextricabilă. Avem de-a face cu populaţii care nu 
vorbesc limba noastră, se instalează oriunde sau în condiţii de igienă şi siguranţă periculoase pentru ele şi pentru 
ceilalţi, generând rapid exasperarea vecinilor" 

André Rossinot, primar Nancy: 

"În urma lipsei de civilizaţie, a furturilor, toate persoanele în situaţie neregulamentară trebuie repatriate". 

Francis Chouat, primar Evry: 

"Să credem că vom reuşi să rezolvăm problema romă cu sate de inserţie este o iluzie În numeroase tabere se 
face comerţ ilegal, copiii sunt puşi să cerşească, se practică prostituţia, există organizaţii care nu au niciun interes ca 
noi să găsim soluţii individuale pentru aceste persoane". 

Primari Toulouse şi Grenoble: 
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 "Instalarea anarhică a taberelor de romi duce la situaţii de tensiuni groaznice pe care nu trebuie să le negăm 
şi pe care nu le putem rezolva la nivel local. Uniunea Europeană trebuie să găsească o soluţie pentru aceste fluxuri de 
populaţie". 

Serge Godard, primar Clermont-Ferrand: 

 "Trebuie să încetăm orice formă de idealism în tratarea dosarului rom. Nu se pune problema să stigmatizăm 
o populaţie dar, într-o perioadă de penurie de locuri de muncă şi locuinţe, nu putem reuşi să îi integrăm". 

Jean-François, preşedintele Uniunii pentru o Mișcare Populară (UMP): 

"Toată lumea susţine discursul lui Manuel Valls despre romi. Există doar o mică problemă, şi anume că 
Manuel Valls nu este acolo pentru a susţine discursuri, ci pentru a acţiona. Problema exploziei delincvenţei şi 
violenţei din ţara noastră, problema romilor, toate aceastea puse cap la cap au dus la exasperare un anumit număr 
dintre compatrioţii noştri. Trebuie să înţelegem că nici România, nici Bulgaria nu sunt pregătite să intre în Schengen, 
trebuie deci să o spunem oficial, aşa cum fac germanii şi olandezii. Trebuie ca Guvernul să ne spună cum va organiza 
expulzarea romilor care sunt în situaţie ilegală". 

Le considerați suficient de motivante, stimați domni miniștri, încât să luați măsurile necesare? 

Nu pot și nici nu vreau să cred că imaginea României, ca și aderarea ei la spațiul Schengen pot fi decise de 
aceste persoane a căror conduită, atât pe plan intern, cât și extern, pare scăpată de sub orice control. 

Țin să vă atrag atenția, domnilor miniștri, că, până ca Franța să ajungă să fie de-a dreptul exasperată de 
aceste comportamente ale conaționalilor noștri romi, ne-a fost aliată, atât la intrarea în NATO, cât și în U.E. De unde 
credeți, dumneavoastră, că a intervenit această schimbare de atitudine? De la românii care muncesc cinstit? Nu uitați 
că și la Londra, tot romi campați abuziv în jurul monumentului în memoria celor căzuți în urma atentatelor sunt dați 
drept exemplu de "români", iar imaginea lor este folosită în campania de denigrare a imaginii țării noastre. 

Domnilor miniștri, aștept și așteptăm cu toții să luați, de urgență, măsurile corespunzătoare pe care vă rog 
prin intermediul acestei interpelări să le și comunicați la nivel oficial și public. 

Solicit răspuns în scris. 

Vă mulţumesc, 
 

*** 
 
 
Adresată: domnului Eugen Gheorghe Nicolăescu, ministrul Sănătății 
De către: deputat Ovidiu Cristian IANE 
Obiectul interpelării: AVERTISMENT: Deciziile ministrului sănătății dăunează grav sănătății românilor. 
Azi, încă o ‘reușită’! Distrugerea Institutului Cantacuzino (partea a doua) 
 

Stimate domnule ministru, 

Nu vă cere nimeni să faceți promisiuni fără acoperire sau să găsiți bani acolo unde nu sunt. Ce vă cer și ce vă 
cerem? Să conștientizați, odată pentru totdeauna, că sănătatea nu este o chestiune negligabilă, teren de experimente și 
măsuri abuzive sau inconștiente și că SĂNĂTATEA reprezintă oameni, domnule ministru, granița atât de fină care 
face diferența, de cele mai multe ori, între viață și moarte. O graniță ce nu este elasticul de care puteți dumneavoastră 
să trageți la nesfârșit, crezând că nu se va rupe niciodată. Nu uitați că și elasticul se rupe, domnule ministru, și s-ar 
putea să vă lovească mai rău și mai grav decât credeți. 
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Pentru a doua oară în aceeași lună, revin cu o interpelare ce are ca temă soarta Institutului Cantacuzino, 
altădată o marcă, acum un vestigiu ale cărui urme nu știți cum să le faceți mai repede pierdute. 

Ultima ‘realizare’ a ministerului pe care îl conduceți este decizia închiderii, începând cu luna octombrie a 
acestui an, a Institutului Cantacuzino de la Iaşi, loc în care se produceau vaccinuri unice pentru piața internă. De 
acum, nu avem decât să importăm ceea ce puteam produce și în țară, iar consecințele acestui fapt sunt previzibile și 
vizibile pentru orice persoană responsabilă. 

Pe scurt, domnule ministru, consider această decizie ca un atentat la siguranța cetățeanului și a statului nostru 
în sine pentru care orice motivație oferită de dumneavoastră este nulă, iar orice justificare inutilă! 

Vă rog să reveniți imediat asupra acestei decizii și să luați TOATE MĂSURILE pentru ca Institutul 
Cantacuzino, o adevărată instituție a siguranței naționale, să își recapete statutul și funcționalitatea. În caz contrar, nu 
pot decât să calific acest act al ministerului drept unul de impotență majoră, iar activitatea dumneavoastră drept una 
dăunătoare sănătății. 

Solicit răspuns în scris. 

Vă mulţumesc, 
 

*** 
 
 
Adresată: doamnei Ramona Mănescu, ministrul Transporturilor 

      domnului Robert Marius Cazanciuc, ministrul Justiţiei 
De către: deputat bucura Oprescu 
Obiectul interpelării: Memoriul Asociaţiei Naţionale a Instructorilor Auto din România, filiala Argeş 
 
 
   În urma solicitării facute de “ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A INSTRUCTORILOR AUTO DIN ROMÂNIA” 
cu sediul ales în municipiul  Pitești, strada Ion Minulescu nr.6, bl.B12, sc.D, et.2, ap.9, judeţul Argeș, membrii 
Asociaţiei Naţionale a instructorilor auto din România, filiala Argeș doresc să-și exprime prin  prezenta petiţie 
nemulţumirea lor privind adoptarea acestor acte normative care reglementează activitatea școlilor de conducători 
auto și a instructorilor auto, susţinând totodată că forma actuală a legilor nu poate înbunatăţi procesul de pregatire 
teoretică și practică a cursantului în vederea obţinerii permisului de conducere. 
Vă anexez alăturat și memoriul asociaţiei mai sus amintite. 
Solicit răspuns scris. 
 
Cu deosebit respect, 
 

*** 
 
 
Adresată: domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
De catre: deputat Constantin Adăscăliţei 
Obiectul interpelării: SC FORTUS SA Iasi 

 
Stimate Domnule Ministru, 
 
In calitate de deputat ales al judetului Iasi va supun atentiei situatia fostului C.U.G.(Combinat de Utilaj Greu) 

Iasi, actuala SC FORTUS SA Iasi. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 26 - 2013 săptămâna  7 - 11 octombrie 
2013   

 

74

C.U.G. Iasi a fost infiintat in anul 1976 ca una din cele mai mari investitii din perioada comunista si a 
concentrat inca din primii ani game variate de productie industriala, in special ansamble si subansamble pentru 
industria grea:turnatorie, prelucrari mecanice, sonde, siderurgie.Inainte de 1989 in intreprindere lucrau peste 15 000 
de salariati, desi capacitatea uzinei era 23 000 muncitori. 

Dupa revolutia din decembrie intreprinderea a trecut prin etape succesive de declin economic si decizii ale 
conducerii care s-au dovedit paguboase: 

-1993 au avut loc primele restructurari, cand mii de oameni au fost trimisi in somaj.In aceasta perioada 
intreprinderea preia denumirea de FORTUS SA. 

-1997 actiunile FORTUS sunt transferate catre APAPS (81 %). 
           in acelasi an mai are loc un val de disponibilizari, iar statul introduce platile compensatorii pentru cei 

concediati. 
-2000 inca un val de concedieri colective  
-2003 prima incercare de privatizare catre SC METAL EXPORT IMPORT SA, societate cu capital autohton 
-2007 M.E.I. SA este cumparata de ROSATOMSTROY, societate cu actionariat rusesc.In acelasi an 

actionarii rusi declara insolventa FORTUS 
-2009 Peste 300 salariati din cei aproximativ 2000 ramasi sunt disponibilizati cu salarii compensatorii.S-a 

respectat algoritmul de calcul ca pentru fiecare an lucrat in intreprindere salariatul sa primeasca un salariu 
mediu(aprox. 1200 lei la acea vreme).Pana in prezent acesti oameni nu si-au primit platile compensatorii. 

-2010 Inca 300 salariati disponibilizati.Pana in acest moment acestia nu si-au primit platile compensatorii. 
-2013 Printr-o Hotarare a Instantei s-a anulat Contractul de privatizare cu partea rusa, statul roman 

redevenind actionarul majoritar, prin AVAS 
In prezent FORTUS SA se afla in insolventa (administrata de EURO BUSINESS LRJ ) si desfasoara o 

activitate restransa cu aproximativ 700 de salariati.Acesti oameni nu si-au primit salariile de peste 10 luni. 
Conducerea unitatii este reprezentata de Dl. Gheorghe Chisca care detine simultan calitatea de Director 

General, dar si de administrator special al intreprinderii. 
Mentionam ca cei 300 de salariati disponibilizati in 2009 au avut nenumarate incercari pentru a-si recupera 

banii, inclusiv Hotarare Judecatoreasca definitiva emisa de Tribunalul TG. Mures, insa conducerea intreprinderii nu a 
reusit sa le satisfaca niciodata cerintele motivand cu lipsa banilor.In acelasi timp administratorul judiciar vinde 
perioadic  utilaje din patrimoniul societatii, la pret de fier vechi, diminuand serios sansele de reabilitare a productiei. 

Datoriile FORTUS SA insumeaza peste 40 milioane de euro, din care 73% reprezinta creantele catre 
ANAF.Principalul activ de valoare este reprezentat de suprafata de 100 hectare teren situata in zona metropolitana a 
municipiului Iasi. 

 
Avand in vedere cele de mai sus, Domnule Prim-ministru al Romaniei, va rugam sa dispuneti urmatoarele: 
1.Identificarea unei solutii care sa duca la achitarea de urgenta a salariilor compensatorii pentru cei 600 de 

salariati disponibilizati in 2009 si 2010 si achitarea restantelor salariale pentru cei 700 angajati care inca au activitate 
in intreprindere. 

2.Implicarea AVAS si ANAF si analiza Planului de Reorganizare pentru identificarea unei viziuni comune in 
ceea ce priveste achitarea datoriilor si rentabilizarea(macar partiala) a FORTUS SA. 

 
Solicit raspuns scris si oral. 

 
*** 

 
Adresată: doamnei Maria Grapini, ministrul pentru IMM-uri, Mediu de afaceri și Turism 
De către: Dorel Covaci 
Obiectul interpelării: Reabilitarea Parcului și Colonadei din stațiunea Buziaș– Timiş 
 
 
Stimată Doamnă Ministru, 
 
Orașul-stațiune Buziaș, din județul Timiș, așa numita ”Perlă a Banatului”, este cunoscută încă de pe vremea 
romanilor, sub denumirea de Ahibis, și declarată localitate balneară din 1819. Buziaș este principala stațiune a 
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județului Timiș, care, datorită apelor sale minerale bogate în dioxid de carbon, calciu, fier, natriu, figurează în marile 
enciclopedii ale lumii. Prin exploatarea zăcământului hidromineral carbogazos, aici se trateaza boli cardiovasculare, 
boli ale sistemului nervos central, tulburări neuro-psihice, afecțiuni ale tubului digestiv, afecțiuni ale rinichilor și 
căilor urinare, boli de nutriție și metabolism și afecțiuni ginecologice. 
În orașul Buziaș se află un parc dendrologic de 20 de hectare, pe suprafața căruia sunt răspândite specii rare de 
copaci, mai ales Platanul. 
În incinta parcului, în anul 1875, au fost construite chioșcuri de promenadă și o colonadă, în lungime de 500 de 
metri, în stil turco-bizantin, pentru plimbările Împărătesei Elisabeta (Sissy) de Austria. Promenade asemănătoare, dar 
mai scurte, se mai întâlnesc doar la Karlovy Vary (Karlsbad) din Cehia şi în staţiunea germană Baden-Baden. Pe 
lângă protecţia de ploaie sau ninsoare oferită pacienţilor aflaţi la tratament, promenada a mai fost gândită şi cu scop 
terapeutic, plimbarea având reale efecte curative antistres și antiastenice, datorită ionizării negative puternice a zonei. 
În prezent, colonada se află într-o stare avansată de deteriorare, putându-se prăbuşi în orice moment. Reparaţiile sunt 
de maximă urgență, în special, la acoperiş şi la structura de rezistenţă.  
Parcul, pe suprafața căruia se află amplasat Ansamblul Arhitectural, și care a aparținut, până în 1948, familiei 
Muschong, este, în prezent, revendicat de moștenitori. Urmare a demersurilor inițiate de Primăria Buziaș, 
notificatorii acțiunii de revendicare au acceptat soluția despăgubirii în echivalent bănesc. Dosarul aferent Dispoziției 
Primarului orș. Buziaș 84/27.02.2009 se află la Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, fiind nesoluționat 
până în prezent. Întrucât procedura de soluționare a revendicării nu este finalizată, Proiectul ”Modernizarea și 
Reabilitarea Parcului din orașul Buziaș”, depus pentru accesare de fonduri externe, în ianuarie 2008, a fost respins. 
Totodată, la nivel local, există interes pentru reabilitarea și transformarea clădirii Spitalului în centru de recuperare 
pentru persoane cu boli cardiovasculare. 
Primăria orașului Buziaș a efectuat demersurile, în vederea demarării proiectului-pilot ”Restaurare și Reabilitare 
Ansamblu Arhitectural Balnear Buziaș”. Până în prezent, s-a efectuat Studiul Analitic al Ansamblului de Arhitectură 
Balneară, pentru avizare lucrări, estimare costuri, intervenții asupra Ansamblului Colonadă și Parc. Acest document a 
fost analizat în cadrul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice.  
În urma unor demersuri susținute, au existat promisiuni din partea Ministerului pe care îl conduceți, că acest proiect 
va face, cu prioritate, obiectul unor alocări de fonduri pentru implementare. 
Ţinând seama de realităţile mai sus menţionate, vă rugăm, D-na Ministru, să ne comunicaţi în scris, dacă acest 
obiectiv de maximă importanță pentru cetățenii orașului Buziaș, dar și pentru turiștii din țară și străinătate, se 
regăsește pe lista investițiilor prioritare, care urmează a fi implementate în 2013-2014! 
 
Cu aleasă consideraţie, 
 
 

*** 
 
 
Stimate Domnule Ministru Radu Stroe, 
 
 

Permiteţi-mi să încep prin a vă felicita pentru interesul pe care îl arătaţi în ceea ce priveşte siguranţa rutieră 
din România. În acest sens, vă propun o dezbatere pe noul proiect al Codului Rutier, eficientă şi nonconformistă în 
acelaşi timp: vă invit să parcurgem împreună traseul Bucureşti – Satu Mare într-un autoturism pe care îl voi conduce 
personal respectând, bineinţeles, toate regulile de circulaţie. La această dezbatere, îl voi invita şi pe domnul Comisar-
Şef Lucian Diniţă, Şeful Direcţiei Politiei Rutiere din România. 

 
Vom parcurge acest traseu folosind un autoturism marca Dacia fără girofar sau antemergător, încercând 

astfel să traim noi înşine - factori de decizie - experienţa cetăţenilor cărora acest Cod Rutier le este adresat. 
 
Consider că doar evaluând în mod real şi în teren efectele legilor pe care le elaborăm, putem să luăm cele mai 

corecte şi documentate decizii. Sunt la dispoziţia dumneavoastră în orice zi a perioadei următoare în care dispuneţi de 
timp, pentru a întreprinde acest demers. 
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Vă rog să primiţi expresia sentimentelor mele cele mai alese.  

 
 
 
Cu deosebit respect, 
 

Deputat 
Mihai Răzvan STURZU 

 
*** 

   

Adresată: domnului Eugen Gheorghe Nicolăescu, ministerului Sănătăţii,            
De către: deputat Ana Birchall  
Obiectul interpelăriii: Exodul medicilor din România 
 

Stimate domnule ministru,   

 De la momentul aderării României la Uniunea Europeană, ţara noastră s-a confruntat cu un fenomen extrem 
de îngrijorător şi anume exodul medicilor români în străinătate. Deşi acest fenomen a căpătat o amploare tot mai 
mare de la an la an, măsurile de stopare a acestui fenomen s-au dovedit a fi mai degrabă ineficiente,  dacă ţinem cont 
şi de numărul tot mai mare de medici care aleg să profeseze în străinătate.  

 În mod regretabil, pentru guvernarea Partidului Democrat Liberal, adoptarea şi implementarea unui set de 
măsuri coerente care să vină în sprijinul medicilor români nu a constituit nici pe departe o prioritate, în toată această 
perioadă, putând fi observată o lipsă acută de interes faţă de această situaţie.  

 Ca o consecinţă firească a politicilor adoptate în sistemul sanitar în ultimii ani de zile, tot mai mulţi medici 
aleg drumul străinătăţii, dezamăgiţi de un sistem incapabil să le ofere un trai decent şi o motivaţie din punct de 
vedere financiar. Această dezamăgire se regăseşte şi în rândul studenţilor la medicină, care în proporţie de peste 70% 
declară că se gândesc foarte serios ca o dată cu finalizarea studiilor să plece în străinătate.  

 Conform unui studiu realizat de către Federaţia Europeană a Serviciilor Publice, procentul medicilor din 
România care aleg să profeseze în străinătate a ajuns la 3%. Efectele exodului medicilor români sunt extrem de 
îngrijorătoare şi afectează în mod evident dezvoltarea sistemului nostru sanitar. Un astfel de efect este şi acela că la 
acest moment, potrivit datelor furnizate de către instituţiile abilitate în acest domeniu, numărul medicilor care 
profesează în ţara noastră a ajuns la aproximativ 40.000, cifră care scoate în evidenţă o scădere drastică a 
personalului medical. 

  Totodată, ca urmare a numărului scăzut de medici, România înregistrează o densitate de 1,9 medici la 1000 
de locuitori, aflându-se astfel printre ultimele ţări din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte numărul de cadre 
medicale.  

 Consider că trebuiesc impuse măsuri urgente de sprijinire a medicilor români, stopând astfel un fenomen care 
poate afecta în mod iremediabil sistemul sanitar din România. Lipsa unor astfel de măsuri ar putea  conduce în cele 
din urmă la situaţia în care din cauza lipsei de personal, pacienţilor să  nu li se poată asigura îngrijirea de care au 
nevoie, situaţie pe care personal, o consider inacceptabilă pentru o ţară membră a Uniunii Europene.  

 Asigurându-vă de întreaga mea consideraţie, vă rog domnule ministru să-mi comunicaţi care sunt măsurile 
prin care ministerul pe care îl coordonaţi îşi propune să stopeze exodul medicilor din  România, un fenomen extrem 
de îngrijorător pentru ţara noastră.  
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Solicit răspunsul verbal. 

 Vă mulţumesc,  

*** 

          

Adresată: domnului Remus Pricopie, ministerlui Educaţiei Naţionale 
De către: deputat Ana Birchall 
Obiectul întrebării: Măsuri pentru mărirea capacității de cazare a internatelor pentru liceeni 

 

Stimate domnule ministru,   

Este cunoscut faptul că, din cauza dificultăților economice, Ministerul Educației Naționale nu a primit un 
procent din P.I.B care să permită investiții majore în educație, atât în resursa umană, cât și în cea materială. Tinerii 
reprezintă cea mai importantă resursă a acestei ţări și prin educația ce li se asigură, se construiește viitorul acestei 
națiuni. Din acest motiv, educația trebuie să reprezinte cu adevărat o prioritate naţională. 

 Pe fondul unei crize economice mondiale, ne confruntăm cu o sărăcire acută a populației României, educația, 
în multe cazuri devenind un lux. Numai în acest an, în județul Vaslui, 400 de elevi au renunțat spre exemplu să 
urmeze cursurile liceale după absolvirea ciclului gimnazial datorită lipsurilor materiale și a imposibilității părinților 
din mediul rural, așa cum este Colegiul nr 5 Zorleni pe care îl reprezint în Parlamentul României, de a susține 
cheltuielile generate de chiriile percepute elevilor în centrele urbane. Din cauza numărului ridicat de solicitări pentru 
internate părinții sunt nevoiți să aleagă varianta gazdelor foarte costisitoare sau, în lipsa posibilităților financiare, își 
retrag copiii de la școală, privându-i în acest fel de educația imperios necesară.  
 Consider că trebuiesc luate măsuri imediate pentru a soluţiona favorabil această situaţie astfel încât tinerii din 
mediul rural şi nu numai, să poată beneficia de condiţii prielnice pentru a învăţa. 
 Domnule ministru, vă rog să-mi comunicaţi care este strategia ministerului pe care îl coordonați pentru 
mărirea capacității de cazare a internatelor pentru liceeni, astfel încât, tinerii din mediul rural să urmeze cursurile 
liceale sau  profesionale. 

Mă folosesc, domnule ministru, de acest prilej pentru a vă asigura de întreaga mea considerație! 
 
 

 Solicit răspunsul  verbal.       

Vă mulţumesc, 

*** 

         

Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrului Educaţiei Naţionale 
Adresată: domnului Nicolae Bănicioiu, ministrului Tineretului şi Sportului,  
De către: deputat Ana Birchall 
Obiectul întrebării: Promovarea activităţilor sportive în rândul tinerilor din România  

 

 Stimaţi domni miniştri,  

 Este unanim recunoscut faptul că sportul îndeplineşte un rol extrem de important în procesul de formare şi 
de dezvoltare a unui tânăr, având efecte benefice atât asupra personalităţii, cât şi asupra sănătăţii acestuia.  
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 În mod regretabil însă, statisticile realizate la nivel european în ultimii ani de zile scot la iveală faptul că 
există o creştere alarmantă a sedentarismului şi a obezităţii în rândul populaţiei tinere, ca urmare a lipsei acute a 
activităţilor sportive. Aceste două fenomene sunt recunoscute de către medicii specialişti ca fiind principalii factori 
care pot conduce la afecţiuni fizice extrem de grave.  

 Trebuie menţionat de asemenea faptul că în majoritatea instituţiilor de învăţământ, orele de sport nu sunt 
tratate cu maximă seriozitate de elevi sau chiar de către cadrele didactice, ele fiind văzute mai degrabă ca fiind ore de 
relaxare. Un rol important pentru promovarea activităţilor sportive în rândul tinerilor le revine şi  cadrelor didactice, 
care prin natura meseriei lor au posibilitatea de a stimula şi de a promova mai mult activităţile sportive în rândul 
tinerilor.  

 Importanţa activităţilor sportive nu constă doar în efectele benefice pe care le au asupra sănătăţii fizice şi 
psihice a tinerilor, dar şi în capacitatea de a insufla valori precum toleranţa, respectul reciproc, corectitudinea, spiritul 
de echipa, valori care sunt extrem de importante în dezvoltarea armonioasă a tinerilor. Tocmai de aceea  recentele 
actiuni promovate de Ministerul Tineretului şi Sportului sunt lăudabile şi de apreciat.  

 Consider că trebuiesc luate măsuri imediate pentru promovarea activităţilor sportive în rândul elevilor şi 
tinerilor, inclusiv prin mărirea numărului de ore de sport, măsuri care să    stimuleze atât mişcarea, dar şi performanţa 
sportivă.  

Vă rog domnilor miniştri să-mi comunicaţi care sunt măsurile şi programele prin care ministerul pe care îl 
coordonaţi îşi propune să sprijine promovarea activităţilor sportive în rândul tinerilor din România. Folosesc acest 
prilej pentru a vă asigura de întreaga mea consideraţie.   

Solicit răspunsul verbal.  

 Vă mulţumesc, 

*** 

 
 Întrebări 

 
 
Adresată:  domnului RADU STROE, ministrul Afacerilor Interne  
 
 
Situaţia parcului auto al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa 
 

Subiectul întrebării:  

 
De-a lungul timpului Poliţia Română s-a confruntat cu diverse lipsuri materiale, de la spaţii 

necorespunzătoare desfăşurării activităţii, până la consumabile de birotică. Unele dintre acestea s-au rezolvat, altele 
nu. Printre problemele poliţiştilor din judeţul Constanţa ce au rămas să fie rezolvate este şi cea a parcului auto.  

Conform datelor centralizate la nivelul Direcţiei de Logistică a Poliţiei Române, Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Constanţa dispune de un număr total de 218 maşini de poliţie, dintre care 180 au durata de viață depășită și ar 
fi trebuit casate, zece maşini sunt indisponibile din cauza unor defecţiuni tehnice, iar alte zece maşini au defecţiuni la 
sistemul de frânare şi direcţie. La aproape trei sferturi dintre maşini nu mai funcţionează sistemele vizual acustice.  

Conform reprezentanţilor Poliţiei Constanţa, pentru întreţinerea autoturismelor ar fi nevoie de mai mulţi bani, 
însă fondurile alocate acestui segment au scăzut comparativ cu anii anteriori. În acest an, Poliţiei Constanţa i-au fost 
alocați aproape 29.500 de lei pentru piese de schimb pentru maşini, 93.000 de lei pentru revizii tehnice, 50.000 de lei 
pentru RCA, puţin peste un milion de lei pentru carburanţi şi 40.000 de lei pentru dotările necesare pentru anotimpul 
rece. Din păcate, pentru realizarea ITP-ului nu a fost alocat niciun ban.  
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Domnule ministru Radu Stroe, având în vedere faptul că 83% din autospecialele Inspectoratului Judeţean de 
Poliţie Constanţa nu mai îndeplinesc condițiile impuse de lege pentru a fi folosite, ce măsuri va lua Ministerul 
Afacerilor Interne pentru a soluţiona această problemă. 
 

Deputat 

Manuela Mitrea 

*** 

 
Adresată: domnului Cristinel George GHERGHIŞAN, preşedintele AGENŢIEI NAŢONALE 

PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ 
 
 
    
          Domnule Presedinte, 
 
 
 

Având în vedere atribuţiile Agenţiei Naţinale pentru Pescuit şi Acvacultură prevăzute de OUG nr. 
23/2008 privind pescuitul şi acavacultura, aprobată prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă rugăm să formulaţi răspuns la următoarea întrebăre: 

 
-Care este suprafaţa de teren preluată de ANPA de la ADS, din care suprafaţa concesionată şi liberă de 

sarcini la data preluării? Vă rog  să imi transmiteţi situaţia centralizată pe judeţe. 
 
        Solicit raspuns scris si oral. 

Va multumesc ! 
 

Deputat 
Florin Costin Paslaru 

 
*** 

 
                                                                                                       
 
 
Adresată: domnului Cristinel George GHERGHIŞAN, preşedintele AGENŢIEI NAŢONALE PENTRU 
PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ 

 
    
          Domnule Presedinte, 

 
 
 

Având în vedere atribuţiile Agenţiei Naţinale pentru Pescuit şi Acvacultură prevăzute de OUG nr. 23/2008 
privind pescuitul şi acavacultura, aprobată prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, vă rog 
să formulaţi răspuns la următoarele întrebări: 
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   -Ce suprafaţă de teren a fost concesionată de ANPA în perioada aprilie 2010 – mai 2012? 

  
   Solicit raspuns scris si oral. 
 

Deputat 
Florin Costin Paslaru 

 
*** 

 
Adresată: domnului Cristinel George GHERGHIŞAN, preşedintele AGENŢIEI NAŢONALE PENTRU 
PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ 
 
 
 

    
Domnule Presedinte, 

 
 

Având în vedere atribuţiile Agenţiei Naţinale pentru Pescuit şi Acvacultură prevăzute de OUG nr. 23/2008 
privind pescuitul şi acavacultura, aprobată prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, vă rog  
să formulaţi răspuns la următoarele întrebări: 

 
-Care este suprafaţa de teren, liberă de contract la data prezentei şi care este contravaloarea redevenţei medii 

ce trebuia încasată la bugetul de stat din 2010 şi până în prezent? 
   

 Solicit raspuns scris si oral. 
 

 Va multumesc ! 
 

Deputat 
Florin Costin Paslaru 

 
*** 

 
 
Adresată: domnului Cristinel George GHERGHIŞAN, preşedintele AGENŢIEI NAŢONALE PENTRU 
PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ 

 
    
          Domnule Presedinte, 

 
 
 

Având în vedere atribuţiile Agenţiei Naţinale pentru Pescuit şi Acvacultură prevăzute de OUG nr. 23/2008 
privind pescuitul şi acavacultura, aprobată prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, vă rog  
să formulaţi răspuns la următoarele întrebări: 

 
- Care este suprafaţa de teren concesionată din mai 2012 şi până în prezent? 
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   Solicit raspuns scris si oral. 

 Va multumesc ! 
 

Deputat 
Florin Costin Paslaru 

 
*** 

 

               
Adresată: domnului Ministru Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Domnule ministru, 
 

Violenţa în şcoala românească a ajuns, din păcate, un fenomen care nu ne mai miră. Întâmplările diverse, 
surprinse şi înregistrate, ne şochează în jurnalele de ştiri şi ajungem să avem tot mai puţină încredere în faptul că 
şcoala poate oferi siguranţă copiilor noştri. 

Din păcate, acest lucru nu ne afectează numai pe noi, ţările din Europa şi din întreaga lume se confruntă cu 
violenţa şi cu limbajul indecent al tinerilor care nu mai respectă autoritatea profesorilor. 

Însă, din experienţa altor ţări am învăţat că violenţa nu poate fi combătută exclusiv prin metode dure şi de 
natură să interzică anumite drepturi elevilor consideraţi violenţi. Pentru că problema are rădăcini în  educaţia, familia 
şi trecutul acestor elevi. 

 
Iată de ce vă întreb, domnule ministru, dacă, pe lângă parteneriatul care există deja cu forţele de ordine şi 

pază, cu jandarmeria şi poliţia, aveţi în vedere şi alte metode pentru combaterea acestui fenomen grav care s-a 
acutizat în ultimii ani? Şi am în vedere consolidarea rolului psihologului în şcoală şi întărirea reţelei de psihologi 
şcolari, dar şi obligativitatea existenţei unei relaţii apropiate dintre aceştia şi elevi.  

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ion Bălan 

 
*** 

 
Adresată: domnului Cristinel George GHERGHIŞAN, preşedintele AGENŢIEI NAŢONALE PENTRU 
PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ 
 

          Domnule Presedinte, 
 

Având în vedere atribuţiile Agenţiei Naţinale pentru Pescuit şi Acvacultură prevăzute de OUG nr. 23/2008 
privind pescuitul şi acavacultura, aprobată prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, vă rog  
să formulaţi răspuns la următoarele întrebări: 

 
- Art. 461. – (1) din OUG nr 23/2008 prevede că ,,Pentru impulsionarea dezvoltării acvaculturii, terenurile 

proprietate privată a statului pe care sunt construite amenajări piscicole, inclusiv instalaţiile speciale amplasate pe 
uscat, se vor vinde direct proprietarilor activelor. ,, Ce suprafaţă de teren a făcut obiectul contractelor de vânzare - 
cumpărare şi în cât timp consideraţi că se va finaliza procesul de privatizare al amenajărilor piscicole? 
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Solicit raspuns scris si oral. 

Va multumesc ! 
Deputat 

Florin Costin Paslaru 
 

*** 
 
 
Adresată: domnului Constantin Niță, ministrul delegat pentru energie 
 
Societăţile private de distribuţie a energiei electrice: p 
rofit exportat pe deranjul consumatorului român 
   
Stimate domnule ministru, 
 
Cu ocazia unei conferințe pe teme energetice, ați declarat faptul că societăţile private de distribuţie a energiei 
electrice practică exportul profiturilor pentru a evita plata impozitelor și taxelor percepute de către statul român, în 
același timp, serviciile pe care acestea le oferă consumatorilor români nefiind de cea mai bună calitate. 
  Potrivit declarațiilor dumneavoastră, contrar așteptărilor avute, privatizarea companiilor de distribuție nu a condus 
și la creșterea calității serviciilor, majoritatea reclamațiilor primite făcând referire tocmai la aceste companii a căror 
calitate în ceea ce privește investițiile și relația cu clienții este neacordată standardelor europene. Mai mult, atât timp 
cât profiturile sunt exportate, cheltuielile internalizate, iar consumatorul român, fie el casnic sau industrial, are de 
suferit, consider, domnule ministru, că declarația dumneavoastră ar trebui să depășească stadiul teoretic și să se 
transpună în fapte în folosul consumatorului din România, care, deși își achită costul serviciilor ce îi sunt oferite, de 
foarte multe ori, este victima monopolului înțeles, din păcate, sub forma indiferenței și a exploatării imposibilității de 
a alege calitatea cea mai înaltă, conformă costurilor ce nu sunt nici pe departe mici. 

Ca atare, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicați următoarele: 

1. Care sunt obligațiile din contractele de privatizare pe care  Enel, E.ON şi CEZ le-au încălcat, motiv pentru care 
Electrica S.A. le-a acționat în instanță și care sunt sumele cerute sub formă de despăgubiri pentru aceste 
încălcări? 

2. Care este strategia comună pe care ați elaborat-o împreună cu ANRE și Ministerul Economiei privitoare la 
controalele investiţiilor efectuate de către societăţile private de distribuţie a energiei electrice din România? 

3. Având în vedere faptul că ați declarat că echipamentele folosite în investiții sunt ‘second-hand, proaste şi nu au 
fiabilitate’ și că veți propune modificarea Legii Energiei pentru ca toate echipamentele utilizate în sectorul 
energetic să fie noi și certificate pentru piața noastră, vă rog să îmi comunicați termenul aproximativ al 
finalizării acestui proiect. 
 
 

Solicit răspuns în scris. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian IANE 

 
*** 
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Adresată: domnului Titus Corlăţean, ministrului Afacerilor Externe 
O nouă săptămână. Același Schengen, o țintă care se îndepărtează din ce în ce mai mult. 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Aderarea României la spațiul Schengen mai are puțin și va deveni epopeea unei aderări eșuate dinainte de a începe. 
Cu fiecare zi care trece, apar noi și noi piedici, unele de domeniul fanteziei, adăugând însă impedimente suplimentare 
aderării noastre. 
 
Ca parlamentar, am făcut și fac săptămânal demersuri pentru ca acest proiect atât de important pentru noi toți să își 
găsească finalitatea pozitivă. Mai nou, domnule ministru, ați declarat faptul că România, în conformitate cu 
evaluările și concluziile Comisiei Europene ce au fost aprobate de Consiliu în luna iunie a anului 2011, îndeplinește 
criteriile tehnice, dar, ''au fost adăugate așa-zise criterii care sunt politice, care nu sunt valabile pentru aderarea la 
spațiul Schengen și care împiedică România să adere la acest spațiu. '' 
Pe de altă parte, ați menționat faptul că intenționați să intensificați dialogul politic și diplomatic, care, cu tot 
respectul, domnule ministru, consider că l-ați mai ‘intensificat’ și până acum, iar rezultatele nu au dat roadele 
așteptate, determinând, după părerea mea, un impas evident. 
Fără a mă erija în postura dumneavoastră, cred că o critică constructivă se impune și că în calitatea pe care o dețineți 
sunteți protagonistul acestei chestiuni ce poartă o miză uriașă. Tocmai de aceea, orice efort depus nu trebuie 
catalogat drept prea mare , iar, în acest sens, consider că încă nu am și nu ați făcut tot ce se putea. 
Referitor la recenta dumneavoastră declarație, aș dori, domnule ministru, să îmi oferiți unele lămuriri necesare, atât 
pentru mine, ca reprezentant al românilor în Parlament, dar și pentru cetățenii în numele cărora adresez această 
întrebare, români care nu sunt puțini și care sunt extrem de interesați de subiectul aderării noastre la spațiul 
Schengen. 
Astfel, vă rog să îmi comunicați următoarele: 

1. Care sunt criteriile politice care au apărut și împiedică aderarea și cum pot fi ele contracarate? 
2. Având în vedere parteneriatul strategic România- Franța care presupune prin Foaia sa de parcurs, ca Franța 

să ne sprijine eforturile de aderare, cum catalogați atitudinea recentă a oficialilor francezi și cum intenționați 
să acționați și în virtutea sau mai ales în virtutea acestui parteneriat, în așa fel încât această țară să sprijine 
vizibil și efectiv procesul de aderare? De asemenea, de ce până în acest moment, nu se văd efectele pozitive 
ale parteneriatului și nu cumva, domnule ministru, aici este vorba și de o slabă reprezentare a activității 
M.A.E.? 

3. Lăsând deoparte aspectele strict confidențiale ale unor demersuri, cum intenționați să puneți concret în 
practică dialogul politic și diplomatic, în așa fel încât, să nu ajungem la un eșec care s-ar putea cataloga drept 
unul ce aparține, în primul rând, ministerului pe care îl conduceți? 

4. Cât de mult luați în calcul posibilitatea ca, în cazul în care România nu va adera la spațiul Schengen, să 
demarați procedurile de recurs pentru respectarea drepturilor? 

5. Totodată, vă rog să îmi comunicați evaluarea actualizată a statelor europene care ne sprijină la modul real 
aderarea la spațiul Schengen. 

Solicit răspuns în scris. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian IANE 

 
*** 
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Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice 
     domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 

 
Când oamenii vor, dar statul nu poate, persoanele de peste 45 de 
 ani sunt condamnate la moarte lentă, iar  
economia românească tinde să devină ‘asistat social’. 
 
Stimată doamnă ministru, 
Stimate domnule ministru, 
 
A avea peste 45 de ani în România este, de foarte multe ori și din foarte multe motive, unul dintre ele fiind 
mentalitatea, echivalent cu a fi anulat. Atunci când ne raportăm strict la piața muncii, situația devine și mai 
problematică de atât, anularea socială atingând cote de-a dreptul paradoxale, această categorie de persoane neexistând 
practic. În afara norocoșilor (termen ce poate părea exagerat, din nefericire, cel mai potrivit poate pentru a arăta 
complexitatea și gravitatea situației) care au un loc de muncă, restul, deloc puțini, nu au altă variantă decât a trăi din 
mila familiei sau din ajutorul de șomaj, așteptând o pensie din care nu își vor putea asigura, oricum, decât pâinea 
zilnică. 
Dacă la modul teoretic, se oferă anumite, să le zicem, facilități, la modul practic, vorbim de milioane de ființe, care 
nu au nicio șansă, în afara celei a speranței sau a ajutorului providențial. Nu numai că este trist, dar este degradant 
cum, într-un stat cu pretenții de a fi unul civilizat, a trece de o anumită vârstă, considerată eligibilă, înseamnă 
pirderea oricărei ocazii de a trăi decent. Iar dacă în alte state europene, persoanele cu vârste de peste 45 de ani 
beneficiază de cele mai bune condiții de trai, se pare că, în România, ca paradox absolut, moartea vine din viață, 
odată ce numărul anilor crește. 
S-a spus și se spune despre noi că suntem un popor asistat social, iar faptele nu sunt departe de acest adevăr.  
De curând, vârsta de pensionare a crescut. În același timp, șomajul în rândul persoanelor trecute de peste 45 de ani 
crește alarmant, depășind media națională pentru cele cu vârsta între 45 și 49 de ani. Dacă aș face această observație 
numai din postura celui care, la cabinetul său parlamentar, primește zeci de audiențe care au drept obiect tocmai! 
găsirea unui loc de muncă, și tot ar fi tragic. Ca să nu mai vorbim de restul zonelor. Ca să nu mai amintesc aici și 
situația celor mai tineri.  
În condițiile în care categoria de persoane menționată mai sus îngroașă rândul șomerilor, al celor inactivi pe piața 
muncii, calitatea vieții se degradează direct proporțional, conducând la situații inimaginabile. Consider că este de 
datoria dumneavoastră să revizuiți complet politica de încurajare a intergării pe piața muncii a persoanelor 
respective, situație de care nu consider răspunzător și responsabil M.M.F. P.S.P.V., prins într-un cerc vicios, ci, în 
special, M.E., cel care ar trebui să fie cu adevărat motorul oricărei politici privitoare la piața muncii și nu numai, dar 
care, din păcate, pare să ofere doar soluții virtuale, fără aplicabilitate reală imediată, timp în care, zi de zi, 
dumneavoastră vă rezumați la politica strict socială, iar aceste persoane se rezumă la supraviețuirea pe muchie de 
cuțit. 
Consider că soluția nu este să încurajăm politica socială, oricât de benefică și de binevenită ar fi aceasta, ci 
economia, prin crearea de locuri de muncă și stimularea cu predilecție a integării durabile pe piața muncii a 
persoanelor trecute de 45 de ani, prin oferirea de garanții sigure, fără a se mai merge pe principiul conform căruia 
este preferabil ca aceștia să se asiste printr-un ajutor de șomaj vremelnic. Aici, cu nota dezolantă de rigoare, aș putea 
caracteriza situația drept: oamenii vor, dumneavoastră nu puteți, motiv pentru care, vă rog, doamnă ministru și 
domnule ministru, să îmi comunicați cu date cât se poate de clare, politica dumneavoastră comună în privința celor 
de mai sus, politica economică în acest sens și modalitățile rapide pe care intenționați să le aplicați pentru ca 
persoanele de peste 45 de ani să poată MUNCI pentru un trai decent, nu să rămână veșnicii asistați, în căutarea unui 
loc de muncă ce nu li se oferă sau le este refuzat. 
P.S. Nu credeți, doamnă ministru și domnule ministru, că datele relevate de recenta execuție bugetară publicată de 
Ministerul Finanțelor Publice (MFP), conform cărora transferurile pentru asistența socială au rescut, cu 1,8%, de la 
44.497,1 milioane lei la 45.280,1 milioane de lei, ar trebui să vă determine, în sfârșit, să inițiați o politică coerentă în 
sensul celor de mai sus, în așa fel încât economia românească să nu devină, la rându-i, ‘asistat social’? 
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Solicit răspuns în scris. 

Vă mulţumesc, 
 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian IANE 

 
*** 

 
 
Adresată: domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
 

Relațiile economice dintre România și Republica Moldova 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Conform comunicatului de presă emis de către ministerul pe care îl conduceți pe data de 4 octombrie a.c., în zilele de 
2 și 3 octombrie, la Chișinău, au avut loc lucrările lucrările celei de-a VII-a sesiuni a Comisiei mixte 
interguvernamentale de colaborare economică între Republica Moldova şi România. 
Potrivit datelor oferite de dumneavoastră, în perioada ianuarie- iulie a.c., comerțul dintre cele două state a crescut cu 
cu 8,4%, în timp ce exportul românesc în Republica Moldova a crescut cu 17,6 %, iar importul cu 6,7%. 

Comunicatul M.E. a reliefat faptul că s-au înregistrat progrese în ceea ce privește dosarul energetic bilateral, 
infrastructura calităţii, industrie, mediu, statistică, turism, dezvoltarea regională şi construcţii si cercetare ştiinţifică, 
reprezentând o creștere fără precedent a relațiilor comerciale bilaterale. Totodată, ați pus accentul pe diversificarea 
relațiilor comerciale, pe producția comună, cât și pe atragerea de investiții din partea noastră în statul vecin. 
Pornind de la acestea, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicați în detaliu următoarele: 

1. Natura progreselor înregistrate în sectorul energetic, comerţ, industrie, IMM-uri, agricultură, medicină 
sanitar-veterinară şi siguranţa alimentelor, vamal, transporturi şi infrastructură, protecţia mediului, turism, 
dezvoltare regională şi construcţii, statistică, cercetare ştiinţifică, reglementare tehnică, standardizare, 
metrologie, acreditare, evaluarea conformităţii şi securităţii industriale, protecţia consumatorului; 

2. Natura producției comune de până în acest moment și a celei pe care o aveți în vedere pe viitor; 
3. Natura investițiilor pe care intenționați să le faceți din partea statului român în Republica Moldova; 
4. Care sunt obiectivele economiei moldovenești, supuse privatizării, în care statul român este interesat să 

investească? 
5. Suma la care se ridică profiturile colaborării economice dintre România și Republica Moldova, defalcată pe 

domenii de activitate și pe anii 2011, 2012 și primele șapte luni ale anului în curs. 
 

Solicit răspuns în scris. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian IANE 

 
*** 

 

Adresată: domnului Eugen Gheorghe Nicolăescu, ministrului Sănătăţii 
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Situația vaccinului antihepatic 

 

Stimate domnule ministru,   

 Este cunoscut faptul că prevenția în sănătate reprezintă un obiectiv deosebit de important pentru 
îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România, din acest motiv consider că prevenția trebuie să reprezinte 
cu adevărat o prioritate a Ministerului Sănătății. 
 Realitățile socio-economice care au dus la subfinanțarea acută a sistemului sanitar, dar și incoerența 
politicilor din sănătate de mult prea mulţi ani au generat situația dramatică în care se află România astăzi, 
insuficiența personalului medical ca urmare a migrației, spitale închise, lipsa medicamentelor și a vaccinurilor fiind 
doar câteva exemple care duc inevitabil la o speranță de viață scăzută. 
  În depozitele Direcției de Sănătate Publică din județul Vaslui, pe care îl reprezint în Parlamentul României,  
nu se mai află doze de vaccin antihepatic deoarece s-a epuizat stocul ce se administrează nou-născuţilor în spitale 
pentru imunizarea împotriva hepatitei de tip B. Strategia Ministerului Sănătății consideră acţiunile de prevenție 
prioritare dar, chiar dacă imunizarea face parte din acțiunile de prevenție, în luna septembrie sute de nou născuți au 
fost externați din spitalele din țară fără a fi imunizați. 
 Consider că această situație este îngrijorătoare și trebuie remediată deoarece sănătatea reprezintă o prioritate 
pentru orice țară civilizată, ca premisă a dezvoltării economice și progresului cultural-spiritual. 
 Domnule ministru, vă rog să-mi comunicaţi care este strategia ministerului pe care îl coordonați pentru 
asigurarea necesarului de vaccinuri pentru spitalele din județul Vaslui, dar și la nivelul întregii țări astfel încât 
sistemul sanitar să nu se mai confrunte cu astfel de disfuncționalități. 

Mă folosesc, domnule ministru, de acest prilej pentru a vă asigura de întreaga mea considerație!  
 

 Solicit răspunsul în scris.                      

 Vă mulţumesc,   

Deputat 
Ana Birchall 

 
*** 

                  

 

Adresată: doamnei Maria Grapini, ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri 
și Turism 
De către: deputat Ana Birchall 

 

Măsuri prin care se urmăreşte creşterea exporturilor  pe pieţele din afara Uniunii Europene 

 

Stimată doamnă ministru,  

 Exporturile au reprezentat dintotdeauna, după cum bine se ştie, unul dintre cele mai importante motoare ale 
economiei. Într-o Europă măcinată de o criză economică puternică şi de numeroase măsuri de austeritate, exporturile 
au reuşit să contribuie în mod definitoriu la susţinerea şi mai apoi, la relansarea economiei.  
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 Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, situaţia exporturilor s-a îmbunătăţit în mod 
simţitor în ultimii ani, înregistrându-se chiar în ultimele luni valori de creştere record pentru România. Totodată, 
deficitul comercial a scăzut la jumătate, fapt ce ne oferă perspective pozitive în ceea ce priveşte creşterea economică. 
Atunci când vorbim despre exporturi, există însă din păcate şi un aspect mai puţin favorabil şi anume pierderea a tot 
mai multor pieţe din afara Uniunii Europene ca parteneri comerciali. Rata din ce în ce mai crescută a exporturilor pe 
care România a cunoscut-o în ultimii ani se datorează şi deschiderii faţă de aceste pieţe, însă nu putem spune că este 
suficient atât timp cât România continuă să fie dependentă de exporturile de pe pieţele din interiorul spaţiului 
comunitar. De prea multe ori, s-a pierdut din vedere crearea şi dezvoltarea unor legături comerciale cu ţări de 
exemplu din Asia sau Orientul Mijlociu, ţări care au cunoscut în ultimii ani de zile o dezvoltare  economică extrem 
de rapidă.  

Consider că în România trebuiesc luate măsuri concrete care să vizeze lărgirea orizonturilor în ceea ce 
priveşte exporturile pe pieţele din afara  Uniunii Europene, ca o măsură menită să contribuie la creşterea economică. 
Deschiderea spre astfel de pieţe ar putea face din ţara noastră un partener credibil şi de durată pentru actori 
comerciali importanţi din întreaga lume. Focalizarea exporturilor româneşti spre ţări din afara spaţiului comunitar se 
va putea constitui într-o măsură importantă de dezvoltare atât a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România, dar şi a 
mediului de afaceri, puternic afectate de măsurile luate la nivel naţional în ultimii ani de zile.  

Asigurându-vă de întreaga mea consideraţie vă rog doamnă ministru să-mi comunicaţi care sunt măsurile prin 
care se urmăreşte creşterea exporturilor pe pieţele din afara Uniunii Europene. 

  Solicit răspunsul în scris.                    

   Vă mulţumesc, 

Deputat 
Ana Birchall 

 
*** 

        

        

Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale,  
 

Situația unităților de învățământ din 
mediul rural, închise datorită numărului mic de elevi 

 

Stimate domnule ministru,   

 Este cunoscut faptul că tinerii reprezintă cea mai importantă resursă a acestei ţări și că prin educație se 
construiește viitorul unei națiuni, din acest motiv consider că educația trebuie să reprezinte cu adevărat o prioritate 
naţională. 
 Realitățile socio-economice care au dus la subfinanțarea acută a sistemului educațional, dar și incoerența 
politicilor educaționale de mult prea mulţi ani au generat situația dramatică a abandonului școlar, de exemplu.  

Numai în acest an, în județul Vaslui, pe care îl reprezint în Parlamentul României, 19 unităţi de învăţământ, 
şase şcoli şi treisprezece grădiniţe, majoritatea din mediul rural, unele construite recent cu fonduri europene, au fost 
închise de autorităţi, la începutul noului an şcolar, din cauza scăderii numărului de elevi şi preşcolari. În aceste 
condiţii, zeci de elevi sunt nevoiţi să facă naveta în localităţile învecinate, zeci de kilometri, unii chiar şi pe jos. 
Pentru prevenirea abandonului școlar sunt absolut necesare microbuze școlare destinate transportului elevilor însă, 
datorită specificului infrastructurii rutiere din mediul rural, soluția cea mai bună pentru viitorul educației acestor 
copii o reprezintă redeschiderea școlilor. 
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 Consider că această situație îngrijorătoare trebuie remediată, deoarece, educația este un drept şi nu un 
privilegiu, iar fiecare euro cheltuit pentru educaţie nu trebuie privit ca o cheltuială, ci, ca o investiţie din partea 
statului în propriul său viitor. 
 Domnule ministru, vă rog să-mi comunicaţi care este strategia ministerului pe care îl coordonați pentru 
redeschiderea unităților școlare, închise datorită numărului insuficient de elevi, astfel încât accesul la educație al 
elevilor noștri să nu fie îngrădit. 

Mă folosesc, domnule ministru, de acest prilej pentru a vă asigura de întreaga mea considerație!  
 
 

 Solicit răspunsul în scris.             

         Vă mulţumesc,   

Deputat 
Ana Birchall 

 

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 

 Declaraţii politice 
 

 
Stimaţi colegi, 

 
Aşa cum probabil aţi aflat, Ministrul Sănătăţii a lansat, recent, în dezbatere publică, pachetul de servicii 

medicale de bază, nucleul reformei în sistemul de sănătate, pe care, de douăzeci de ani, ne străduim să o facem. 
Acesta este un moment extrem de important, constituind punctul de plecare al unor discuţii- sper eu!- 

constructive cu toţi partenerii din sistem interesaţi în mod real de adoptarea unor măsuri eficiente, exclusiv în folosul 
pacientului şi al sistemului sanitar în ansamblul său. 

M-am bucurat să aflu, deci, că primele organizaţii care s- au alăturat demersurilor domnului Ministru 
Nicolăescu au fost cele ale asociaţiilor de pacienţi, ai căror preşedinţi au şi semnat, sâmbătă, alături de iniţiator, o 
„Declaraţie comună de sprijin faţă de introducerea pachetului de servicii medicale de bază, precum şi  de participare 
constructivă la finalizarea acestuia”. 

De asemenea, în calitate de vicepresedinte al Comisiei pentru sănătate a Camerei, am remarcat şi am apreciat 
eforturile domnului Ministru şi ale specialiştilor din Ministerul Sănătăţii de a asigura nu doar o transparenţă 
decizională reală, ci şi cadrul de implementare a viitoarelor măsuri, respectiv o bugetare cât mai aproape de necesităţi 
în 2014- 2015. 
 

Astfel, dacă prin pachetul de bază, medicinei de familie i se proiectează un rol extrem de important, 
stabilindu- i- se un număr realist de consultaţii, în beneficiul calităţii acestora, în paralel cu creşterea numărului de 
servicii ce pot fi acordate de medicii de familie, iată că şi bugetul pentru medicina de familie, anul viitor, va creşte la 
9% din Fondul Naţional de Asigurări Sociale de Sănătate, fiind aproape dublu faţă de cel alocat acum doi ani. 

Pachetul de bază, pus în dezbatere publică până la 1 noiembrie a.c., trebuie, merită studiat de fiecare dintre 
noi, pentru că ne aparţine în modul cel mai direct cu putinţă. Din acest motiv, pot spune că avem dreptul şi chiar 
obligaţia ca, în această fază a dezbaterii sale, să venim cu propuneri de îmbunătăţire, cu amendamente realiste, astfel 
încât, după adoptare, să putem spune că, da, acesta are forma cea mai bună pe care ar fi putut– o avea în condiţiile 
actuale. 

A prelua, însă, din zbor, frânturi de informaţii distorsionate ori rupte din context, pe care să le multiplici, 
public, dându-le, astfel greutate, cu riscul instalării stării de nesiguranţă în rândul populaţiei, doar de dragul de a 
discredita Guvernul şi rezultatele unor eforturi extraordinare făcute de specialiştii Ministerului Sănătăţii, vă rog să 
îmi permiteţi să spun că nu este o dovadă de opoziţie, ci de inconştienţă politică şi lipsă de omenie fără precedent! 

Cât de diabolic poţi să fii ca să poţi inveta o ştire de genul: „de anul viitor, românii bolnavi de hepatită şi 
pneumonie nu se vor mai putea interna în spitale”??? 

Ca să punem lucrurile la punct, vă citez din comunicatul de presă al Ministerului Sănătăţii: „Nu există o listă 
a bolilor pentru care pacienţii nu se mai pot interna în spitale. Pentru orice boală, dacă ea pune în pericol 
sănătatea pacientului, există opţiunea internării. 

Pachetul de bază nu schimbă tipurile de servicii medicale care se acordă, ci spune clar unde şi cum se 
acordă ele, direcţionând pacientul. 

În momentul de faţă, potrivit datelor existente, o parte semnificativă dintre cazurile internate în unităţile 
sanitare cu paturiar putea fi rezolvate în afara spitalizării continue, iar numărul internărilor nejustificate, care 
înseamnă consum de resurse, este unul ridicat. 

Pachetul evidenţiază un set de afecţiuni care pot fi tratate în afara spitalizării continue, în cazul în care 
ele nu prezintă complicaţii şi co-morbidităţi. Pentru aceste afecţiuni, se urmăreşte reducerea graduală a internărilor 
în spitalizare continuă şi tratarea lor în ambulatoriu.” 

Vă mulţumesc! 
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Deputat 

Graţiela Leocadia Gavrilescu 
 

*** 
 

 
 

     În opinia mea, o mare problemă a terenurilor agricole din România, dar mai ales a celor din judeţul 
Giurgiu, este repezentată de lipsa sistemelor pentru irigare. Anul acesta, datorită ploilor şi a vremii favorabile, 
producţia de cereale a atins un nivel record, însă acest lucru nu înseamnă că şi în următorii ani va mai fi la fel, de 
aceea, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ar trebui să găsească cât mai repede o soluţie pentru a demara 
lucrările de reabilitare a vechilor sisteme de irigaţie rămase de pe vremea comunismului sau de înlocuire a acestora 
cu sisteme noi. 

România are nevoie de un plan de îmbunătăţire a cadrului de reglementare pentru dezvoltare rurală sau 
regională care să sprijine pe termen lung consolidarea capacităţilor producătorilor agricoli. O economie agricolă 
trebuie sa fie definită proporţional cu nevoile sale reale. S-a demonstrat că România are un potenţial agricol peste 
consum, însă este imperios necesară punerea în valoare a resurselor: pământ, energie, apa şi specialişti, iar creşterea 
calităţii tehnologiilor folosite ar permite trecerea într-o nouă etapă în economia agrară.  

Există posibilitatea  ca agricultorii ce deţin un număr mare de hectare de teren agricol, pot accesa fonduri 
europene  pentru aceste sisteme de irigare, însă cum rămâne cu acei mici agricultori care nu pot accesa aceste 
fonduri. În caz de secetă, aceştia obţin o recoltă minimă care nu acoperă nici măcar costurile lucrărilor agricole 
efectuate.  

Economia rurală românească este considerată preponderent agrară, deoarece economia agricolă propriu-zisă 
deţine o pondere de 60,5% în structura acesteia, faţă de numai 14,1% media în UE, astfel fiind una dintre cele mai 
importante ramuri, necesită o mai mare atenţie şi preocupare din partea guvernanţilor deoarece agricultura poate fi un 
colac de salvare pentru economie şi poate influenţa pozitiv bunăstarea tuturor cetăţenilor, inclusiv a celor din judeţul 
Giurgiu care practică agricultura în mod tradiţional, fără utilaje performante, iar locuitorii judeţului nu reuşesc să 
depăşească acel prag al stării de pauperitate. 
 

Deputat 
Marin ANTON 

 
*** 

 
   

Asocierea – soluţia pentru micii fermieri 
 

 
Paradoxal, dar recolta bună de struguri din acest an creează mari probleme micilor viticultori din Vrancea. 

Nu-şi pot valorifica producţia: ori preţul pe struguri este extrem de mic, ori legislaţia nu le permite să vândă mustul 
sau vinul obţinut. 

Acest fenomen nu este singular şi s-a manifestat în toate sectoarele agriculturii româneşti. Producţia bună din 
acest an a dus la prăbuşirea preţurilor cu care fermierii ar fi putut să-şi valorifice recoltele. Agricultorii au susţinut că 
s-au aflat în situaţia în care aproape că nu-şi pot acoperi cheltuielile făcute ca să obţină această producţie bună.  

Aceeaşi situaţie se înregistrează şi în cazul viticultorilor. Anul acesta s-au făcut struguri, producţia fiind una 
dintre cele mai bune, astfel că preţul a scăzut semnificativ. Cei mai afectaţi sunt micii cultivatori, persoane fizice, 
care sunt în situaţia de a nu-şi putea valorifica producţia. 

Situaţia lor este acutizată de specificul producţiei – dacă nu este valorificată imediat, se strică şi pierderile 
sunt şi mai mari. De aceea, micii producători se văd în situaţia de a face must şi vin din strugurii nevânduţi. Aici 
intervine o altă problemă, reclamată de micii producători, persoane fizice. Potrivit Codului fiscal, pot vinde must sau 
vin doar producătorii care sunt înregistraţi cel puţin ca persoane fizice autorizate. Pe de altă parte, legislaţia prevede o 
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mare facilitate, prin care persoanele fizice autorizate pot vinde până la 10 vagoane de vin (100.000 litri) fără a fi 
nevoie de organizarea antrepozitelor fiscale, aşa cum se cere în cazul unei firme.  

Situaţia micilor viticultori, a micilor fermieri în general, am discutat-o inclusiv cu comisarul european pentru 
Agricultură Dacian Cioloş, pentru că trebuie să facem ceva pentru dezvoltarea acestei categorii de producători. Unica 
soluţie identificată este asocierea producătorilor. Indiferent de ceea ce fac, prin unirea eforturilor, micii fermieri vor 
putea să-şi crească productivitatea şi, mai ales, să-şi crească forţa de negociere, atunci când vor vrea să-şi vândă 
recoltele. Împreună vor putea face investiţii, care, altfel, nu ar putea fi susţinute de un singur fermier. Iar aceste 
investiţii le vor permite să-şi valorifice la maximum producţia agricolă.  

Aceeaşi soluţie este valabilă şi pentru viticultorii persoane fizice. Asocierea ar rezolva problema valorificării 
producţiei de struguri, cu posibilitatea de a produce vin şi a-l comercializa în deplină concordanţă cu Codul fiscal. 

Propunerea mea merge mai departe şi vizează investiţii utilizând fondurile comunitare alocate prin 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Prin asociere, mai mulţi mici viticultori ar putea promova 
proiecte care să fie finanţate 50% cu fonduri europene, iar bugetul naţional să intervină cu 25-30% din valoarea 
proiectului printr-un program complementar şi alternativ. În aceste condiţii, micii fermieri şi-ar reduce contribuţia la 
realizarea investiţiei la doar 20-25% din valoarea proiectului, ceea ce ar însemna foarte mult în redresarea acestora, în 
actualele condiţii ale economiei naţionale. 

Pentru viticultori, cel mai bine este să se asocieze pentru înfiinţarea de crame, de combinate viticole. 
Fermierii nu ar mai depinde de alţii ca să-şi valorifice producţia de struguri, iar Codul fiscal ar putea fi respectat 
întocmai. Mai mult, investiţia într-o cramă ar permite valorificarea superioasă a strugurilor, prin producţia de vin de 
calitate superioară, iar în acest mod veniturile micilor viticultori ar creşte.  

Agricultura a fost desemnată de Guvernarea USL ca domeniu prioritar. Cu atât mai mult, preocuparea 
noastră este de a identifica cele mai potrivite măsuri care să ducă la dezvoltarea acestei ramuri economice. Iar acest 
lucru nu se poate realiza fără agricultori puternici. 
 

Deputat 
Nini Săpunaru 

 
*** 

 
 

Problema aderării la spaţiul Schengen impune,  
mai presus de orice, o soluţionare a disputelor interne 

 
 

Încă din 2011, aderarea României la spaţiul Schengen pare să creeze tensiuni politice atât la nivel extern, cât 
şi intern. Din diverse motive, libera circulaţie între România şi restul ţărilor membre este blocată de câteva state 
europene ale căror conduceri se opun atât direct, cât şi indirect aderării. De aceea, propun o variantă democratică, 
diplomatică şi eficientă pentru a soluţiona cât mai rapid această problemă. În viziunea mea, scena politică 
românească ar trebui să renunţe la divergenţele existente pe această temă, să dea dovadă de verticalitate şi 
determinare, pentru a demonstra tuturor celor care se opun faptul ca România este la fel de pregătită să aparţină 
spaţiului Schengen ca oricare alt membru existent. 
 

Până în prezent, motivele invocate de către guvernele ţărilor precum Franţa, Olanda, Germania sau Finlanda 
s-au rezumat la problema integrării cetăţenilor de etnie romă şi la problemele de corupţie şi de securizare a graniţelor. 
Cu toate acestea, motivele evidenţiate nu par a fi suficiente pentru a refuza accesul României în spaţiul Schengen, 
deoarece s-au produs schimbări şi s-au efectuat demersuri în fiecare dintre ariile menţionate. În consecinţă, consider 
că există momente în care argumentele critice trebuie privite constructiv, iar noi, clasa politică românească, ar trebui 
să intervenim în conturarea unei imagini pozitive şi în promovarea realizărilor noastre în ceea ce priveşte atingerea 
standardelor europene. 

Aderarea la spaţiul Schengen ar trebui sa ne responsabilizeze şi să ne convingă să renunţăm pentru o clipă la 
culoarea politică. Asta nu înseamnă că vocile interne care se opun ar trebui ignorate, ci că aceia care sunt în favoarea 
acestui proiect ar trebui să lucreze împreună. Indiferent care guvern a implementat anumite măsuri, indiferent cine a 
greşit în trecut şi indiferent cine a contribuit mai mult sau mai puţin la o imagine negativă a României, consider că 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 26 - 2013 săptămâna  7 - 11 octombrie 
2013   

 

92

este momentul să dovedim că putem lucra împreună pentru un scop comun. Când vine vorba despre Schengen, este 
vorba de fapt şi de drept despre o dorinţă a cetăţenilor români. Şi această dorinţă ar trebui respectată şi îndeplinită de 
toată clasa politică, nu de către guvern într-un fel şi de către preşedinţie într-un altul. Dezbaterile trebuie purtate la 
nivel naţional, dar trebuie seriozitate şi sinceritate, pentru a putea transmite la nivel european un mesaj unic şi de 
impact. 

În concluzie, în loc să învinuim şi să blamăm diverşi factori externi în nereuşita României de a face parte din 
spaţiul Schengen încă din 2011, ar trebui să conştientizăm că avem de demonstrat faptul că suntem o ţară stabilă 
politic, nu una care transmite nenumărate mesaje contradictorii. Atâta timp cât nu vom transmite clar o poziţie fermă 
şi susţinută unanim, este puţin probabil să reuşim în demersul de a mulţumi societatea românească şi în a obţine votul 
de încredere al statelor europene.  
 

Deputat 
Sorin Teju 

 
*** 

 
 

Am respectat şi promisiunea făcută  
pensionarilor din sistemul de apărare al ţării! 

 
 

Stimaţi colegi, 
Deşi a trecut mai bine de un an şi jumătate de când PDL nu mai guvernează, mai sunt încă foarte multe 

aberaţii guvernamentale ale acestuia de reparat. Să ne reamintim faptul că pentru guvernele domnului Băsescu 
pensionarii au reprezentat o categorie socială umilită frecvent, prin tot felul de declaraţii neinspirate ale preşedintelui 
şi ale protejaţilor săi, dar şi extrem de nedreptăţită, prin abuzurile legislative aplicate de dumnealor, cu alte cuvinte, 
prin acele tăieri ilegale de pensii şi diminuări al cuantumului acestora prin recalculări. 

Primul pas pe care l-am făcut odată cu intrarea noastră la guvernare a fost cel al reparării nedreptăţii făcute 
de către PDL pensionarilor, prin reţinerea ilegală a CAS. Am stopat imediat acest abuz şi apoi am returnat integral 
sumele reţinute ilegal de către guvernele domnului Băsescu.  

Acum mai facem încă un pas în respectarea promisiunilor făcute pensionarilor, făcând de această dată 
dreptate pensionarilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională chiar de ziua internaţională a 
persoanelor vârstnice. 

Printr-o simplă decizie, Guvernului Boc a diminuat, în 2010, pensia a peste 18.400 de militari din sistemul de 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Toţi acei pensionari şi-au pierdut la momentul adoptării acelei legi un 
drept deja câştigat, un drept constituţional.  

Noi, liberalii, ne-am opus de la început acestui demers abuziv al guvernului Boc, contestându-l vehement la 
acea vreme. Am continuat în această legislatură printr-o iniţiativă legislativă a parlamentarilor PNL şi PSD, care a 
fost recent adoptată şi pusă în practică de la 1 octombrie a.c., prin revenirea pensiilor militare la cuantumul din 
decembrie 2010.  

Prin această lege, care va intra în vigoare din luna octombrie, se înlătură şi inechităţile dintre pensionarii ale 
căror venituri reale realizate lunar de-a lungul timpului au fost identificate şi cei cărora nu li s-au putut identifica 
veniturile, deoarece documentele necesare dovedirii veniturilor nu au mai putut fi recuperate.  

Legea 241/2013 va elimina astfel aceste inechităţi, iar pensionarii în cauză vor primi din luna octombrie o 
pensie calculată corect. 

 Astăzi, pentru această categorie de pensionari, care şi-a făcut întotdeauna datoria cu onoare, apărând ţara şi 
reprezentând-o în mod demn pe orcie front al lumii, facem şi noi dreptate, prin legea care începând de la 1 octombrie 
a.c.,  impune acordarea sumelor necesare pentru ca aceste pensii să revină la vechiul cuantum.  

PNL demonstrează că este consecvent cu promisiunile făcute în timpul campaniilor electorale acestei 
categorii sociale, cea a pensionarilor, îndreptând greşelile intenţionate ale fostelor guverne şi  redându-le acestora 
drepturile, care sunt oricum garantate de Constituţie, dar de data aceasta şi în mod faptic, nu numai scriptic. 
 
       Vă mulţumesc! 
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Deputat 

Mihai Lupu 
 

*** 
 

 

Guvernul USL simplifică modalitatea de  
acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţelor în această iarnă 

 
 

Partidul Naţional Liberal, Filiala Constanţa, salută iniţiativa Guvernului Uniunii Social Liberale de a 
simplifica formularele de aplicare pentru acordarea ajutoarelor de încălzire. Noua metodă, mai facilă pentru cei 
care doresc să aplice pentru ajutoarele de încălzire, va  garanta, în opinia noastră, o optimizare a procedurilor şi 
un număr mai mare de persoane care au nevoie de acest ajutor. 

Declaraţiile de săptămâna trecute ale domnului Emil Boc prin care se înţelegea faptul că aceste norme 
privind aprobarea formularelor de încălzire nu au fost prioritare pentru Guvernul USL devin, după părerea 
noastră, propagandă fără un fundament real.  Nu a fost pus în pericol în niciun fel tot acest proces de susţinere a 
populaţiei cu venituri reduse pe perioada sezonului rece. 

În anticiparea efectelor creşterii preţului la gaze odată cu venirea iernii, Ministerul Muncii, prin activitatea 
ministrului Mariana Cîmpeanu, s-a preocupat să asigure cadrul legislativ prin care persoanele defavorizate să fie 
protejate de majorarea costurilor. 

PNL, Filiala Constanţa, menţionează că, în contextul liberalizării preţurilor la energie electrică şi gaze 
naturale, s-au instituit măsuri de protecţie socială pentru populaţia cu venituri reduse: majorarea nivelului 
venitului minim garantat cu 8,5%, începând cu drepturile aferente lunii iulie 2013, şi cu 4,5%, începând cu 
drepturile aferente lunii ianuarie 2014; majorarea limitei de venituri până la care se acordă alocaţia pentru 
susţinerea familiei, de la 370 lei/membru de familie la 530 lei/membru de familie, cu menţinerea a două intervale 
de venituri 0 – 200 lei/persoană şi 201 lei/persoană – 530 lei/persoană şi a cuantumului alocaţiei cu 30%, 
începând cu drepturile aferente lunii iulie 2013; introducerea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie 
electrică. Aceleaşi limite de venituri stabilite se vor aplica şi pentru ajutoarele pentru gaze naturale şi lemne, 
cărbuni, combustibili petrolieri, limita superioară fiind de 615 lei/persoană.  

O altă prevedere pe care noi o susţinem şi pe care o considerăm benefică pentru cetăţenii vizaţi este cea care 
prevede că pentru ajutoarele de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, se va face plata acestora la 
începutul sezonului rece, pentru toate lunile sezonului. 

De asemenea, introducerea anchetei sociale ca mijloc de verificare a îndeplinirii de către solicitanţi a 
condiţiilor de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, în situaţiile care nu pot fi determinate cu 
exactitate pe baza documentelor justificative prezentate, va ajuta la întocmirea unei evidenţe veridice şi exacte a 
situaţiei, limitând astfel numărul cererilor false şi a persoanelor care beneficiază de ajutor în mod fraudulos. 

Odată cu aplicarea acestor măsuri, pentru anul 2013 se prevede o creştere cu 30% a numărului de beneficiari 
de ajutor social şi cu 45% a numărului de beneficiari de alocaţie pentru susţinerea familiei, ceea ce presupune un 
efort bugetar suplimentar, pentru anul în curs, de 197,3 mil. lei. Aceşti factori vor spori încrederea cetăţenilor în 
activitatea Guvernului USL al cărui unic interes îl reprezintă bunăstarea românilor. 

 

Deputat 
Gheorghe Dragomir 

 
*** 
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Parlamentul va adopta noul Cod Silvic în regim de urgenţă 
 

 
Stimaţi colegi, 
Salut adoptarea noului Cod Silvic de către Guvernul USL în şedinţa de guvern de săptămâna trecută! Prin 

acest demers demonstrăm încă odată că atât noi, liberalii, prin miniştrii noştri, dar şi întreg USL-ul, avem curajul de a 
ne asuma acele măsuri absolut necesare economiei româneşti, dar ocolite de către toate celelalte guverne de până 
acum.  

Consider că aceste actualizări şi clarificări ale legislaţiei din domeniul silvic au fost foarte mulţi ani lăsate de 
izbelişte şi acest lucru are un rezultat nefast: consecinţele asupra mediului, dar şi cele asupra bugetului României sunt 
deja extrem de grave! 

 Din acest motiv, cel al tergiversării şi implicit al neasumării unor prevederi legale ferme în acest sens de 
către guvernele precedente, România se confruntă deseori cu inundaţii devastatoare şi cu alunecări de teren care pun 
în pericol vieţile şi gospodăriile oamenilor în fiecare sezon. Mai  mult decât atât, defrişările masive practicate în 
ultimii 24 de ani – numai în ultimii 8 ani, s-a tăiat ilegal de două ori mai mult decât s-a putut regenera sau 
împăduri în România – au condus şi la afectarea stării de sănătate a populaţiei! 

De asemenea, cred că este foarte important să menţionăm aici şi o altă consecinţă a lacunelor legislative din 
domeniul silvic şi anume, cheltuirea ineficientă a banilor publici. De ce susţin acest lucru? Deoarece, numai potrivit 
raportului Curţii de Conturi, valoarea tăierilor ilegale consemnate în urma controalelor efectuate se ridică la 5 
miliarde de euro! Dar această cifră este în realitate cu mult mai mare ţinând cont de faptul că şi capacitatea de control 
din acest sector este ea însăşi limitată. 

Este foarte limpede faptul că tăierile ilegale şi defrişările masive s-au perpetuat în absenţa unor reglementări 
legale clare şi actualizate, dar şi prin complicitatea şi iresponsabilitatea celor care ar fi trebuit să protejeze pădurea şi 
să aplice legea. 

Principalele modificări ale Codului Silvic pe care le avem în vedere au ca obiect în primul rând  schimbarea 
modalităţii de vânzare şi valorificare a lemnului şi, implicit, păstrarea şi extinderea patrimoniului naţional forestier, 
apoi, evident, obiectivul vizat este sprijinirea proprietarilor de păduri, dar şi a agenţilor economici din domeniu şi, nu 
în ultimul rând, bineînţeles, ne dorim ca efectul principal al noii legislaţii să fie stoparea jafului din pădurile 
României! 

Cu privire la schimbarea modalităţii de vânzare şi valorificare a lemnului, credem că prin această măsură 
vom genera o gestionare eficientă şi durabilă a pădurilor deoarece aceasta presupune trecerea de la vânzarea lemnului 
estimat (direct din pădure) la vânzarea lemnului măsurat (din rampe şi depozite).  

Prin această schimbare se va realiza o valorificare economică net superioară a lemnului şi se va realiza un 
control mult mai riguros privind introducerea lemnului pe piaţă. Lemnul se va comercializa numai de către 
administrator din rampe sau depozite, astfel încât comerciantul nu va mai avea ce căuta în pădure. Lemnul va fi tăiat 
şi transportat în rampe şi depozite de către firmele de exploatare care vor presta doar acest serviciu, comercializarea 
urmând să se facă doar de către administrator. Măsura prin care ne aliniem practicilor europene în domeniu va intra 
în vigoare progresiv. În 2014,  50% din masa lemnoasă se va vinde obligatoriu măsurat din rampe şi depozite, iar 
diferenţa din 2015. Prin aplicarea progresivă se asigură perioada necesară realizării rampelor şi depozitelor. Este 
important de precizat şi că această măsură poate fi aplicată chiar şi din 2014 pentru că deja în acest moment peste 
30% din masa lemnoasă se vinde din rampe şi depozit.  

Până acum pădurile din România nu au avut, în mod real, statutul adecvat, cel de bun naţional, inestimabil ca 
valoare, de a cărui integritate depinde, în primul rând, sănătatea tuturor românilor! Ci, din păcate, pădurile româneşti 
au reprezentat doar un bun neglijat de autorităţi, profitând de această slăbiciune, în mod consistent, hoţii şi 
evazioniştii, un bun jefuit şi speculat intensiv, din punct de vedere financiar, într-un mod nemaiîntâlnit într-o altă ţară 
europeană! 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Ştefan Alexandru BĂIŞANU 

 
*** 
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PNL susţine şi promovează un Nou Cod Silvic 

 
 

         Stimaţi colegi, 
Încă de la începutul acestei guvernări USL din care facem şi noi, liberalii, parte, am promovat prin miniştrii 

noştri câteva proiecte prioritate în programul PNL de guvernare, printre care relansarea economiei, reforma 
substanţială a domeniului sănătăţii, relaxarea fiscalităţii şi reducererea evaziunii fiscale, dar şi promovarea unei 
legislaţii corecte, ferme şi, mai ales, clare în domeniul silvic. 

În acest sens, ministrul liberal al Apelor, Pădurilor şi Pisciculturii, doamna Lucia Varga, ne-a solicitat 
susţinerea şi implicarea pentru formularea şi promovarea unui nou Cod Silvic. Considerăm ca fiind absolut necesar 
acest demers legislativ al ministrului liberal şi, implicit, al Guvernului USL, precum şi adoptarea de către Parlament 
şi implementarea cât mai rapidă, pentru a putea astfel, în sfârşit, stopa jaful defrişărilor masive prin tăierile haotice şi 
ilegale de păduri din România.  

Credem că este extrem de important ca acest act normativ să intre cât mai curând în vigoare pentru că în 
continuare avem în România 500.000 hectare de păduri nepăzite şi din acest considerent nu putem lua măsuri 
eficiente împotriva hoţilor, dar nici nu putem acorda compensaţiile cuvenite proprietarilor de pădure din parcurile 
naturale care au restricţii impuse. 

De aceea, la propunerea ministrului liberal Lucia Varga, Guvernul USL a aprobat săptămâna trecută proiectul 
de lege privind noul Cod Silvic, care va intra în Parlament în regim de urgenţă.  

Principalele modificări aduse Codului Silvic constau în schimbarea modalităţii de vânzare şi valorificare a 
lemnului, fapt ce va genera gestionarea eficientă şi durabilă a pădurilor. Astfel, noua legislaţie stipulează faptul că 
lemnul se va comercializa numai de către administratori din rampe sau depozite, astfel încât comercianţii nu vor mai 
avea ce căuta în pădure. 

Considerăm necesar acest nou Cod Silvic pentru a putea pune capăt, odată pentru totdeauna, atât jafului 
incredibil din domeniul forestier, practicat la scenă deschisă în România ultimilor 24 de ani, dar şi pentru a pune 
capăt în timp, efectelor acestuia!  

Acest tip de jaf, incontrolabil până în prezent şi care a luat o anvergură fără precedent în ultimii 8 ani  - s-a 
tăiat ilegal de două ori mai mult decât s-a putut regenera sau împăduri -, are un impact economic negativ, de mare 
amploare, în bugetul statului. Tăierile şi defrişările masive de păduri au, bineînţeles, consecinţe foarte grave, majore, 
atât asupra deteriorării calităţii mediului şi, evident, asupra sănătăţii românilor, dar reprezintă în acelaşi timp şi 
principalele cauze ale unor inundaţii şi alunecări de teren devastatoare uneori pentru localităţi întregi. 
 Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Mihai  Aurel Donţu 

 
*** 

 
 

"Aurul verde al României ” 
 
 
Domnule preşedinte, 
 
Stimaţi colegi, 
 
 În declaraţia de astăzi aş vrea să vă vorbesc despre importanţa proiectul de lege privind noul Cod Silvic, care 
va intra în Parlament în regim de urgenţă. 
 Vă invit să facem o scurtă retrospectivă a situaţiei cu care ne confruntăm în momentul de faţă. 
  În 1990, România avea peste 6,5 milioane de hectare de pădure. După 23 de ani, jumătate dintre pădurile 
statului au fost retrocedate iar din ceea ce a mai rămas, mai bine de 350.000 de hectare au dispărut. Dintre hectarele 
care s-au evaporat, o mare parte au făcut-o în mod ilicit, valoarea sinistră a tăierilor ilegale fiind, potrivit Curţii de 
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Conturi, de cinci miliarde de euro. Permiteţi-mi să formulez câteva rezerve raportat la această cifră, pentru că mă tem 
că, de fapt, în realitate, este şi mai mare, capacitatea de control în acest sector fiind ea însăşi limitată. 
 Avem, aşadar, multe date, multe analize şi grafice, dar ,mai important. e că trebuie să conştientizăm 
importanţa pădurilor dincolo de lege şi bani. Pentru că pădurea ne este vitală, fără ea nu am putea supravieţui... 
Pădurea furnizează două treimi din oxigenul consumat de oameni. Tot ea contribuie semnificativ la reducerea 
poluării şi fixează solul, împiedicând alunecările de teren şi eroziunile provocate de ploaie sau vânt, situaţii cu care, 
din nefericire, din cauza defrişărilor masive, am ajuns să ne întâlnim tot mai des. Potrivit unui studiu Greenpeace, la 
noi în ţară dispar peste 3 hectare de pădure în fiecare oră.  
 În majoritatea cazurilor este vorba despre tăieri ilegale, iar cel mai frecvent, pagubele se înregistrează pe 
proprietatea statului. Consecinţele defrisărilor masive sunt extrem de îngrijorătoare: afectarea stării de sănătate a 
populaţiei, inundaţii, alunecări de teren, cheltuirea ineficientă a banilor publici pentru limitarea efectelor 
despăduririlor, în loc de alocări de fonduri pentru prevenirea problemelor prin protejarea pădurilor. Aceste probleme 
s-au perpetuat în absenţa unor reglementări legale clare şi actualizate. 
 De aceea, noul Cod Silvic vine ca un răspuns la o realitate evidentă. El îşi propune să schimbe modalitatea de 
vânzare şi valorificare a lemnului, acesta urmând să fie comercializat numai de către administrator din rampe sau 
depozite, să sprijine proprietarii cărora li se va oferi pază gratuită de către RNP Romsilva, să aplice Codul Penal 
pentru furtul de lemne la fel ca pentru orice furt şi să extindă patrimonului naţional. Dar mai presus de acestea, 
principalul obiectiv al modificării Codului Silvic, este oprirea jafului din pădurile din România. 
 Defrişările şi tăierile ilegale masive, trebuie stopate urgent prin măsuri clare şi fără 
echivoc. Nu vreau să fiu în postura de a le explica nepoţilor mei de ce trăiesc în cea mai poluată ţară din Europa şi de 
ce pădurile sunt doar imagini pe vederi turistice. Cred că nici dumneavoastră nu vreţi să vă găsiţi în această ipostază. 
De aceea, a sosit timpul să acţionăm, să oprim masacrul aurului verde al României. 
  Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Anton  Doboş 

 
*** 

 
 

Un nou Cod Rutier pentru siguranţa cetăţenilor 

 

În momentul de faţă, România domină din punct de vedere negativ clasamentele europene referitoare la 
accidentele rutiere. La nivelul decidenţilor de la Bruxelles se pune problema extinderii şi modernizării transportului 
rutier concomitent cu promovarea unui sistem integrat de măsuri care are ca obiectiv creşterea siguranţei rutiere. 

În perioada 2001-2010, Comisia Europeană şi-a propus o serie de măsuri asimilabile şi aplicabile în statele 
membre UE prin care să se reducă la jumătate numărul accidentelor rutiere. Acest obiectiv ambiţios a fost ratat şi din 
cauza contribuţiei negative a ţării noastre prin numărul crescut de accidente rutiere cu morţi şi răniţi. 

Până de curând, ţara noastră nu a avut un o strategie pe termen lung privind siguranţa rutieră. Este meritul 
actualului guvern faptul că, sub coordonarea Comitetului Interministerial pentru Siguranţă Rutieră, s-a elaborat 
Strategia Naţională pentru Siguranţă Rutieră 2013-2020. Această strategie se bazează pe statistica tipurilor de 
accidente rutiere produse în perioada 2007-2011, precum şi a riscurilor la adresa siguranţei rutiere, tinând cont şi de 
exigenţele europene în domeniu. Astfel, s-a constatat faptul că accidentele de circulaţie grave au cauze diferite, în 
funcţie de mediul în care acestea s-au produs. În mediul urban principalele cauze generatoare de accidente sunt 
traversarea neregulamentară, neacordarea priorităţii pietonilor, viteza excesivă, neacordarea priorităţii vehiculelor şi 
conducerea imprudentă. În mediul rural principalele cauze generatoare sunt viteza, traversarea neregulamentară a 
pietonilor, conducerea imprudentă, abaterile bicicliştilor şi depăşirea neregulamentară. Această situaţie este 
determinată de faptul că, în ţara noastră, foarte multe localităţi rurale sunt traversate de drumuri naţionale sau chiar 
europene, cu trafic intens. 

Priorităţile Strategiei Naţionale de Siguranţă Rutieră 2013-2020, de îmbunătăţire a legislaţiei în domeniul 
rutier, a siguranţei infrastructurii şi de reducere graduală a numărului de victime din accidentele de circulaţie, sunt în 
strânsă legătură cu obiectivele Guvernului de interoperabilitate şi de interconectare a reţelei de drumuri din România 
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cu reţeaua de drumuri europeană, cu obiectivul de asigurare a coerenţei şi continuităţii lucrărilor de infrastructură pe 
termen lung, cu cel de refacere a reţelei de drumuri naţionale la un nivel calitativ european, mai ales în contextul 
adoptării Directivei Consiliului şi Parlamentului 2008/96/CE privind managementul siguranţei infrastructurii rutiere. 

Noul Cod Rutier îşi propune să ducă la îndeplinire obiectivele prevăzute în Strategia Naţională pentru 
Siguranţă Rutieră 2013-2020 prin instituirea unor măsuri coercitive, graduale, în funcţie de gravitatea faptelor ilegale 
comise de participanţii la traficul rutier. Nu ne rămâne decât să sperăm că, severitatea acestor măsuri vor conduce la 
conştientizarea conducătorilor auto predispuşi la încălcarea legii şi, totodată, la prevenirea şi reducerea accidentelor 
rutiere. 

Deputat 
Dan BORDEIANU 

 
*** 

 

Strategia României pentru absorţia de fonduri europene 

Obiectivul tematic nr. 2 - Îmbunătăţirea accesului la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, a utilizării şi a calităţii 
acestora 

 Stimaţi colegi, 

Declaraţia mea politica de astăzi este legată de Proiectul de Parteneriat propus de România pentru atragerea de 
fonduri Europene- 2014-2020 aflat în dezbatere publică, mai precis vreau să explic importanţa obiectului numărul 2 
din strategie legat de îmbunătăţire accesului la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor,a utilizării şi a calităţii 
acestora. Strategia propusă de Ministerul Fondurilor Europene cuprinde 11 obiective tematice, toate extrem de 
necesare şi care dacă vom reuşi să le atingem vom putea vorbi de standarde europene în domeniile esenţiale ale 
economiei sau ale administraţiei României. 

Obiectivul tematic nr. 2 al acestei strategii este îmbunătăţirea accesului la tehnologiile informaţiei şi 
comunicaţiilor, a utilizării şi a calităţii acestora şi trebuie îndeplinit prin prisma importanţei acestui segment la acest 
moment. Competenţele informative sunt o provocare şi în acelaşi timp o reală nevoie pentru o reformă consistentă a 
sistemului de educaţie din România. România înregistrează cea mai mare ponderea persoanelor care nu au cunoştinţe 
informatice şi anume 61% din persoanele cu vârstă între 16 şi 74 de ani nu au cunoştinţe în acest domeniu iar 48% 
dintre români nu au folosit niciodată un computer. În şcolile din România există foarte puţine table interactive sau 
proiectoare de date şi cadrele didactice, într-un procent foarte mic, apelează la modalităţi interactive de tip TIC în 
procesul de predare. De aceea creşterea disponibilităţii şi calităţii segmentului hardware şi software trebuie să fie un 
obiectiv principal.    

Utilizarea noilor tehnologii în şcoli, universităţi sau la locul de muncă conduc la apariţia unor contexte noi de 
învăţare, mai atractive şi mai interactive pentru cursanţi sau pentru angajaţi.  Dezvoltarea segmentului de e-educaţiei 
şi creşterea semnificativă a ponderii populaţiei cu pregătire în domeniul ITC poate contribui, în mod cert, la 
dezvoltarea României din punct de vedere economic prin un acces mai uşor pe piaţa muncii din acest domeniu şi 
respectiv o creştere semnificativă a segmentului IT.  

Sprijinirea dezvoltării Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor în România poate garanta, din punctul 
meu de vedere, şi faptul că românii vor fi echipaţi tehnologic şi pregătiţi informaţional să furnizeze servicii digitale 
pentru autorităţi publice centrale sau locale care să contribuie la îmbunătăţirea semnificativă a relaţiei dintre cetăţean 
şi stat. Dacă vom îmbunătăţi accesul la tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor avem premisele unei dezvoltări 
durabile pentru România. De aceea în momentul digitalizării relaţiei dintre cetăţean şi stat, care trebuie realizată din 
considerente legate de maximizarea calităţii serviciilor publice, nu vom asista la vreun fenomen legat de excluderea 
socială pentru că vom avea o populaţie pregătită efectiv să răspundă unor astfel de cerinţe. 
 

Deputat 
Daniel Iane 
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*** 
 

 
 Stimaţi colegi, 
 
 În urmă cu o săptămână am sărbătorit ziua Internaţională a persoanelor vârstnice.  Întotdeauna am 
considerat că seniorii României reprezintă pentru ţara noastră adevărate puncte de reper fiind nişte modele reale mai 
ales pentru cei din generaţia mai tânără, din care fac şi eu parte. În cele ce urmează vreau să vă asigur de consecvenţa 
Partidului Naţional Liberal, care şi-a respectat angajamentele asumate în campania electorală în faţa acestui segment 
social. Astfel, încă din anul 2012, una dintre printre primele măsuri adoptate de Guvernul USL imediat după învestire 
a fost aceea de a restitui bugetarilor şi pensionarilor salariile şi pensiile tăiate abuziv de către guvernarea Boc-
Băsescu. Am găsit resurse financiare pentru a reîntregi salariile în sectorul bugetar la nivelul din iunie 2010, iar 
începând cu luna mai 2012, am stopat perceperea contribuţiilor pentru sănătate la pensionari şi am început 
recuperarea graduală a sumelor tăiate de fostele guverne. 
 Un obiectiv important, pus în practică de la 1 octombrie, este acela al revenirii pensiilor militare la 
cuantumul din decembrie 2010. Acesta se va realiza printr-o lege iniţiată şi promovată în Legislativ de către 
parlamentari liberali şi social-democraţi. 
Printr-o simplă decizie, Guvernului Boc a diminuat în 2010 pensia a peste 18.400 de militari din sistemul de apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională. Toţi acei pensionari şi-au pierdut la momentul adoptării acelei legi un drept deja 
câştigat, un drept constituţional. Astăzi, pentru această categorie de pensionari care a servit drapelul ţării se face 
dreptate şi, de la 1 octombrie, legea impune acordarea sumelor necesare pentru ca aceste pensii să revină la vechiul 
cuantum. Demonstrăm încă odată că Uniunea Social Liberală îşi menţine o promisiune electorală făcută celor care 
ne-au ales. 
 Prin această lege, care va intra în vigoare din luna octombrie, se înlătură şi inechităţile dintre pensionarii ale 
căror venituri reale realizate lunar de-a lungul timpului au fost identificate şi cei cărora nu li s-au putut identifica 
veniturile, deoarece documentele necesare dovedirii veniturilor nu au mai putut fi recuperate. 
 Legea 241/2013 va elimina astfel aceste inechităţi, iar pensionarii în cauză vor primi din luna octombrie o 
pensie calculată corect. 
 
 

Deputat 
Florin Alexandru Alexe 

 

*** 

 
 Stimaţi colegi, 

 Partidul Naţional Liberal continuă, în domeniul sănătăţii, activitatea de reformare a sistemului sanitar. Drept 
dovadă că PNL şi-a asumat acest lucru stă activitatea ministerului condus de colegul meu Eugen Nicolăescu, primul 
care a adus la stadiu de aplicabilitate proiecte concrete, după ani de zile în care transformarea sănătăţii rămăsese la 
nivel pur teoretic, doar pe hartie. 
 De la începutul anului viitor,  ministerul are în vedere creşterea bugetului alocat medicinei de familie, astfel 
încât bugetul acestui segment medical să constituie 9%din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, în 
condiţiile în care, cu doi ani în urmă, medicina de familie a consumat aproximativ 5% din Fondul Naţional de 
Asigurări de Sănătate. 
 În continuare, anul 2014 va aduce şi o creştere a fondurilor  pentru medicina în ambulatoriu. Pentru a putea 
rezolva problema pacienţilor care nu au locuri în spitale  vor fi dezvoltate centrele de permanenţă şi centrele 
multifuncţionale, unde medicii de familie vor putea acorda asistenţă medicală pacienţilor.  De asemenea, se va pune 
accent şi pe îngrijirea la domiciliu. Ministrul liberal Eugen Nicolaescu doreşte ca acest procent  alocat medicinei de 
familie să ajungă la 10% din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Să nu uităm că, astfel, se pot 
furniza aceleaşi servicii ca în spital, cu costuri mai mici. Tipurile de servicii medicale nu vor fi reduse, ci, printr-o 
îndrumare atentă, vor fi accesate de acei pacienţi care au nevoie de ele. 
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 Un alt pas foarte important este Introducerea pachetului de bază de servicii sanitare. Această prevedere este 
asumată de către USL prin Programul de guvernare şi constituie condiţionalitate obligatorie în acordul cu FMI. 
Astfel, de acum înainte, pachetul de bază oferă pacienţilor acces mai uşor la tratament prin medicul de familie şi 
ambulatoriu,  iar serviciile din acest pachet de bază sunt clare şi garantate. Pentru comunităţile vulnerabile, pachetul 
de bază prevede că asistentul comunitar şi medicul de familie vor fi verigile care vor facilita accesul acestora la toate 
nivelele de asistenţă medicală. În prezent, numărul de asistenţi medicali comunitari este de aproape 1000, iar în 
cursul anului 2014 Ministerul Sănătăţii intenţionează  să crească de cel puţin două ori numărul acestora. 
 Toate aceste date şi informaţii prezentate astăzi în faţa dumneavoastră demonstrează cu Uniunea Social 
Liberală îşi continuă programul de guvernare asumat odată cu învestirea Executivului, anul trecut, şi are ca scop, în 
domeniul sănătăţii, creşterea gradului de calitate a serviciilor medicale oferite de sistemul sanitar românesc.  
 
 

Deputat 
Raluca Ispir 

 
*** 

 
 
 
 Stimaţi colegi, 
 Uniunea Social Liberală şi-a asumat în faţa electoratului creşterea gradului de  bunăstare a cetăţenilor, ca 
fiind cel mai important factor pe care să-l aibă în vedere  în toate acţiunile pe care le întreprinde la nivel 
guvernamental. 
 Unul dintre exemplele cele mai bune pentru faptul că încercăm să ne onorăm promisiunile, îl reprezinta 
decizia Ministerului Muncii de a acorda ajutoare de încalzire, începand cu luna noiembrie a acestui an.  
 Ajutorul de încălzire se va acorda în funcţie de forma de încălzire şi venituri, pe tranşe, începând de la 155 de 
lei şi poate ajunge până la 1.082 de lei, dacă încălzirea este în sistemul de termoficare şi 615 lei pentru celelalte 
forme de încălzire. Ajutorul se acordă de la 1 noiembrie 2013 până pe 31 martie 2014.  
 Astfel, în anticiparea efectelor creşterii preţului la gaze asupra unor categorii ale populaţiei, Ministerul 
Muncii s-a preocupat încă de la sfârşitul verii să asigure cadrul legislativ prin care persoanele defavorizate să fie 
protejate de majorarea costurilor pe perioada sezonului rece.  
 Guvernul USL a introdus de asemenea şi ajutoare pentru încălzirea cu energie electrică, care vor varia între 
240 lei pentru familiile/persoanele cu venituri până la 155 lei/persoană şi 48 lei pentru venituri de până la 615 
lei/persoană.Adevărata misiune a guvernării USL este aceea de a crea şanse pentru toţi cetăţenii acestei ţări, astfel 
consider că demersurile ministrului muncii sunt binevenite iar persoanele cu venituri reduse trebuie ajutate să treacă 
iarna în condiţii decente.  

 Vă mulţumesc! 

Deputat 

THUMA Hubert 

*** 

 
Educaţie rutieră în şcoli şi licee - necesitate şi prioritate 

 Stimaţi colegi, 

Tema declaraţiei mele politice de astăzi este „Educaţia rutieră - o necesitate pentru România”. Subiectul 
acestor zile este legat  de modificarea  legislaţiei cu privire la circulaţia pe drumurile publice. Este un subiect sensibil 
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şi sper ca în perioada următoare să punem în aplicare modificările codului ce reglementează circulaţia pe drumurile 
publice. În fiecare zi, în România, mor 6 oameni în accidente rutiere, iar la fiecare oră o persoană este accidentată 
grav în urma unor evenimente rutiere ! Suntem într-un top european negativ unde niciunul dintre noi nu ne dorim să 
fim. 

Citind aceste statistici consider că trebuie să înăsprim regimul de sancţionare pentru nerespectarea regulilor 
de circulaţie pe drumurile publice. Acum este momentul pentru o legislaţie fermă de prevenţie şi protejare a tuturor 
celor corecţi: şoferi, pasageri sau pietoni.  

Toate aceste măsuri trebuie corelate cu o educaţie rutieră consistentă începând de la cele mai fragede vârste. 
Educaţia rutieră este în primul rând un element esenţial al civilizaţiei moderne. Datoria oricărui cetăţean este să 
respecte regulile de circulaţie şi în acelaşi timp să participe, în mod conştient, la stimularea interesului celorlalţi 
pentru cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie, indiferent că sunt şoferi, pasageri sau pietoni. Siguranţa 
rutieră este un obiectiv major şi al Uniunii Europene şi al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU). Datele europene ne 
arată că din 2001 până în prezent numărul accidentelor rutiere mortale a scăzut cu 42%, iar tendinţa este tot în 
scădere. Din păcate, în România tendinţa este inversă, de continuă şi alarmantă creştere. 

Trebuie să găsim soluţia pentru a intensifica activitatea de sprijinire a elevului din şcoala gimnazială şi a 
liceanului. Este o necesitate urgentă ca ei să dobândească cunoştinţele necesare, capacităţile şi deprinderile care să le 
permită să fie pietoni responsabili şi, în viitor, şoferi sau pietoni oneşti, abili şi cu respect faţă de viaţa lor şi a 
celorlalţi. 

Consider că Educaţia Rutieră trebuie să fie cuprinsă în curicula şcolară obligatorie. Au fost câteva tentative 
în trecut, în anumite şcoli, să existe educaţia rutieră ca materie opţională. Lipsa de manuale în materie adaptate pentru 
şcolari sau liceeni, lipsa cunoştinţelor solide din partea profesorilor, sau chiar lipsa interesului corpului profesoral 
pentru aceste cursuri, sunt încă probleme de actualitate. Trebuie să avem în vedere şi faptul că educaţia rutieră are o 
eficienţă maximă când se desfăşoară şi în mod practic, în spaţiul real, pe stradă, în cazul de faţă. Este de evitat 
transformarea acestei materii într-un obiect de studiu teoretic şi de aceea trebuie să existe şi activităţi aplicate, unde 
copilul să interacţioneze, să găsească soluţii sau să îşi asume responsabilităţi pentru a deveni un pieton independent şi 
în siguranţă. 

Menţionez aceste idei pentru că educaţia rutieră este o necesitate şi nu trebuie să mai fie opţională. Viaţa, 
siguranţă personală, integritatea corporală sunt drepturi fundamentalele şi nu opţionale.  

Propun să găsim toate resursele necesare pentru implementarea unei astfel de măsuri şi să realizăm în sfârşit 
că educaţia rutieră trebuie să fie obligatorie. În acelaşi timp consider că trebuie să existe parteneriate continue între 
Brigada de Poliţie Rutieră şi Inspectoratele Şcolare pentru o înţelegere mai bună a semnificaţiilor unor semne de 
circulaţie, a sancţiunilor existente pentru nerespectarea regulilor rutiere, sau a importanţei agentului de circulaţie 
pentru siguranţa lor ca cetăţeni. Întâlniri mai dese între copii, părinţi, profesori şi reprezentanţii Poliţiei Rutiere sunt 
şi ele extrem de necesare. 

Educaţia rutieră drept materie obligatorie în curicula şcolară este imperios necesară. Nu mai putem fi pasivi 
în timp ce numărul morţilor în accidente continua să crească. 

 Nu este o măsură de dreapta sau de stânga, a celor de la putere sau a celor din opoziţie, ci este o prioritate pe 
termen scurt şi mediu pentru noi toţi. 

 

Deputat 
Raluca Surdu 

 
*** 
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Un adevărat caz de corupţie, pe care DNA nu l-a văzut şi nu îl vede 
 
 

 În România de azi, s-a instaurat un precedent periculos. Corupţia este asimilată doar politicului. Organismele 
europene ne aplaudă atunci când un parlamentar sau un ministru sunt trimişi în judecată şi ne dau notă de trecere doar 
atunci când un fost premier este trimis după gratii. De mica corupţie, cea de la „ghişeu”, căreia îi cad victime, direct, 
sute de mii de oameni (dacă nu mai mulţi) organismele europene nu sunt interesate. De corupţia medie – cea care de 
fapt aduce cele mai multe prejudicii atât statului, dar şi direct multor zeci de mii de cetăţeni -  iarăşi oficialii europeni 
nu sunt interesaţi, chiar şi atunci când este implicată negativ şi justiţia, cea care a devenit super-protejata Bruxelles-
ului şi a altor capitale europene.  
 Voi prezenta un caz de corupţie medie (cea care are în roluri negative funcţionari din eşalonul doi sau trei al 
administraţiei) care a fost considerat în urmă cu 10 ani, cea mai mare escrocherie a deceniului din judeţul Neamţ, un 
caz care este şi acum în actualitate prin nerezolvarea lui de către cei care trebuiau să-i pună capăt.  
 În toamna anului 2003, Piscicola SA Neamţ, care detinea 14 hectare de teren, 475 de hectare de luciu de apă, 
utilaje, bunuri evaluate la aproximativ 9 miliarde de lei, a fost vândută cu doar 1,6 miliarde de lei unei firme, Proora 
Impex SRL, din Drobeta Turnu Severin, o firmă care nu avea nimic în comun cu piscicultura. La licitaţia pentru 
vânzarea bunurilor mai sus anunţate au mai participat şi foştii salariaţi ai Piscicola SA Neamţ, constituţi în Asociaţia 
Piscicolă PAS. Acestora li s-a respins inexplicabil, de către Administraţia Domeniilor Statului – organizatorul 
licitaţiei – dosarul, şi astfel firma Proora Impex SRL a reuşit să cumpere activele scoase la vânzare. Aici avem un 
prim exemplu de corupţie medie: o substanţială pagubă - de cca 7 miliarde lei  - adusă statului prin vânzarea de către 
ADS la un preţ mult sub valoare a activelor, şi lezarea drepturilor unor cetăţeni - este vorba de cei constituiţi în 
Asociaţia Piscicolă PAS. 
 Considerându-se nedreptăţită, dar şi considerând că privatizarea a fost frauduloasă, Asociaţia Piscicolă PAS 
reclamă la poliţie modul în care s-a realizat privatizarea, urmeză un ping pong cu dosarul în cauză între DNA 
Bucureşti şi DNA Bacău, pentru ca într-un final ancheta să fie finalizată cu NUP pentru întreaga conducere din 2003 
a ADS de către Parchetul local. Suntem aici în faţa unui alt act de corupţie, autori fiind mult lăudaţii şi incoruptibilii 
procurori.  
 Reprezentanţii Asociaţiei Piscicola PAS nu renunţă la încercarea de a obţine dreptatea şi se adresează 
justiţiei. În cele din urmă, în 2010, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Hotărârea 1.306 din 20 aprilie 2010 
(hotărîre definitivă şi executorie) decide anularea privatizării din 2003 şi reprimirea Ascociaţiei Piscicola PAS la 
preselecţia pentru organizarea unei noi licitaţii. Cine crede că aici s-a terminat totul, se înşeală.  
 Punerea în executare a Hotărîrii ÎCCJ nu a fost posibilă, pentru că firma Proora Impex SRL a înstrăinat ilegal 
activele aflate în litigiu, atât în timpul procesului, cât şi ulterior, unor firme. 
 Punerea în executare a Hotărârii ÎCCJ urma să fie făcută de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură 
(ANPA), dar conducerea agenţiei nu s-a implicat, iar pasivitatea agenţiei a permis ca în 2011 ca şi alte active să fie 
înstrăinate ilegal de Proora Impex. Ulterior, în urma descoperirii  unui şir de abuzuri, ANPA introduce două acţiuni 
în justiţie pentru anularea înstrăinării ilegale din 2011 şi a unui alt abuz, dar ambele acţiuni sunt suspendate de 
instanţe în 2013 din cauza nesusţinerii lor de către...ANPA.  
 Şi aici suntem în faţa unei acţiuni de presupusă corupţie medie, în cauză fiind funcţionari de la ANPA. Şi 
iată, avem un caz de corupţie început în 2003, şi care se derulează în formă continuă şi în 2013, statul a pierdut foarte 
mult în 2003, pierde şi în prezent pentru că unii dintre cei care au primit în concesiune active nu-şi plătesc obligaţiile, 
iar un grup de oameni nedreptăţiţi acum 10 ani, se află în aceeaşi situaţie ca şi atunci, deşi au o decizie favorabilă de 
la instanţa supremă din România.  
Acesta este cu adevărat un act de corupţie, dar procurorii dnei Laura Codruţa Koveşi sunt ocupaţi cu altceva, printre 
altele cu încriminarea unor sms-uri prin care s-a mobilizat – legal – electoratul să vină la urne pe 29 iulie 2012. Câţi 
bani a pierdut în 10 ani şi câţi pierde în prezent statul Român în urma megaescrocheriei din Neamţ, cât au pierdut şi 
pierd şi acum nişte cetăţeni români plătitori de impozite este mai puţin important pentru subalternii dnei Koveşi. 
 Tot de la tribuna Parlamentului, fac un apel  şi actualului Preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru 
Pescuit şi Acvacultură, domnului Preşedinte Cristinel George Gherghişan, care este în măsură să pună capăt 
acestei situaţii care nu face deloc cinste instituţiei pe care o conduce.  
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Deputat 
Dorin Ursărescu 

 
*** 

 
Comisia specială „Roşia Montana” - un exerciţiu de democraţie 

 
 
 Foarte multă lume, indiferent de poziţia adoptată faţă de exploatarea zăcămintelor de la Roşia Montana a 
criticat, chiar în termeni duri, constituirea unei comisii parlamentare speciale în care să se dezbată toate problemele 
legate de proiectul Roşia Montana.  
Criticile au început să curgă chiar înaintea constituirii şi începerii activităţii comisiei. Pe măsură ce lucrările comisiei 
au avansat, vocile critice au fost tot mai reduse ca intensitate, pentru ca, după doar câteva zile de activitate, să se 
recunoască utilitatea existenţei acestei comisii. 
 Personal, consider că existenţa şi activitatea acestei comisii speciale reprezintă una dintre realizările de marcă 
ale actualei legislaturi şi nu numai. Chiar dacă mă aflu la primul mandat de deputat, nu reţin, cel puţin pentru ultimele 
două legislaturi, să fi existat o astfel de comisie cu o astfel de activitate amplă pe o problemă punctuală, dar o 
problemă extrem de importantă şi care a împărţit opinia publică în două. 
 Activitatea acestei comisii mai poate fi considerată ca fiind un real exerciţiu de democraţie prin amplele 
audieri şi dezbateri organizate. Au fost audiate la comisie atât persoane implicate direct în proiect, cât şi persoane 
care se opun proiectului; au fost audiaţi specialişti de marcă atât din zona care promovează proiectul, cât şi din zona 
care îl consideră că este nociv şi/sau ineficient pentru România, au fost audiaţi specialişti neutri, reprezentanţi ai 
autprităţilor statului, reprezentanţi ai societăţii civile – atât din tabăra „pro” cât şi din tabăra care se opune – au fost 
audiaţi, la cerere, simpli cetăţeni, am avut onoarea să audiem şi membri şi inclusiv preşedintele Academiei Române.  
 Aceste audieri au fost şi sunt foarte importante pentru senatorii şi deputaţii care urmează să legifereze. S-au 
aflat astfel o mulţime de lucruri care nu erau cunoscute, indiferent dacă este vorba de informaţiile prezentate de cei 
interesaţi de derularea proiectului sau dacă este vorba de informaţiile prezentate de care care nu consideră oportun ca 
acest proiect să se deruleze. Argumentele şi contraargumentele prezentate în comisie vor avea un rol covârşitor în 
momentul în care va începe dezbaterea propriu-zisă a proiectului de lege referitor la exploatarea de la Roşia Montana.  
 Chiar dacă Partidul Naţional Liberal a luat decizia ca acest proiect de lege să fie respins, pe parcursul 
audierilor, am fost imparţial, obiectiv şi nu m-am antepronunţat. Am pus, în cadrul audierilor din comisie din 
ultimele săptămâni, întrebări care trebuiau să ne lămurească asupra acestui act legislativ. 
 Din păcate, am şi un sentiment de dezamăgire vizavi de modul în care gândeşte directorul general al RMGC, 
Dragoş Tănase, şi anume de răspunsul dat la întrebarea mea din timpul audierilor: dacă RMGC  îşi va menţine 
angajamentul privind cedarea către statul român a unor participaţii, astfel ca statul să deţină 25% din capitalul social, 
răspunsul a fost unul de natură să indigneze. Dragoş Tănase mi-a precizat că RMGC îşi va menţine angajamentul 
doar dacă proiectul de lege existent în Parlament va fi votat fără modificări şi, de asemenea, dacă redevenţa nu va 
creşte peste 6%. 
 Aici, directorul general al RMGC nu face altceva decât să impună Parlamentului cum să fie votată o lege. 
Prin declaraţia făcută, Dragoş Tănase – chiar dacă este parte direct implicată şi direct interesată în realizarea 
proiectului Roşia Montana – a încălcat grav atât principile democraţiei cât şi principiile bunului simţ. Domnia sa 
trebuie să ştie că art. 69, alin.2 din Constituţie, prevede că „orice mandat imperativ este nul”. Şi indiferent dacă o 
persoană este parte implicată sau nu, Constituţia trebuie respectată de toată lumea.   
 

Deputat  
Mircea DOLHA 

 
*** 
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Grupurile politice care neagă orientarea  
PNL şi-i înjură pe liberali ies în faţă cu ...foste vedete liberale 

 
În România, în ultimul an şi jumătate se constată o adevărată inflaţie de grupări politice care se declară ca 

fiind de dreapta. Pornind de la exemplul Partidului Democrat, care şi-a susprins suporterii, atâţea câţi avea, care s-au 
culcat în seara de 25 iunie 2005 ca fiind membri ai Internaţionalei Socialiste şi s-au trezit a doua zi membri de 
dreapta cu cerere de intrare în familia popularilor europeni, mai multe formaţiuni politice liliput au decis peste noapte 
nu doar că sunt de dreapta, ci chiar că sunt şi „unicele” şi „adevăratele” reprezentante ale dreptei. Şi cum „mania 
grandorii” nu cunoaşte limite, toate aceste grupuleţe de partide, evident şi PDL – partid ce devine tot mai mic pe zi ce 
trece, neagă calitatea PNL de partid de dreapta. 

Dar ce am constatat văzând în aceste zile începerea „castingului” pentru prezidenţiabilii care să reprezinte 
aceste formaţiuni îm bătălia pentru Cotroceni din decembrie 2014? La PDL – formaţiune care a reuşit în primă 
instanţă (spre finalul anului 2006) să depăşească condiţia de partid de 7% prin înregimentarea unui grup de liberali 
ademeniţi cu cântecele (false) de sirenă ale lui Traian Băsescu şi ulterior să devină partid majoritar prin cooptarea 
încă a unui grup de liberali – prezumtivul candidat la prezidenţiale este fostul membru şi ministru PNL al justiţiei, 
Cătălin Predoiu; la Forţa Civică – un grupuscul politic care în sondaje (cu excepţia celor comandate de către 
propaganda portocalie), apare de regulă la rubrica „şi alţii”, prezidenţiabil autoanunţat este Mihai Răzvan Ungureanu 
şi el fost membru şi ministru PNL de externe; în fine, în cazul conglomeratului care încă nu există, aşa-zisul partid 
Mişcarea Populară, se anunţă o prezumtivă candidatură a vestalei lui Traian Băsescu, Elena Udrea, şi ea aflată pe la 
începuturile carierei politice în PNL, partid care a propulsat-o în Consiliul Capitalei.  
 Deci, în viziunea tuturor celor care se auto-proclamă ca fiind de dreapta, PNL „nu este de dreapta”, PNL este 
un partid „rău” (am sintetizat în acest cuvânt toate gogomăniile spuse la adresa PNL), dar toţi prezumtivii candidaţi 
provin din...PNL. Păi dacă tot consideră că PNL nu a fost şi nu este de dreapta, dacă tot consideră că PNL a fost şi 
este ceva rău, atunci de ce „adevăraţii reprezentanţi ai dreptei” ies în faţă doar cu oameni care au fost în PNL, oameni 
care au avut funcţii de mare importanţă în stat în guverne PNL. Ei nu erau „răi şi ineficienţi” când erau miniştri PNL? 
Ei nu erau ceva incert pe linie doctrinară când erau în PNL? Acum, ei sunt buni, acum ei au devenit subit de dreapta? 
Dar prea multe nu poţi cere unor grupuri politice lipsite de anvergură (şi de procente) dar care se cred că se află în 
„centrul universului”.   
 
 

Deputat 
Gigel Ştirbu 

 
*** 

 
  

 
 Scandalul „Papici” a scos la lumină, de data aceasta fără niciun fel de dubiu, pe faţă, faptul că preşedintele 
României, Traian Băsescu, este de fapt persoana politică care intervine în problemele justiţiei, se erijează în factor 
de presiune în justiţie, lezează independenţa magistraţilor. Evident, nu suntem în faţa unei noutăţi. Ştiam toate aceste 
lucruri. Dar acum, chiar preşedintele a scăpat „porumbelu’” şi a recunoscut că l-a sunat pe procurorul general: 
„Discuţia pe care am avut-o cu procurorul general ieri, înainte de a trimite pe fax, sau poate aproape simultan, 
revocarea lui Papici. Eu l-am sunat să-i spun <<Nu e bine, domnule procuror general!>>”. 
 Nu comentez pe fond înlocuirea din funcţia de şef de secţie a procurorului Papici, nu comentez activitatea 
procurorului Papici, presa a spus totul despre el, i-a dat zeci şi zeci de „buline negre”, dar indiferent de situaţie, 
intervenţia lui Traian Băsescu este inacceptabilă. Calitatea de preşedinte al României nu-i permite o astfel de 
intervenţie. Stau şi mă întreb, de câte ori au mai existat astfel de „discuţii”, de câte ori o numire (se ştie, propunerile 
privind numirile în fruntea parchetelor aparţin procurorului general, iar preşedintele României doar le confirmă sau 
infirmă – atât, doar la asta se reduce rolul preşedintelui) în funcţii de conducere a parchetelor nu a fost făcută în 
urma unui telefon de la Palatul Cotroceni, de câte ori un începerea unei urmăriri penale rechizitoriu (în special 
pentru persoane neagreate de Traian Băsescu) nu a fost sugerată printr-un simplu telefon sau ieşire publică? Să ne 
amintim de celebrul „nu ştiu dacă este bine domnule chestor!” rostit din „garajul electoral” în august 2012, urmat 
după doar două zile de începerea urmăririi penale împotriva chestorului Manoliu din MAI. Să ne mai amintim şi de 
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indicaţiile date tot în perioada referendumului privind ce articol (din Legea alegerilor prezidenţiale şi care nu avea 
nicio legătură cu procedurile referendare) trebuie utilizat pentru a se stabili cvorumul de participare la consultarea 
populară, indicaţii puse în practică de judecătorii CCR în nici 48 de ore. 
 Numai şi numai aceste exemple publice demonstrează că Traian Băsescu tratează procurorii, judecătorii, 
în fapt, actul de justiţie ca pe o feudă proprie. Şi să ne aducem (din nou) aminte, că în perioada ante şi post 
suspendare din funcţie, atât Traian Băsescu, cât şi întreaga propagandă portocalie susţinea pe toate canalele de 
comunicare, inclusiv cele externe, că USL doreşte să-l îndepărteze de la Palatul Cotroceni pentru „a pune mâna pe 
justiţie”.  
 După cum se vede însă, justiţia este în mâna lui Traian Băsescu. Şi acest lucru este şi mai vizibil din moment 
ce – nu o spun eu, informaţia a venit tot din zona propagandei portocalii – inclusiv numirea la vârful parchetelor a 
fost decisă în urma pactului de coabitare din decembrie 2012. Nu mă îndoiesc că textul referitor la numiri îi aparţine 
lui Traian Băsescu, acesta nedorind să-şi piardă influenţa asupra magistraţilor. Este de neacceptat şi acest lucru, ca 
şefii parchetelor să fie negociaţi, motiv pentru care salut iniţiativa Asociaţiei Magistaţilor din România de a cere 
Consiliului Superior al Magistraturii de a sesiza Curtea Constituţională privind existenţa uuni conflict de natură 
constituţională generat de existenţa unui document al unei alte puteri decât cea judecătorească prin care s-au decis 
numirile în fruntea parchetelor.    
 Aştept o declaraţie publică a procurorului general referitoare la discuţia purtată cu Traian Băsescu. În absenţa 
unei clarificări, şi procurorul general este la fel de vinovat ca şi Traian Băsescu.  
 Aştept, de asemenea, ca şi Consiliul Superior al Magistraturii să ia poziţie faţă de ieşirile publice ale lui 
Traian Băsescu în care acesta etichetează drept „infractori” politicieni aflaţi în diverse stadii şi proceduri „de parcurs” 
în justiţie, deşi acest termen poate fi utilizat doar în urma unei sentinţe finale şi irevocabile a judecătorilor. Numirea 
unei persoane cercetate sau urmărite penal ca fiind infractori reprezintă tot o modalitate de ingerinţă şi presiune în 
actul de justiţie.   
 

Deputat 
Adrian Oros 

 
*** 

 
 
 Noul cod rutier o necesitate  pentru un nou comportament  al conducătorilor auto faţă de circulaţia pe 
drumurile publice. 
  Numărul foarte mare de accidente de circulaţie, a determinat guvernul Ponta să propună o modificare a 
Codului Rutier pentru a putea  micşora  numărul de accidente rutiere,  mai ales cele cu victime  omeneşti. Proiectul a 
fost supus dezbaterii publice pe perioada de peste 30de zile şi a fost discutat şi a fost discutat în guvern săptămâna 
trecută.  
Concluzia a fost că trebuie aduse modificări şi îmbunătăţiri pentru a avea rezultatele scontate şi pentru a ne corela cu 
legislaţia europeană. Cei care au comis un accident grav, sau au condus în stare de ebrietate, au mers în instanţă, şi 
aceasta le-a dat dreptul de a conduce încă un an sau doi, până la finalizarea procesului. Această situaţie nu trebuie să 
se mai regăsească ca prevedere legală. Orice pedeapsă primită după unu sau doi ani nu are efectul scontat.  
          Conducerea în stare de ebrietate, condusul pe contra sens, trecerea printre barierele coborâte la calea ferată şi 
conducerea cu peste 60 km peste viteza stabilită pe porţiunea de drum respectivă vor fi sancţionate cu  amenzi mari şi 
suspendarea permisului de conducere pe o perioadă de doi ani.  
 Un element nou este cazierul rutier care va face ca cei care repetă încălcarea legislaţiei rutiere într-un interval 
de timp stabilit, vor primi la a doua încălcare a legii, sancţiuni mult mai severe. 
 Pentru a creşte procentul de încasări a amenzilor se are în vedre suspendarea permisului după o perioadă de 
30 de zile până la plata acestora. Se va constitui un cont unic  la trezorerie unde să se poată plăti din orice localitate   
din ţară. Prin accesarea acestui cont  poliţia va putea verifica dacă amenda a fost plătită sau nu. 
 Un element nou în legislaţia românească va fi acela că o alcolemia de o,2% nu va fi sancţionată, alcolemia de 
la 0,2 – 0,5% constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă şi suspendarea carnetului iar o alcoolemie de peste 
0,5% este infracţiune şi se va întocmi dosar penal. 
 Principalul scop al noului cod rutier este reducerea numărului de accidente rutiere. Pentru aceasta va trebui să 
facem şi prevenţie. Să ne gândim cum putem să introducem mai mult  educaţia  rutieră  în şcolile de şoferi, să 
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analizăm cum sunt şcolarizaţi şi instruiţi cei care urmează şcolie de şoferi şi cum sunt autorizate să funcţioneze aceste 
şcoli. Ce atestate, ce calificări au instructorii de la aceste şcoli. şi să modificăm legislaţia în acest domeniu.  Prezenţa 
maşinilor radar pe carosabil, la vedere, cu semnalele luminoase aprinse  şi patrularea acestor maşini pe mijlocul 
şoselei  în localităţi şi în afara acestora ar constitui alte metode de a reduce numărul de accidente de circulaţie .  
Toate aceste modificări au ca  scop principal o conduită preventivă în conducerea autovehiculelor pentru siguranţa 
tuturor participanţilor în  trafic. 
 Vă mulţumesc                                  
 
 

Deputat 
Grigore Crăciunescu 

 
*** 

 
 

13 Octombrie – Ziua Internaţionalã pentru  
Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale 

 
 

România cunoaşte în ultimul timp o perioadã de tumult, de proteste cu privire la exploatãrile cu cianurã de la 
Roşia Montanã sau cele ale gazelor de şist prin fracturare hidraulicã, de fenomene naturale distrugãtoare: inundaţii, 
alunecãri de teren şi peste 200 de cutremure în ultimele trei sãptãmâni. 

România are un “risc mediu” sa fie afectatã de un dezastru natural de 6,78%, ceea ce o situeazã pe poziţia 82 
într-o ierarhie formatã din 173 de ţãri, înaintea vecinilor noştri, Ungaria, Bulgaria şi Moldova, conform Raportului 
Mondial al Riscurilor realizat de Institutul pentru Mediu şi Securitate Umanã din cadrul Universitãţii Naţiunilor 
Unite. 

Faptele noastre nu trebuie sã sporeascã acest risc, cum s-a întâmplat pânã acum: despãduriri şi defrişãri 
necontrolate, desfãşurarea de activitãţi poluante, fãrã respectarea normelor de mediu, care au determinat o accentuare 
a impactului hazardelor naturale asupra societãţii. 

Dezastrele afectează cel mai puternic ţările în curs de dezvoltare, întrucât acestea sunt cele mai vulnerabile şi 
au cele mai reduse capacităţi de apărare. De exemplu, un cutremur cu magnitudinea de 6,6 grade pe scara Richter, 
care a lovit Iranul în 2003, a omorât peste 40 000 de persoane. În schimb, un cutremur cu magnitudinea de 6,5 grade 
pe scara Richter, care a lovit centrul Californiei cu patru zile mai devreme, s-a soldat cu doi morţi şi 40 de răniţi. 

De aceea, trebuie sã ne oprim puţin, acum când pe masa noastrã sunt trei proiecte de legi importante, cu efect 
pe termen lung asupra mediului, sã analizãm impactul pe care aceste legi îl pot avea asupra ţãrii noastre, asupra 
mediului înconjurãtor, siguranţei şi sãnãtãţii populaţiei. 

Dezastrele pot fi evitate. Reducerea riscului de dezastre implică pregătire, limitarea efectelor şi prevenire. 
Aceasta vizează creşterea gradului de rezistenţă la dezastre şi se bazează pe cunoştinţe privind modalităţile de 
gestionare a riscului, de consolidare a capacităţilor şi utilizare a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, precum şi a 
instrumentelor de observare a pământului. 

Totodatã, apariţia dezastrelor naturale rezultate ca urmare a intervenţiei umane pentru exploatarea resurselor 
naturale poate fi prevenitã doar printr-o analizã raţionalã asupra beneficiilor şi riscurilor, în cadrul unui dialog 
transparent şi permanent între societatea civilã, experţi independenţi din domeniu şi decidenţii politici.  

Decizia politicã pe care o vom lua în legãturã cu cele trei legi cu impact major asupra mediului, aflate în 
dezbatere, trebuie sã fie bazatã pe studii şi rapoarte publice întocmite de experţi independenţi, asfel încât sã putem da 
un vot responsabil şi corect, care sã aibã în vedere cã sãnãtatea şi siguranţa populaţiei, protejarea mediului, precum şi 
exploatarea responsabilã a resurselor naturale primeazã interesului economic de moment. 
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Deputat 
Florica CHERECHEŞ 

 
*** 

 

Necesitatea unui sistem electoral stabil 

 

 Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
 Voi aborda azi un subiect care s-ar putea să stârnească nemulţumiri, poate chiar unele comentarii neplăcute, 
din punctul meu de vedere. Voi vorbi despre sistemul electoral din România sau mă rog, despre ce ar trebui să fie 
sistemul electoral din România. 
 Aici, lucrurile sunt foarte simple. De 20 de ani, fiecare guvern, fiecare putere îşi concepe propria lege 
electorală, modificând legea electorală precedentă, în ideea, nemărturisită, ca partidul sau alianţa aflată în exerciţiul 
guvernării să câştige cât mai multe puncte. Nu dau exemple, fiindcă nu am intenţia de a discuta cazuistic. Ideea e 
simplă: partidul sau alianţa X vine la putere, apoi, după 4 ani, purcede la modificarea legii electorale, în speranţa 
menţinerii la guvernare. Aşa se ajunge în situaţia hilară că ceea ce un partid sau o alianţă nega ieri cu vehemenţă, 
peste 4 ani va admite ca fiind necesar. Statutul de lege organică a legii electorale face ca fiecare modificare să devină 
de fapt o negociere între partide, negociere care tinde să nu mai aibă nimic în comun cu doleanţele alegătorilor. 
 Vreau să vă spun că electoratul a sesizat deja acest lucru. Exponenţii societăţii civile, atâta câtă este în 
România, ba chiar şi oamenii simpli, au înţeles cum merg lucrurile. Legea electorală, modificată la fiecare nouă 
alegere, a devenit un focar de controverse, retractări şi manifestări populiste care nu ne onorează şi care produce, în 
ultimă instanţă, doar instabilitate, acuze şi contraacuze. 
 Există însă şi un alt aspect asupra căruia ar trebui să reflectăm cu atenţie. Sistemul electoral reprezintă baza 
democraţiei deoarece scrutinul este procedura fundamentală a democraţiei, ori aici nu încap jumătăţile de 
măsură. Dacă scrutinul, de orice fel ar fi el, nu inspiră încredere cetăţeanului, acel scrutin nu este bun. Dacă un 
scrutin nu elimină ORICE SUSPICIUNE, atunci din nou nu este bun. Cetăţenii României nu au încredere în sistemul 
electoral şi pe bună dreptate. Când schimbi un lucru din 4 în 4 ani, e firesc să se ajungă la neîncredere. Curios este că, 
deşi fiecare putere şi-a pregătit propria lege electorală, aproape de fiecare dată, prevederile acelei legi s-au întors ca 
un bumerang împotriva celor care au gândit-o şi aplicat-o. Acest adevăr ar trebui să ne pună pe toţi pe gânduri. De 
fapt, a venit timpul să înţelegem că e nevoie să dăm României de un sistem electoral de care să nu ne mai atingem în 
următorii 20 de ani. Avem nevoie de un sistem electoral stabil, credibil şi transparent. El presupune nu numai o 
legislaţie clară, care să asigure păstrarea şi reprezentativitatea opţiunilor electoratului, ci şi procedurile efective de 
funcţionare a scrutinului. De 20 de ani se vorbeşte la fiecare scrutin de fraude minore sau majore, dar de 20 de ani 
nimeni nu ia măsuri ferme în această direcţie. Cele câteva dosare întocmite pe ici, pe colo, nu au făcut decât să 
sporească neîncrederea alegătorilor, în loc să o consolideze. De aceea, o lege şi un sistem electoral ar trebui să aibă la 
bază principiul prevenţiei, nu al sancţiunii. 
 În opinia mea, dacă acest sistem este atât de important, atunci el ar trebui să respecte câteva principii foarte 
simple: 1. Securizarea absolută a votului cetăţenilor şi sancţionarea dură a oricărei tentative de fraudare, fizică ori 
morală a alegerilor; 2. Crearea unei modalităţi transparente prin care cetăţeanul să poată urmări el însuşi 
corectitudinea votului şi sursele de finanţare ale competitorilor politici; 3. Scoaterea politicului de sub influenţa 
economicului. Cred că toate campaniile electorale ar trebui finanţate exclusiv din bani publici şi din cotizaţiile 
membrilor, cuantumul alocărilor de fonduri de la buget fiind prevăzut prin legea expresă, în mod egal tuturor 
partidelor, tocmai pentru a elimina orice suspiciune şi orice discriminare; această lege ar trebui să interzică orice tip 
de donaţie, orice favor şi facilitate oferite de firme sau alte persoane fizice ori juridice partidelor şi candidaţiilor. 
Orice formulă de utilizare a banilor negrii de către partide şi candidaţi trebuie eliminată. Probabil că sunt şi alte 
principii pe care un sistem electoral ar trebui să le respecte. Nu sunt însă jurist şi de aceea, evit să intru pe terenul 
supoziţiilor. Vreau însă să nu uităm că, fără un sistem electoral stabil, nu putem vorbi de o democraţie reală şi că 
rezolvarea acestei probleme a devenit azi imperativă, tocmai pentru a evita erorile trecutului.  
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Deputat 

Cristian CHIRTEŞ 
 

*** 
 

 
Pe data de 1 octombrie, întreaga omenire a sărbătorit Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, prilej 

pentru a aduce, în calitate de deputat, un omagiu acestor persoane, adevărate repere morale pentru generaţiile tinere. 
În România, această categorie a fost greu încercată, mai ales în perioada 2009-2011, când fosta guvernare 

PDL a atentat serios la drepturile şi libertăţile fundamentale ale pensionarilor, desconsiderându-le demnitatea şi anii 
întregi de activitate.  

Este motivul pentru care PNL şi-a asumat încă din campania electorală o serie angajamente în domeniul 
social şi al protecţiei sociale, cu scopul de a face „dreptate până la capăt” pensionarilor şi tuturor categoriilor socio-
profesionale afectate de măsurile iresponsabile de ajustare adoptate de fostul Guvern PDL. 

Încă din 2012, una dintre printre primele măsuri adoptate de Guvernul USL imediat după învestire a fost 
aceea de a restitui bugetarilor şi pensionarilor salariile şi pensiile tăiate abuziv de către guvernarea Boc-Băsescu. 
Începând cu luna mai 2012, am stopat perceperea contribuţiilor pentru sănătate la pensionari şi am început 
recuperarea graduală de către aceştia a sumelor tăiate de fostele guverne, iar de la 1 ianuarie 2013, am indexat 
pensiile prin majorarea punctului de pensie, rămas încremenit la valoarea din octombrie 2009. 

Un alt obiectiv important, pus în practică de la 1 octombrie, este acela al revenirii pensiilor militare la 
cuantumul din decembrie 2010, decizie care se materializează printr-o lege promovată de Guvern şi susţinută de 
parlamentarii PNL. Să ne amintim că în anul 2010, Guvernul Boc a diminuat pensia a peste 18.400 de militari din 
sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, fapt care a condus la pierderea de către aceştia a unui drept 
deja câştigat, un drept constituţional.  

De la 1 octombrie, legea impune acordarea sumelor necesare pentru ca aceste pensii să revină la vechiul 
cuantum, protejând astfel dreptul fundamental la pensie al persoanelor afectate de procesul de recalculare şi revizuire 
din 2010. 

Toate aceste demersuri demonstrează că persoanele vârstnice reprezintă o prioritate pentru Ministerul Muncii 
în actul de guvernare şi că PNL este capabil să-şi îndeplinească în cadrul USL angajamentele asumate în faţa 
cetăţenilor.  

 
Deputat 

Erland Cocei 
 

*** 
 

 
 După dezastrul economic provocat de fosta guvernare în perioada 2009-2011, care a culminat cu mutilarea 
fără precedent a drepturilor salariale ale bugetarilor, ale pensionarilor, precum şi a indemnizaţiilor pentru mame şi a 
ajutoarelor pentru cei aflaţi în dificultate, am sperat că liderii PDL se vor abţine în a mai invoca în discursul public 
interesele şi numele românilor. 
 Declaraţia domnului Emil Boc, fost premier şi promotor al măsurilor de ajustare bugetară pe spinarea 
românilor, potrivit căreia „Guvernul USL îşi bate joc de români pentru că nu a emis la timp actele normative care să 
permită distribuţia ajutoarelor de încălzire” are un caracter propagandistic şi electoral, fără legătură cu realitatea, 
amintind de atitudinea de infatuare şi dispreţ cu care foştii guvernanţi au tratat România şi cetăţenii săi. 

Guvernul nu a pus în pericol acordarea de ajutoare pentru încălzire, aşa cum se vaită dl. Boc, din contră a 
identificat o metodă mai simplă de calcul pentru cei care pot beneficia de ajutor, astfel încât ca toate persoanele care 
au nevoie de sprijin din partea statului să-l primească.  

Intrarea în drepturi privind plata ajutoarelor de încălzire se va face începând cu 1 noiembrie, iar cererile 
pentru acordarea de ajutoare pot fi depuse până la data de 20 noiembrie. În aceste condiţii, Guvernul nu a întârziat în 
niciun fel procesul de susţinere a populaţiei cu venituri reduse pe perioada sezonului rece.  
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În anticiparea efectelor creşterii preţului la gaze asupra unor categorii ale populaţiei, Ministerul Muncii s-a 
preocupat încă de la sfârşitul verii să asigure cadrul legislativ prin care persoanele defavorizate să fie protejate de 
majorarea costurilor pe perioada sezonului rece.  

Astfel, în contextul liberalizării preţurilor la energie electrică şi gaze naturale, s-au instituit o serie de măsuri 
de protecţie socială acordate populaţiei cu venituri reduse:  

• Majorarea nivelului venitului minim garantat cu 8,5%, începând cu drepturile aferente lunii iulie 2013, şi cu 
4,5%, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2014; 

•  Majorarea limitei de venituri până la care se acordă alocaţia pentru susţinerea familiei, de la 370 lei/membru 
de familie la 530 lei/membru de familie, cu menţinerea a două intervale de venituri 0 – 200 lei/persoană şi 
201 lei/persoană – 530 lei/persoană şi a cuantumului alocaţiei cu 30%, începând cu drepturile aferente lunii 
iulie 2013; 

•  Introducerea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică. Limitele de venituri până la care vor 
fi acordate vor fi aceleaşi ca şi în cazul ajutoarelor pentru gaze naturale şi lemne, cărbuni, combustibili 
petrolieri, limita superioară fiind de 615 lei/persoană.  

• Pentru ajutoarele de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, se va face plata acestora la începutul 
sezonului rece, pentru toate lunile sezonului. 
Prin aplicarea acestor măsuri, se prevede pentru anul 2013 o creştere cu 30% a numărului de beneficiari de 

ajutor social şi cu 45% a numărului de beneficiari de alocaţie pentru susţinerea familiei, ceea ce presupune un efort 
bugetar suplimentar de 197,3 mil. lei.  

Toate acestea aruncă în derizoriu declaraţiile domnului Boc, care a rămas captiv aceluiaşi tip de propagandă, 
şi demonstrează implicarea serioasă a Ministerului Muncii în sprijinirea persoanelor cu venituri reduse la început de 
sezon rece. 
 
 

Deputat 
Titi Holban 

 
*** 

 
 

 Interpelări 
 
 
Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
De către: deputat Anton Doboş 
Obiectul interpelării : introducerea educaţiei financiare la clasele IX-XII 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 
Aţi aprobat, pornind de la o iniţiativă dezvoltată de Comisia Europeană, implementarea programelor şcolare pentru 
disciplina opţională „Educaţie financiară” pentru clasele a III-a şi a IV-a. 
Vă rog să îmi comunicaţi dacă luaţi în considerare ca acest opţional să avanseze în programa şcolară pentru clasele 
IX-XII deoarece, din punctul meu de vedere, atunci e momentul în care un tânăr poate înţelege cel mai bine detaliile 
privind planificarea financiară. 
Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc. 
 

*** 
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 Întrebări 
 
 

Adresată: domnului NICULAE HAVRILEŢ, Preşedintele Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul 
Energiei  
 
 

Elaborarea legislaţiei secundare pentru î 
nfiinţarea staţiilor de alimentare cu gaz natural comprimat pentru vehicule 

 
Domnule Preşedinte, 

În cadrul audienţelor desfăşurate la cabinetul parlamentar, am fost sesizat de mai multe persoane cu privire la 
absenţa, pe întreg teritoriul României, a staţiilor de alimentare a autovehiculelor cu gaz natural comprimat. Petenţii 
au explicat că sunt posesori de autoturisme echipate cu instalaţii omologate ce utilizează acest gaz, care este unul 
dintre cei mai putin poluanţi combustibili, precum şi cel mai avantajos din punct de vedere economic. În consecinţă, 
aceştia nu se pot alimenta pe teritoriul României, deşi în toate statele din jur (inclusiv în Republica Moldova) există 
astfel de staţii. Din informaţiile deţinute de aceştia, rezultă că înfiinţarea unor astfel de staţii, care să furnizeze gaz 
natural comprimat pentru vehicule, nu este posibilă deoarece A.N.R.E. nu a elaborat legislaţia secundară, aşa cum era 
obligată prin lege. 

Vă rog sa-mi comunicati punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aceste aspecte, precum şi un termen 
în care estimaţi ca deschiderea unor astfel de staţii ar deveni posibilă. 

Menţionez că doresc răspuns în scris. 
Cu deosebită consideraţie 

 
Deputat 

VIRGIL GURAN 
 

*** 
 

 
 

Adresată: domnului DANIEL CHIŢOIU, ministrul Finanţelor Publice 
 
 

Modificarea Codului Fiscal şi a Normelor de Aplicare 
 

Domnule Ministru, 
Având în vedere solicitarea ce mi-a fost adresată de către Asociaţia Pensionarilor Petrolişti din România, 

prin care membrii acesteia îşi exprimă dorinţa de a putea redirecţiona 2% din impozitul pe veniturile din pensii către 
asociaţia de pensionari, vă rog să îmi comunicaţi procedura agreată de dvs. referitor la modificarea Codului 
Fiscal şi a Normelor de Aplicare ale acestuia, astfel încât să poată fi înlaturată cât mai curând această 
omisiune care crează o situaţie defavorabilă persoanelor vârstnice. 

Vă rog să-mi comunicaţi punctul de vedere al Ministerului pe care îl conduceţi, pentru ca modificarea în 
acest sens a legislaţiei să poată fi facută astfel încât să nu genereze dificultăţi în ceea ce priveşte aplicarea în practică. 

Menţionez că doresc răspuns în scris. 
Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat 
VIRGIL GURAN 

 
*** 
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Adresată: domnului GEORGE BĂEŞU,  preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor 
 
 

Stadiu dosar nr. DJA/982/23.07.2001 constituit în temeiul Legii nr.10/2001 
 

Domnule Preşedinte, 

În cadrul audienţelor desfăşurate la cabinetul parlamentar, precum şi în cadrul a numeroase întâlniri cu 
cetăţenii, am fost sesizat în repetate rânduri de către persoane care au formulat notificări în temeiul Legii nr.10/2001 
şi care sunt nemulţumite de faptul că dosarele lor nu au fost soluţionate nici până în prezent . 

O astfel de sesizare a fost depusă la cabinetul parlamentar de către petenţii Braşov Elena şi Brasov Petre 
şi se referă la cererea formulată de aceştia  încă din anul 2001, de a li se restitui în natură, imobilul din municipiul 
Câmpina, str. Nicolae Bălcescu, nr. 18 B, judeţul Prahova. 

Vă rog să-mi comunicati care este, la modul general, precum şi punctual cu privire la dosarul menţionat, 
stadiul actual al aplicării cadrului normativ . 

Mentionez că doresc răspuns în scris. 
Cu deosebită consideraţie 

 
Deputat 

VIRGIL GURAN 
 

*** 
 
 
Adresată: domnului RADU STROE, ministrul Afacerilor Interne 
 
 

Situaţia absolvenţilor Academiei Tehnice Militare 
 Bucureşti ce urmau a fi angajati de M.A.I., conform contractului încheiat cu acesta 

 
Domnule Ministru, 
Urmare audienţei solicitate la biroul meu parlamentar, d-ra ZECHERU IOANA RUXANDRA mi-a 

expus o situaţie cu care se confruntă mai mulţi tineri absolvenţi ai Academiei Tehnice Militare Bucureşti.  
 Astfel, d-ra Zecheru a absolvit în luna iulie 2013 Academia Tehnică Militară Bucureşti, Facultatea de 

Sisteme Electronice şi Informatice Militare, conferindu-i-se titlul de inginer în domeniul Calculatoare şi Tehnologia 
Informaţiei, în condiţiile în care avea încheiat un contract cu Ministerul Afacerilor Interne, prin care ministerul se 
obliga să-i ofere un loc de muncă în domeniul său de pregătire. Acest lucru nu s-a întâmplat, d-ra Zecheru Ioana 
Ruxandra primind în permanenţă răspunsuri evazive ori de câte ori a solicitat angajarea în conformitate cu 
prevederile contractului încheiat. 

Vă rog să-mi comunicaţi punctul de vedere al Ministerului pe care îl conduceţi, precum şi termenul în 
care situaţia acestor absolventi ar putea fi rezolvată. 

Menţionez că doresc răspuns în scris. 
Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat 
VIRGIL GURAN 

 
*** 
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Adresată: domnului Daniel CONSTANTIN, mMinistrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
 

Programul de sprijin  pentru crescătorii de bovine aferent anului 2013 

Domnule Ministru, 

Guvernul României, prin programul MADR, susţine dezvoltarea sectorului zootehnic, cu foarte mare atenţie 
în ceea ce priveşte creşterea bovinelor. De altfel, şi prin Politicile Agricole Comune, acest domeniu este puternic 
subvenţionat, fiind considerat unul foarte important atât pentru economie, cât şi pentru producătorii agricoli. De 
aceea, Guvernul susţine din bugetul de stat sectorul de creştere a bovinelor prin plăţi complementare directe, atât 
pentru producţia de lapte, cât şi pentru cea de carne.  

Având în vedere modificările profunde ce se anunţă în următoarea perioadă bugetară a Uniunii Europene, 
2014-2020, pentru sectorul bovine, vă rog să-mi precizaţi măsurile pe care Ministerul Agriculturii le are programate 
pentru subvenţionarea acestui sector: 

- Care este bugetul pe care Ministerul Agriculturii şi ezvoltării urale îl alocă, pentru anul 2013, pentru plăţile 
naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, schema decuplată de producţie în sectorul lapte şi 
schema decuplată de producţie în sectorul carne? 

- De la ce dată se va aplica Programul de subvenţionare de la bugetul de stat pentru crescătorii de bovine 
aferent anului 2013? 

- Care sunt principalele modificări aduse acestui program pentru anul 2013? 
- Care sunt toate formele de sprijin de care mai beneficiază crescătorii de bovine, aferente anului 2013? 
Menţionez că doresc răspuns în scris.  
Cu deosebită consideraţie,    

 
Deputat 

Costel Şoptică 
 

*** 
 

Adresată: doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

 
Recunoaşterea anvelopelor pentru producerea de biciclete ca anvelope de prim montaj 

 
 
 Stimată doamnă ministru, 
 

 În data de 12.06.2013, am depus o întrebare către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice privind 
oportunitatea modificării legislaţiei astfel încât anvelopele folosite pentru producţia de biciclete să fie considerate ca 
fiind anvelope de prim montaj, iar bicicletele să intre în categoria vehiculelor pentru care se aplică scutirea taxei 
aferente Fondului de mediu. 
 În răspunsul formulat, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice recunoaşte această problemă 
întâmpinată în activitatea lor de producători de biciclete, apreciind „propunerea de modificare a legislaţiei privind 
contribuţia prevăzută la art. 9, lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu”. 

În acest sens, se impune modificarea Hotărârii de Guvern nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor 
scoase din uz, fapt care ar permite scutirea producătorilor de biciclete de la plata către Fondul de mediu a contribuţiei 
prevăzute la art. 9, alin. (1), lit. i) din OUG 196/2005, “o taxă de 1 leu (RON)/kg anvelopă, încasată de la 
producătorii şi importatorii care introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării”. 
 Potrivit dispoziţiilor constituţionale prevăzute la art. 108, alineatele (1) şi (2) şi a normelor de tehnică 
legislativă prevăzute în textul Legii nr.24/2000, modificarea Hotărârii de Guvern este atributul Guvernului, la 
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propunerea ministerului de resort, iniţiativa legislativă în cazul Hotărârilor de Guvern neputând aparţine 
parlamentarilor. 
 Având în vedere acordul Excelenţei D-stre exprimat în răspunsul anterior formulat, vă rog respectuos să aveţi 
în vedere iniţierea unei Hotărâri de Guvern, care să completeze şi să modifice Hotărârea de Guvern nr. 2406/2004 
astfel încât bicicletele să fie incluse în categoria vehiculelor pentru care se aplică scutirea taxei aferente Fondului de 
mediu.  

Tipurile de vehicule M1 (de persoane până la 8 locuri) şi N1 (de marfă până în 3,5 t) prevăzute la art. 2, 
pentru care se aplica scutirea taxei aferente Fondului pentru mediu pentru anvelopele de prim montaj, sunt mult mai 
poluante decat bicicletele şi anvelopele de la biciclete, situaţie care discriminează şi care reclamă, în plus, adoptarea 
soluţiei legislative menţionate prin modificarea şi completarea HG nr. 2406/2004. 

Solicit punctul dumneavoastră de vedere în scris, eventual o altă direcţie de acţiune pentru rezolvarea acestei 
probleme, pe care o pot urma ca parlamentar. 
 

Deputat 
Carmen Hărău 

 
*** 

 
 

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

 
Raportul dintre salariaţi şi pensionari în  

contextul sustenabilităţii sistemului public de pensii 
  
 

 Stimată Doamnă Ministru, 
 

Una dintre dezbaterile publice importante din România vizează sustenabilitatea sistemului public de pensii, 
în condiţiile în care numărul de salariaţi este cu mult mai mic decât numărul pensionarilor. 

Această dezbatere trebuie să găsească şi un răspuns din partea autorităţilor, fiind o provocare majoră a 
actualului Guvern USL. 

În acest context, vă rog respectuos să precizaţi: 
1. Care este raportul actual dintre numărul de pensionari şi numărul de salariaţi în România? 
2. Care este raportul actual dintre numărul de pensionari şi numărul de salariaţi (cu contract de muncă, 

convenţie civilă, pe perioadă determinată sau nedeterminată) în judeţul Argeş? 
3. Care sunt măsurile pe care le aveţi în vedere pentru reducerea acestui raport şi pentru încurajarea 

ocupării forţei de muncă, astfel încât sistemul de pensii să fie sustenabil pentru generaţiile viitoare? 
Doresc răspunsul în scris.  
Cu mulţumiri, 

Deputat 
Theodor Nicolescu 

 
*** 
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Adresată: domnului Liviu Voinea, ministrul delegat pentru Buget 
 

Definitivarea proiectelor prioritare pentru România în baza OUG nr.88/2013 
 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 
îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, aduce ca noutate crearea portofoliului de proiecte prioritare la nivel naţional şi ierarhizarea lor 
în baza unor principii corecte, eficiente şi transparente. 
 În acest context, vă rog respectuos să fundamentaţi un răspuns la următoarele întrebări: 

1. Când va fi definitivată lista cu aceste proiecte, care va fi modalitatea de aprobare şi dacă în această listă 
vor fi incluse şi proiectele derulate de unităţile administrativ-teritoriale? 

2. Care sunt proiectele din judeţul Buzău eligibile a fi incluse în lista naţională de proiecte de investiţii 
prioritare ale României? 

3. Proiecţia bugetului de stat pe anul 2014 va avea la bază proiectele de investiţii prioritare stabilite în baza 
OUG nr. 88/2013? 

Solicit răspunsul în scris. Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Erland Cocei 

 
*** 

 
 

Adresatã: domnului Remus PRICOPIE, ministrul Educaţiei Naţionale  
 

Strategia de dezvoltare şi promovare a învãţãmântului profesional 

 

 Stimate Domnule Ministru, 

  
Şomajul crescut în rândul tinerilor sub 25 de ani (în jur de 25%), nemulţumirea companiilor cu privire la 

lipsa forţei de muncã calificate de nivel 2, a determinat creşterea conştientizãrii importanţei învãţãmântului 
profesional, atât pentru facilitarea ocupãrii forţei de muncã tinere, cât şi pentru creşterea economiei. 
 Este deja un lucru binecunoscut faptul cã ţãrile cu un sistem de învãţãmânt profesional bine dezvoltat şi 
promovat în rândul elevilor, cum ar fi Austria, Germania şi Finlanda, au printre cele mai mici rate de şomaj în rândul 
tinerilor, de aceea este important sã grãbim mãsurile de modernizare, dezvoltare şi promovare a învãţãmântului 
profesional. 
 Învãţãmântul profesional modern, bine promovat în rândul elevilor şi pãrinţilor, care oferã posibilitatea 
dobândirii cunoştinţelor şi calificãrilor profesionale în meserii corelate cu cerinţele pieţei muncii, contribuie la 
reducerea şomajului în rândul tinerilor, la existenţa personalului calificat pentru companii, la creşterea calitãţii vieţii 
şi creşterea economiei. 
 Oradea, un oraş care în ultimii ani a devenit un punct de interes pentru marile companii, se confruntã cu lipsa 
muncitorilor calificaţi în diverse meserii. În contextul în care în urmãtorii trei ani se vor crea încã 3.000 de locuri de 
muncã, autoritatea publicã localã, în colaborare cu mediul privat şi inspectoratul şcolar au pus bazele unei şcoli 
profesionale care sã pregãteascã forţa de muncã localã. Cu toate acestea, în lipsa unei strategii de promovare şi 
dezvoltare a învãţãmântului profesional la nivel naţional bine structuratã şi datorită faptului cã în prezent clasa a IX-a 
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este în continuare inclusã în ciclul gimnazial, s-a înregistrat un numãr relativ mic de elevi care doresc sã se califice în 
cadrul şcolilor profesionale. 
 Având în vedere acestea, vã rog sã îmi comunicaţi strategia de dezvoltare şi promovare a învãţãmântului 
profesional pe care o aveţi în vedere, precum şi calendarul aplicãrii acestei strategii, pentru a putea include aceste 
mãsuri în eforturile noastre de comunicare cu elevii şi cu pãrinţii acestora, astfel încât sã îi putem sprijini pe cei care 
doresc sã înveţe o meserie şi sã îşi câştige independenţa financiarã mai curând, sã urmeze o şcoalã profesionalã. 

 Solicit rãspuns scris. 

 Cu deosebitã consideraţie, 

Deputat 
Florica CHERECHEŞ 

 
*** 

 
 

Adresată: doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Posibilitatea prelungirii termenului de valabilitate a 
 tichetelor prin Programul Naţional de stimulare a  

înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2013 
 
Stimată doamnă Ministru, 

 Am primit un memoriu la cabinetul meu parlamentar din partea domnului Traian Dănilă din municipiul 
Hunedoara în care relatează că a făcut demersurile necesare pentru obţinerea tichetului valoric de 6500 lei, în data de 
8 iulie a.c. prin Programul Naţional de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2013, obţinut în urma 
casării autovehiculului uzat, o Dacie 1300. 

 Problema a survenit în urma faptului că din cauza termenului relativ mic în care proprietarul unui autovehicul 
obţine certificatele de distrugere, de radiere si tichetul -de maxim 10 zile, iar  pentru cei care doresc sa-si 
achiziţioneze un autovehicul si detin un tichet valoric îl pot depune la producatorul/dealerul auto acceptat in program, 
termenul de cel mult 45 de zile, mulţi cetăţeni nu au putut să-şi valorifice aceste tichete. 

 Ţinând cont de cele mai sus expuse, vă rog respectuos, doamnă Ministru, să răspundeţi la următoarea 
întrebare: există posibilitatea prelungirii termenului de valabilitate a acestor tichete valorice astfel încât cetăţenii să 
aibă timp să le valorifice şi să nu piardă atât autovehicolul pe care-l deţin, dar şi timp şi bani? 

 Doresc răspunsul în scris. 
 Cu mulţumiri, 

Deputat 
Carmen Hărău 

 
*** 

 
Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Analiza posibilităţii de finanţare pentru  
Colegiul Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara pentru lucrări de reabilitare 

 
 Stimate domnule Ministru, 
 
 La biroul meu parlamentar din municipiul Hunedoara am primit un memoriu din partea conducerii Colegiului 

Tehnic „Matei Corvin” din municipiul Hunedoara, prin care semnalează scăderea numărului de elevi la această 
instituţie de învăţământ prodigioasă. Acest lucru este cauzat atât de scăderea numărului de copii, de tăierea claselor 
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de şcoală profesională pentru câţiva ani, dar şi condiţiilor grele cu care se confruntă şcoala (ex: probleme grave la 
instalaţiile de energie termică şi de alimentare cu apă). 

 În sesizarea primită, se menţionează că s-au făcut demersurile necesare la primăria municipiului Hunedoara 
pentru includerea pe lista de investiţii a bugetului pentru reabilitările necesare, conform art 105 alin. (2) din Legea 
Educaţiei Naţionale 1/2011, dar acestea nu s-au soluţionat. 

 Ţinând cont de cele mai sus expuse, vă rog respectuos, domnule Ministru, să răspundeţi la următoarea 
întrebare: există posibilitatea ca această instituţie de învăţământ să poată primi sprijinul din partea ministerului pe 
care-l conduceţi  pentru reabilitarea instalaţiilor termice şi de alimentare cu apă? Vă precizez că acest colegiu obţine 
cele mai mari venituri proprii din municipiu, dar sumele nu pot asigura autosusţinerea şcolii. 

 Vă anexez memoriul directorului Colegiului Tehnic „Matei Corvin” înaintat pe cabinetul meu parlamentar. 
Doresc răspunsul în scris. 
Cu mulţumiri, 

Deputat 
Carmen Hărău 

 
*** 

 
 
Adresată: Domnului Daniel Constantin, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Identificarea unor măsuri pentru simplificarea şi 
 eficientizarea activităţii Oficiilor Judeţene de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

 
Stimate Domnule Ministru, 
Pentru Guvernul USL  dezvoltarea agriculturii şi a spaţiului rural a constituit un obiectiv esenţial în atingerea 

căruia vor trebui folosite toate mijloacele, în special accesarea 100% a  fondurilor europene destinate acestui 
domeniu. 

Sunt convins că eforturile pe care le face ministerul pe care îl conduceţi în sensul accesării în integralitate a 
acestor sume va reprezenta şi pe viitor, în exerciţiul bugetar european 2014-2020, un  punct prioritar pe agenda 
executivului. 

În acest demers complex, un rol important îl joacă Oficiile Judeţene de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, 
structuri cheie în munca de atragere a fondurilor comunitare, negociate de către România în domeniul agricol. 

Din discuţiile pe care le-am avut cu reprezentanţi ai acestei instituţii din Prahova, am identificat o serie de 
probleme cu care se confruntă, dar si un set de propuneri menite să eficientizeze activitatea pe viitor. 

Având în vedere importanţa acestei structuri în implementarea măsurilor incluse în Strategia de Dezvoltare 
Rurală 2014-2020, vă rog, domnule ministru, să răspundeţi punctual la următioarele întrebări: 

• Care vor fi măsurile finanţate în viitoarea perioadă de programare 2014-2020 pe care Oficiile Judeţene de 
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit  le vor gestiona şi dacă aveţi în intenţie simplificarea modalităţilor 
de accesare a fondurilor europene pe agricultură? 

• Aţi demarat sau intenţionaţi să demaraţi o consultare la nivel naţional a acestor oficii judeţene în etapa de 
planificare a următoarei Programări? 

• Pentru a fi evitate problemele de evaluare şi implementare în etapa de planificare a următoarei programări 
2014-2020, aţi analizat posibilitatea la nivelul ministerului de a se elabora un singur manual de procedură 
evaluare-contractare, precum şi păstrarea aceloraşi condiţii de valabilitate care au stat la baza semnării unui 
contract de finanţare pe toată durata acestuia? 

• Care este politica în domeniul angajărilor pe care o promovaţi  în cadrul acestor structuri judeţene, care după 
cum se ştie suferă de pe urma lipsei personalului, fapt ce se răsfrânge în mod negativ asupra activităţii de 
implementare a programelor finanţate din bani europeni ? 

  Vă mulţumesc. Menţionez că solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat 
Mircea Roşca 

*** 
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 Grupul parlamentar al  
Partidului Democrat – Liberal  

 
   
 

 Declaraţii politice 
 
 

 
De ce vrea PSD să închidă gura presei? 

 
 Odată cu Revoluţia din 1989, principalul deziderat al românilor a fost să aibă acces la informaţie 

corectă, obiectivă, la libertatea de informare şi de exprimare, iar cine îşi propune astăzi să calce în picioare 
demnitatea unui întreg popor şi să reînvie propaganda şi cultul personalităţii, trebuie să fie conştient de bomba cu 
ceas pe care o declanşează în societate.  

 În perioada 2000 – 2004,  un politician de tristă amintire, Adrian Năstase, prim-ministru PSD, a dus 
un război crunt cu jurnaliştii critici, pe care a încercat să-i extermine economic şi chiar să-i agreseze prin intermediul 
instituţiilor statului, pe care le îngenunchiase în faţa unui regim politic opresiv şi cu tendinţe totalitare. Acesta a fost 
unul dintre principalele motive pentru care românii l-au aruncat, imediat cum au avut ocazia, la lada de gunoi a 
istoriei, pentru că – indiferent de scorul electoral al unei formaţiuni politice sau al unei alianţe la un moment dat - nu 
putem să ne întoarcem în epoca interdicţiilor şi a odelor, iar acest lucru trebuie să devină limpede şi pentru gaşca 
PSD, cocoţată artificial pe un val de aşteptare al românilor, imediat după o cumplită criză economică. 

 Iată că cel mai bun dintre discipolii lui Adrian Năstase, actualul premier Victor Viorel Ponta, 
încearcă să reînvie, prin mijloace jenante, o practică extrem de periculoasă. Celebrul Cod al Insolvenţei, adoptat pe 
furiş prin Ordonanţă de Urgenţă, nu încearcă să rezolve o problemă economică, ci să elimine adversarii din media ai 
PSD. Victor Viorel Ponta şi ai lui şi-au construit guvernarea pe imagine, pe vorbărie goală, şi nu pe fapte. Celebra 
teleguvernare, cu efecte pe termen scurt, începe să-i îngreţoşeze pe cetăţenii care în fiecare zi constată că nu găsesc 
loc de muncă şi că taxele şi impozitele îi sufocă. De aceea, PSD nu are nevoie de libertate de exprimare, de voci care 
se ridică împotriva sa şi de presă liberă. PSD are nevoie de aplaudaci, de trusturi media care se fac că nu văd şi că nu 
aud că România are încasări la buget cu 1,5 miliarde euro mai puţin decât a previzionat, că ţintele economice 
negociate cu partenerii externi nu pot fi atinse, că nu mai suntem un mediu economic predictibil şi atractiv pentru 
investitorii străini, că privatizările sunt dezastruoase, că şomajul atinge praguri de neimaginat acum un an şi că nu 
avem niciun plan şi niciun program de redresare economică. Victor Viorel Ponta şi PSD, care trăiesc într-o logică 
electorală de când au preluat puterea, vor acum să închidă gura presei! Vor să stingă lumina peste o ţară pe care au 
preluat-o cu perspective de creştere economică şi pe care o îngroapă zilnic cu incompetenţă, cu aroganţă şi cu lipsă de 
respect faţă de popor! 

 
Deputat 

Iulian Vladu 
 

*** 
 
 

9 octombrie - Ziua Mondială a Poştei 
 
 
9 octombrie este “Ziua Mondială a Poştei”, zi în care întreaga lume recunoaşte importanţa serviciilor poştale 

şi a activităţii celor care lucrează în acest sector. 
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Această zi a fost declarată în 1969, în cadrul Congresului Uniunii Poştale Universale (UPU) desfăşurat la 
Tokyo, pentru a celebra data semnării protocolului de la Berna, atunci când, în 1874, 22 de state, printre care s-au 
aflat şi Principatele Române, au semnat actul de constituire a Uniunii Poştale Universale (UPU). Aceasta este o 
organizaţie internaţională care coordonează politicile poştale ale statelor membre şi sistemul poştal global. În prezent, 
Uniunea Poştală Universală este un organism aparţinând Organizaţiei Naţiunilor Unite, la care sunt afiliate 
administraţii poştale din peste 190 de ţări, formând cea mai mare reţea fizică de distribuţie din lume, cu peste cinci 
milioane de angajaţi. 

Epoca poştei moderne române începe în 1864, când Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a unit serviciul poştal 
cu cel telegrafic, la care, în 1893, s-a adăugat şi serviciul telefonic (PTT).  

O dată cu adoptarea la 1 ianuarie 1865 a “Legii telegrafo-poştale” a fost reglementată şi situaţia personalului, 
prin statut propriu, apărând primele uniforme ale personalului poştei române. Anul 1865 aduce şi alte premiere în 
domeniu în ţara noastră: introducerea serviciului abonamentelor prin poştă la presa din ţară şi străinatate, 
administraţia poştală percepând un comision fix de 10% din costul abonamentului, plus cheltuielile de expediere a 
sumelor şi francarea trimiterilor, dar şi organizarea serviciului de poştă rurală care asigura legătura între comune, prin 
curse de factori. “Legea pentru serviciul de poştă rurală” intrată în vigoare la 1 mai 1874 a avut ca efect înfiinţarea a 
115 birouri poştale rurale.  

În anul 1925 poşta-telegraf-telefon (PTT) se transformă în PTTR ca urmare a preluării radiotelegrafiei. 
După Revoluţia din 1989, serviciile poştale române au suferit transformări profunde: în septembrie 1990 a 

fost creată Regia Autonomă "Romposttelecom"; în iunie 1991 Guvernul României dispune desfiinţarea acesteia şi 
separarea activităţilor prin înfiinţarea a patru regii autonome: R.A. Poşta Română, R.A. RomTelecom, R.A. 
Radiocomunicaţii şi Inspectoratul General al Radiocomunicaţiilor; în 1998 R.A. Poşta Română a devenit societate 
comercială, cu denumirea Compania Naţională "Poşta Română" S.A. 

Încrederea, tradiţia şi siguranţa se numără printre valorile fundamentale ale Poştei Române. 
În lumea de astăzi, ca şi în trecut, serviciile poştale reprezintă suportul necesar pentru libera circulaţie a 

informaţiilor, mărfurilor şi fondurilor, dar şi o garanţie a dreptului de a comunica şi de a fi informat. 
 
 

Deputat 
 George Ionescu 

 
*** 

 
 

“INDIFERENŢA GUVERNULUI FAŢĂ DE PARLAMENTARI” 
 

 
      În actualul mandat de deputat am depus 9 interpelări, la unele am primit răspuns evaziv iar la altele nu am 

primit nici un răspuns şi aici menţionez interpelările depuse în 18.06.2013 cu nr. 529/B şi 494/B, interpelare adresată 
d-lui Ministru al Sănătăţii şi care se referă la alocarea de fonduri pentru spitalul din Beiuş. Pe lângă faptul că nu a 
alocat fonduri pentru spital nu a găsit timpul necesar să răspundă la interpelare. 

     Spitalul Municipal Beiuş deserveşte 1 municipiu, 3 oraşe, 20 comune, 119 sate cu o populaţie de 100.000 
locuitori răspândiţi pe o suprafaţă de 815 kmp la această oră spitalul nu are fonduri pentru reparaţii, medicamente şi 
materiale de întreţinere . 

    Actualul  Guvern USL nu-i pasă de  populaţia  din zona Beiuş-Ştei din jud. BIHOR, pentru că dacă avea 
interes faţă de această populaţie nu oprea finanţarea investiţiilor din această zonă şi aici mă refer şi la modernizarea  
D.N.76 Oradea-Deva modernizare întreruptă de guvernare USL în 2012. 

     Solicit prim-ministrului Victor Viorel Ponta să oblige membrii guvernului să respecte legea şi aleşii din 
PARLAMENT şi să răspundă la interpelări în termenul prevăzut de lege. 

                                                
Deputat 

LIVIU LAZA-MATIUŢĂ 
 

*** 
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NU PUTEM AVEA O ŢARĂ NORMALĂ  

DACĂ NU FUNCŢIONEAZĂ SEPARAREA PUTERILOR ÎN STAT 
 
 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Zilele acestea România este afectată de problema foarte serioasă a implicării diverşilor politicieni în felul în 

care funcţionează justiţia.  
Nu voi face greşeala de a cădea în capcana politicianistă, facilă, de a reduce subiectul la conflictele politice 

din România zilelor noastre, pentru că am credinţa că această problemă este mult mai profundă şi vizează proasta 
funcţionare a Statului român. 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Sunt un om politic de dreapta, liberal- conservator.  
Ca om de dreapta, eu cred că Statul trebuie să fie în serviciul cetăţeanului şi nu cetăţeanul să fie subordonat 

Statului.  Libertatea şi drepturile cetăţeanului trebuie să aibă prioritate faţă  de oricare interes instituţional şi politic al 
Statului şi al politicienilor. 

Dar dincolo de orientarea mea doctrinară şi de preferinţele mele sau ale dumneavoastră pentru un curent 
politic sau altul, cred că nu există politician onest care să nu dorească României să funcţioneze ca un Stat de drept 
modern şi democratic. 

Statul modern se fundamentează pe separarea clară  şi pe controlul reciproc dintre cele  trei puteri în Stat.  
 
 
Dacă nu obţinem acest echilbru dintre separare şi control reciproc, este imposibil să vorbim de România ca 

despre un Stat de drept şi o democraţie funcţionabilă.  
Să mai aduc  aminte de faptul că majoritatea zdrobitoare a crizelor politice din România ultimilor 23 de ani au ca 
motiv tocmai faptul că separarea şi controlul reciproc al puterilor în Stat nu funcţionează? 

 
 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

Este obligaţia noastră, a legiuitorilor aleşi, aceea de a gândi legile şi reglementările care să nu mai permită 
îngerinţa politicului în justiţie, a executivului în legislativ şi  nici posibile abuzuri ale justiţiei. 

Este momentul în care trebuie să ne întrebăm ce nu merge în felul în care funcţionează actualele instituţii şi 
să încercăm să găsim soluţii.  

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Este foarte uşor să acuzăm un politician sau altul pentru greşelile lor. Este comod să intrăm în jocuri 

politicianiste.  Poate că este util şi electoral. 
Însă suntem chemaţi să rezolvăm problemele, nu să profităm politicianist de pe urma lor. 
 

 
Vă mulţumesc! 

 
Cu stimă,  
 

Deputat  
Dan Cristian Popescu 

 
*** 
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“Greu la deal cu boii mici” 

 

Îmi propusesem, la începutul sesiunii parlamentare noii sesiunii parlamentare, să monitorizez activitatea 
guvernului Ponta şi a coaliţiei de guvernare şi să taxez prin declaraţii politice acţiunile considerate „derapaje” de la 
democraţie şi statul de drept. Mărturisesc că mi-a fost practic imposibil să fac acest lucru săptămânal, pentru că nu 
este zi de la Dumnezeu, fără o „chiflă” politică a lui Victor Ponta şi tovarăşii lui în ale guvernării, ceea ce mi-a 
îngreunat  foarte mult activitatea de selecţie şi prioritizare a acestor „chifle”. 

Ce s-a întâmplat însă în ultima săptămână mi-a reaminitit de vara anului 2012 şi de preocupările USL pentru 
îngroparea statului de drept.  

Mai întâi a fost atacul la DNA şi mesajul clar pe care Victor Ponta în calitate de Prim-ministru a încercat să-l 
transmită: „Eu sunt jupânul pe justiţie acum”. 

La două zile distanţă apare OUG 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi insolvenţa, prin 
care încearcă de data aceasta să pună sub control presa audiovizuală din România. 

Practic, într-o săptămână, Victor Ponta şi coaliţia de guvernare au atacat frontal, la baionetă, două dintre 
puterile recunoscute în stat – cea judecătorească şi cea a presei, în condiţiile în care pe celelalte, puterea legislativă şi 
cea executivă, le silueşte zilnic, fie printr-un număr insuportabil de ordonanţe de urgenţă, fie printr-un management 
iresponsabil, superficial, cu încălcarea legii sau la limita ei, de cele mai multe ori. 

Şi asta, în timp ce obiectivele fundamentale ale programului de guvernare al USL – de modificare a 
Constituţiei şi de reorganizare administrativ-teritorială (regionalizarea) au trecut deja în planul secund de preocupare, 
fiind amânate pentru perioada de după alegerile prezidenţiale din toamna lui 2014. 

Să ai 70% în Parlamentul României şi să-ţi baţi joc în acest fel de cei care te-au ales şi de ţara ta, cred că 
numai USL şi Victor Ponta puteau să o facă. 

 
Crescut în umbra lui Adrian Năstase, Victor Ponta a „furat” de la acesta toate „mizeriile” unei mentalităţi  

care până la urmă aveau să-i fie fatale primului. Atenţie, domnule Victor Ponta, să nu-i „împrumutaţi” cumva şi 
„destinul politic” al lui Adrian Năstase. Nu de alta, dar atunci cred că Ion Iliescu va rămâne  singura „tânără 
speranţă” a PSD. 

 
Deputat 

Tinel GHEORGHE 
 

*** 
USL dăunează grav sănătaţii românilor! 

 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
Declaraţia politică de astăzi se referă la marea reforma din sănătate care va şubrezi şi mai mult sănătatea 

românilor. Pachetul de legi puse de curând în dezbatere publică de Ministerul Sănătăţii, doreşte să ne convingă de 
faptul că toţi românii vor beneficia de servicii medicale gratuite oferite de stat, indiferent dacă sunt asiguraţi sau nu. 
Până aici nu este rău, dar analizând cu atenţie acest pachet de legi, ne dăm seama că în spatele unui mesaj politic 
împachetat frumos, se ascund de fapt multe capcane şi dezavantaje care vor înrăutăţi şi mai mult starea actuală a 
sănătăţii românilor. În centrul acestor acte normative reformatoare nu stă nicidecum pacientul, aşa cum ar fi normal.  

Dacă acum, pacientul român încă se mai poate adresa serviciilor medicale publice pentru prevenirea şi 
tratarea unei game foarte largi de afecţiuni sau boli, după intrarea în vigoare a acestor legi, care urmăresc mai 
degrabă privatizarea sănătăţii românilor, pacienul va realiza că nu mai poate face acest lucru. Pachetul legislativ 
Nicolăescu limitează substanţial numărul consultaţiilor, lucru prin care se urmăreşte scăderea adresabilităţii 
pacientului către sistemul public de sănătate. Prin aceste legi aberante, pacientul este văzut ca un robot fiind scos din 
contextul bolii sale. Evoluţia bolii pacientului  nu poate fi stabilită de nişte norme legale stricte. Datele numerice 
traduse într-un număr fix de consultaţii sau servicii medicale gratuite impuse prin acest pachet legislativ, încalcă cel 
mai important drept fundamental înscris în Legea fundamentală a României. Cu alte cuvinte, dacă nevoia unui 
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pacient depăşeşte numărul strict de consultaţii gratuite impus de aceste legi, pacientul este împins forţat către 
medicina privată. Oare acesta să fie sensul şi filosofia Legii Nicolăescu? Punerea pacientului „pe repede înainte” 
către medicina privată? Dacă este aşa, le recomand actualilor guvernaţi să recunoască făţiş şi să îşi asume acest lucru 
în faţa celor 70% care i-au ales. 

O altă prevedere nefericită care face praf şi pulbere prevenţia anumitor boli, este cea potrivit căreia 
persoanele cu vârste cuprinse între 18 şi 40 de ani au dreptul doar la două consultaţii gratuite în trei ani de zile. Dacă 
pe parcursul perioadei de trei ani apar semnale ce prevestesc apariţia unei boli, iar pacientul şi-a consumat cele două 
consultaţii gratuite oferite de stat, acesta trebuie să plătească, în condiţiile în care unii dintre pacienţi sunt şi 
contribuabili la fondul naţional de sănătate. Reiese clar că dreptul românilor la sănătate este încălcat şi subjugat 
incompeteţei şi nepăsării celor care gestionează astăzi sistemul naţional de sănătate. 

Nu cred că domnul Nicolăescu poate încadra în mod matematic nevoile medicale ale românilor între limitele 
trasate de aceste prevederi legale.    

Tot din pachetul legislativ privind marea reformă din sănătate, reiese că marirea salariilor medicilor nu se va 
putea face mai devreme de anul 2015 pentru toţii medicii pe criterii de performanţă. Din nou, vă încălcaţi 
promisiunea şi umiliţi corpul medical din România. Acum susţineţi că abia după ce 12 spitale vor fi într-un program 
pilot şi după evaluările rezultatelor, veţi introduce sistemul de plată pe criterii de performanţă  pentru toţi medicii. 
Deci, iluzii deşarte pentru corpul medical. 

Un alt aspect important care atrage atenţia în acest pachet legislativ ne spune voalat, ce-i drept, că spitalele 
vor fi plătitoare de TVA. Eu consider că se doreşte introducerea plăţii TVA la tot sistemul sanitar, având în vedere că 
Domnul Ministru  a mai pomenit de introducerea TVA şi la studiile clinice. Introducerea TVA în sistemul sanitar 
înseamnă distrugerea în special a medicinei private, lovind direct medicii specialişti. Creşterea preţului consultaţiilor 
va scădea accesul pacientului la serviciile medicale., dar cui îi pasă? 

Domnul Ministru Nicolăescu nu pomeneşte nimic despre faptul că toate unităţile medicale trebuie dotate cu 
cititoare pentru cardurile electronice de sănătate. În caz contrar, nu poate fi urmărit acest număr impus de consultaţii 
şi servicii medicale gratuite  

Lipsa de comunicare şi desconsiderarea punctelor de vedere pertinente ale specialiştilor îşi spun cuvântul şi 
amprentează negativ acest pachet legislativ. Mai mult, timpul propus de Ministerul Sănătăţii pentru consultarea 
specialiştilor din sistem este mai mult decât insuficient pentru a aduce modificările venite din partea acestora. Încă o 
dată, demonstraţi că nu vă pasă nici de specialişti, nici de pacienţi, care sunt cei mai importanţi actori din sistemul 
sanitar. Legi de o asemenea importanţă nu pot fi dezbătute eficient într-un timp record.  

În încheiere, doresc să îi transmit Domnului Nicolăescu că încalcă grav un drept esenţial din galeria 
drepturilor fundamentale ale românilor, şi anume, dreptul la sănătate, garantat de Constituţia României. Posibil să ne 
trezim ca USL să şteargă definitiv dreptul românilor la sănătate din Constituţia României. Majoritatea din Comisia de 
revizuire a Constituţiei le aparţine, deci procedural ar fi posibilă punerea în acord a pachetului legislativ Nicolăescu 
cu noile prevederi constituţionale. Pentru USL, nimic nu pare imposibil. Însă toate aceste derapaje vor fi simţite de 
români, care vor realiza curând cât de dăunător este USL pentru sănătatea lor! 

 
 

Deputat  
Camelia-Margareta Bogdănici 

 
*** 

 
 

Timpul trece, Uniunea Social-Liberală   
continuă să guverneze. Si nu oricum.... 

 
 
Zilele trecute, nu doar vremea a fost capricioasă, ci, aşa cum ne-am obişnuit déjà, în acelaşi stil 

inconfundabil, USL continuă să ne guverneze în total dezacord cu interesele cetăţenilor. Orice acţiune 
guvernamentală trebuie să se fundamenteze sau să-şi găsească resortul în interesul naţional, mai exact, în aportul pe 
care aşa-zisele proiecte naţionale îl asigură în îmbunătăţirea condiţiilor de trai, dar nu numai a unei mase restrânse de 
oameni, ci a tuturor românilor. Însă ceea ce au uitat aceşti guvernanţi este chiar unitatea statistică la care au apelat în 
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scopul reprezentării intereselor. Citeam zilele trecute articole în presă în care politicienii care ne conduc susţineau cu 
tărie interesele unor companii private, în defavoarea interesului naţional. Aceasta reprezintă o mare greşeală şi mai 
mult, o prejudiciere a interesului naţional printr-o slabă reprezentare a intereselor poporului român. 

Din nefericire, acţiunile guvernanţilor care au înţeles că politica se face pentru acum şi aici, mai exact pentru 
interese meschine, riscă să ne asigure atât de neputinţa si de lipsa de profesionalism cât şi de incompetenţa unor 
politicieni care nu numai că nu înţeleg, dar nici nu respectă instituţiile unui stat de drept. Astfel, dacă luni domnul 
Dragnea declara că dumnealui nu are dublă personalitate şi nu va îmbrăca “altă haină” la votul în Parlament pentru 
proiectul Roşia Montană (aluzie directă la şeful său, domnul Ponta), zilele următoare, reacţia domnului premier a fost 
aceea de a demite din funcţii de conducere a doi dintre cei mai buni procurori ai D.N.A., Lucian Papici şi Mariana 
Alexandru. Un lucru care poate fi, la prima vedere, lipsit de importanţă pentru omul de rând. Dar, din nefericire, nu 
este lipsit de importanţă pentru mediul de afaceri, pentru investitorii pe care dorim să-i atragem în această ţară pentru 
a crea locuri de muncă, şi de ce nu, şi pentru omul de rând care este condamnat pentru fapte grave sau mai puţin 
grave şi care trebuie să înţeleagă că justiţia este independentă.  

Precum un politician lipsit de experienta şi de respectul cuvenit instituţiilor independente din această ţara, 
domnul premier s-a considerat îndreptăţit să facă ceea ce nimeni în această ţară nu a reuşit să facă, în timpul 
exercitării unei funcţii atât de importante. Adică a recunoscut public că “mazilirea” acestui domn procuror a fost un 
“cadou” făcut domnului Dragnea. Cum altfel ne putem explica acuzaţiile violente din partea domnului premier la 
adresa unui procuror pe care îl condamnă că a făcut dosare politice şi că este băsist.  

Ce pot înţelege cetăţenii acestei ţări, pe care o conduceţi, domnule Ponta, că doamna Iuliana Bendeac, numită 
la conducerea secţiei I Anticorupţie, este o USL-ista? Sau doar PSD-istă, având în vedere declaraţiile partenerului 
dumneavoastră de guvernare, domnul Crin Antonescu, care a condamnat declaraţiile dumneavoastră făcute în calitate 
de prim-ministru, cu privire la revocarea şi numirea procurorilor: “un prim-ministru nu poate şi nici nu are voie să 
dea explicaţii în numele Procurorului General”. Mai mult, acesta explică ceea ce dumneavoastră, în calitate de prim-
ministru care conduceţi această ţară, nu aţi înţeles: un sistem de justiţie eficient şi independent trebuie să servească 
cetăţeanului român, (…) şi nu trebuie să rezolve cazurile politice potrivit intereselor unor partide” sau politicieni, aş 
completa eu.   

În fapt, se pare că cel care a învăţat, mai greu dar e posibil să fi reuşit, lecţia din vara tecută este domnul Crin 
Antonescu, şi nu dumneavoastră, domnule Ponta, ca şi reprezentant al executivului acestei ţări. Si ce aţi făcut, aţi 
încercat să vă scuzaţi acţiunile şi declaraţiile halucinant de iresponsabile, prin scrisori trimise la Bruxelles, familiei 
politice din care şi partidul dumneavoastră face parte. Dar ce faceţi cu reprezentanţii ţărilor cu adevarat democratice, 
unde instituţiile statului de drept sunt funcţionale şi sunt respectate de politicienii care se află, la un moment  dat, la 
putere, indiferent de nume şi de culoare politică, tocmai pentru bunul mers al societaţii respective. Ce faceţi cu 
reprezentantul Ambasadei Sua, Olandei, la Bucureşti care îşi arată din nou îngrijorarea cu privire la acţiunile şefului 
guvernului.  

Cei care ar fi trebuit să conteze, în primul rând, ar trebui să fie cetăţenii pe care îi reprezentanţi, care au 
nevoie de o justiţie independentă, într-un stat de drept în care locurile de muncă lipsesc cu desăvârşire, iar investiţiile 
au rămas doar un cuvânt folosit adesea în discursurile publice ale dumneavoastră, pentru a induce speranţa de bine în 
rândul cetăţenilor. Dar despre ce investiţii poate fi vorba, când justiţia din această ţără a ajuns să fie catalogată de 
însuşi şeful guvernului ca fiind lipsita de susbstanţă. Ce încredere trebuie să aibă potenţialii investitori de a-şi dechide 
o afacere într-o ţară în care mersul instituţiilor democratice poate fi uşor modificat printr-o intervenţie politică? Ce 
trebuie să înţeleagă cetătenii acestei ţări pe care-i reprezentanţi, indiferent că sunt băsişti, uselişti, români sau romi, 
salariaţi sau pensionari, angajaţi sau angajatori etc, când ambasada Americii reacţionează în contradicţie cu 
declaraţiile premierului, apreciind profesionalismul de care au dat dovada cei doi procurori schimbaţi la ordine 
politică, făcând apel la corectitudine, profesionalism şi independenţă? Dar, din păcate, domnule Ponta, nu numai că 
nu aţi învăţat din greşeli ci mai mult, continuaţi să perseveraţi în greşeli şi să demonstraţi zilnic că nu sunteţi capabil 
de a fi un om politic. Prin urmare, domnule premier, nu puteţi pretinde de la ceilalţi ceea ce dumneavoastră însuşi nu 
aveţi nici măcar faţă de instituţia pe care o reprezentaţi : respect. 

Consider că ar fi un beneficiu pentru cetăţenii acestei ţări, domnilor guevrnanţi, de a nu guverna, decât să 
guvernaţi precum aţi făcut-o până acum, în dezacord cu interesul general. Un lucru este cert:  rezultatele lipsei 
guvernării USL pentru economia acestei ţări nu pot fi mai proaste decât sunt în acest moment. 

  
Vă mulţumesc!      
Cu consideraţie, 
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Deputat  

 Ioan OLTEAN 
 

*** 
 
 
 

NOUL COD RUTIER, UN BUMERANG CU EFECT “MORTAL” 
 

 
Doamnelor si domnilor deputati, 
 
Inainte de a fi supra –restrictiva, orice lege ar trebui sa fie preventiva. Sigur ca « unde-i lege, nu-i 

tocmeala » !Dar, de aici si pana la a secatui bugetul unei intregi familii pentru greseala din trafic a unui singur 
membru al acesteia, e cale lunga ! 

 De ce spun asta ? Pentru ca in modificarile aduse Codului rutier, inainte de orice, amenzile sunt atat de mari, 
incat este putin probabil ca o familie intreaga sa le poate plati in solidar cu cel care a gresit.  

Ce se va intampla in nenumaratele astfel de cazuri care vor aparea ? Ce se va intampla atunci cand , de 
exemplu, singurul intretinator de familie isi va pierde permisul auto pentru un an intreg, de acesta depinzand painea 
familiei sale ? Unde este mult trambitata solidaritate sociala ?  

Sigur, Guvernul s-a gandit la toate ! Sau, poate ca nu ?  
Stim cum circula in Romania mijloacele de transport in comun. Nu ma refer aici doar la marile orase, unde 

tramvaiele insalubre in interior si   jalnic de distruse pe dinafara circula dupa un orar greu de anticipat si pe strazile 
inguste sunt o sursa de nervi permananta pentru ca blocheaza traficul si asa strangulat. Nu ma refer la autobuzele  
supraaglomerate sau la metroul in statiile caruia ploua atunci cand se intampla asta afara. Ma refer si la microbuzele 
care transporta  oameni la lucru deja peste capacitatea admisa legal, dar mai ales la trenurile dupa care iti puteai 
potrivi odinioara ceasul, si care acum circula dupa un orar respectat numai pe hartie si in declaratiile pompoase ale 
responsabililor din transporturi. 

Sa mergem cu observatiile mai departe. Acum, in marile orase traficul este un cosmar in care este imposibil 
pana la urma sa nu gresesti.  

Dar sa nu intelegem altfel decat trebuie acest lucru. Cu totii ar trebui ca in trafic sa fim calmi, civilizati, sa ne 
respectam unii pe altii. Dar este foarte greu atunci cand drumurile noastre sunt adevarate capcane, cand ferim gropi, 
santuri nesemnalizate, caini fara stapan, cersetori si spalatori ocazionali de parbrize, vanzatori de binocluri si 
catarame pentru centuri de siguranta, si asta chiar in centrul capitalei, de exemplu ! 

Este foarte greu sa nu apesi acceleratia din dorinta de a « scapa »din aglomeratie, dupa ce ai mers ca melcul 
pentru ca esti obligat sa circuli pe o banda din doua, cea din dreapta fiind restrictionata, dar goala, pentru  mijloacele 
de transport in comun care sunt fantomatice.  

Este foarte greu, chiar imposibil, cand parcurgi un drum pentru prima oara, mai ales, sa observi unele 
indicatoare camuflate de pomi sau urcate cu macaraua in inaltul cerului. Ce sa mai spun despre marcajele care « sunt 
sublime, dar lipsesc cu desavarsire », pe autostrada A2, de exemplu. 

Este foarte greu sa nu iti iesi din fire cand la tot pasul esti nevoit  sa opresti pentru ca vesnic se dezgroapa si 
se ingroapa cate un cablu sau se repara cate o conducta. Este foarte greu sa nu te enervezi si implicit sa nu gresesti 
atunci cand ai drumuri prost semnalizate si cand stopurile nu mai functioneaza la prima ploaie. 

Este foarte greu sa nu fii ca sofer intr-o permenenta dusmanie cu pietonii, intr-o tara in care pietonii cred ca 
au numai drepturi si traverseaza de cele mai multe ori prin locuri nepermise si in dorul lelii, dispretuind pe cei de la 
volan, iar soferii -obligatii din ce in ce mai mari. 

Intr-o tara in care politia, primariile si toti cei responsabili ar trebui sa se preocupe de cu totul alte lucruri, ca 
sa ceri soferilor un comportament ireprosabil la volan, ar trebui sa le asiguri  mai intai macar conditiile de baza 
pentru a se deplasa in siguranta in trafic.  

Dar, ce pretentii sa mai avem, cand insusi guvernul ar trebui sa se preocupe de cu totul alte lucruri ? 
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Ne temem insa ca acest nou Cod rutier, in loc sa fie o lege buna, justa si corecta, va fi o noua sursa de stres 
pentru soferi, de conflicte pentru toti participantii la trafic, chiar de conflicte sociale si nu va umfla deloc  bugetul de 
stat, asa cum viseaza noaptea guvernul actual.  

Iata de ce continuam sa sustinem ca in inconstienta sa, guvernul nu isi da seama ca lovind astazi in romani, 
maine va fi el insusi zdruncinat de lovitura acestui « bumerang » numit Cod rutier. 

 
 
Va multumesc ! 
 

Deputat  
IOAN   OLTEAN 

 
*** 

  
 

Necesitatea susţinerii şi protejării mediului de afaceri,  
necesitatea înfiinţării Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Întreprinzătorilor 

 
  Stimaţi colegi,  
       Încep prin a vă întreba retoric cum credeţi că poate guvernul Ponta să rezolve problemele 

importante ale ţării când din păcate partidele componente ale USL sunt unite numai de „foamea” de funcţii şi putere. 
    Această „foame” a fost mascată de „dorinţa arzătoare” de a duce România spre prosperitate, prin 

promisiuni măreţe, precum: milionul de locuri de muncă pentru români, creşterea salariilor şi pensiilor, proiecte 
guvernamentale în infrastructura locală şi naţională, sprijinirea mediului de afaceri, promisiuni care au dus la 
hipnotizarea electoratului. Totuşi, trebuie să recunosc că într-adevăr, au apărut locuri de muncă noi, dar doar pentru 
clientela politică, care a ajutat  în campania electorală, ca acest număr de hipnoză al populaţiei să fie dus la bun 
sfârşit fără probleme. 

     Măsurile adoptate de către acest guvern, unde incompetenţa şi problemele cu legea, pe lânga multe 
altele, au reprezentat un criteriu esenţial în alegerea membrilor acestuia, au avut un efect mai dezastruos decât criza 
economică în sine, criză economică ce fusese anihilată de către guvernul PDL, cu preţul pierderii electoratului prin 
măsurile nepopulare, dar necesare, pentru că doar astfel a fost oprit colapsul economiei României şi evitarea unei 
situaţii precum cea a Greciei.  

Din păcate „marile reuşite”  ale Guvernului Ponta şi ale USL-ului au dus la: înrăutăţirea mediului de afaceri, 
creşterea numărului de societăţi comerciale intrate în insolvenţă şi faliment, creşterea taxelor şi impozitelor, 
majorarea preţurilor alimentelor, lipsa finanţării metroului bucureştean, privatizarea eşuată a Oltchim, scăderea 
alocărilor bugetare pentru investiţii, cât şi mai nou neaderarea la spaţiul Schengen, iar lista poate continua. 

    În acest climat politic şi economic nefavorabil mediului de afaceri, PDL a venit în Parlament cu 
un proiect legislativ pentru susţinerea întreprinzătorilor care se confruntă cu încălcări ale drepturilor şi 
libertăţilor economice, cu frecvente abuzuri ale instituţiilor de control ale statului,cu neonorarea angajamentelor 
contractuale de către administraţia centrală sau locală şi chiar cu nerespectarea unor legi sau cu  emiterea unor 
acte normative discriminatorii (ex. Proiectul de lege privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă). 

     Scopul acestui proiect legislativ este prin urmare, în primul rând, acela de a oferi 
întreprinzătorilor din România siguranţa respectării drepturilor lor prin înfiinţarea Autoritaţii Naţionale pentru 
Protecţia Întreprinzătorului, ca autoritate publică autonomă, aflată sub control parlamentar. Autoritatea ar urma 
să monitorizeze permanent mediul de afaceri, să reprezinte interesele acestora, să ajute la ameliorarea cadrului 
legislativ, cât şi la verificarea şi soluţionarea sesizărilor legitime ale întreprinzătorilor.  

   Am credinţa, alături de colegii mei, că acest proiect de lege va trece şi  se va materializa în cel mai scurt 
timp posibil, astfel că atât investitorii români, cât şi cei străini care reclamă nereguli şi abuzuri practicate de 
instituţiile publice din România, să îşi schimbe percepţia asupra mediului de afaceri din ţara noastră şi România să 
devină tentantă pentru capitalul privat autohton sau străin. 
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     Stimaţi colegi,  
     În concluzie, îmi doresc ca dumneavoastră, să realizaţi că mai presus de orgolii, ori de politica de 

partid ce se materializează în voturi împotriva unei iniţiative legislative doar din simplul motiv că aceasta vine din 
partea unui alt partid, este rolul pe care fiecare dintre noi îl avem în acest forum legislativ, rol primit printr-un vot al 
cetăţenilor, oferit cu gândul la o viaţă mai bună, iar acest proiect de lege cred că este un pas spre un astfel de rezultat. 

  Vă mulţumesc! 
 
 

Deputat  
Ştefan Bucur STOICA 

 
*** 

 
 

Actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la 
 art.58 alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi  

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
 
 
 
Stimaţi colegi, 

Aş vrea astăzi să iau cuvântul pentru a vă aduce în atenţie problematica foarte delicată legată de actualizarea 
cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art.58 alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap. 

Legea nr. 448/2006 a creat cadrul legislativ în vederea asigurării unui sistem real şi eficient de protecţie şi 
promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, promovând cu prioritate măsuri active de protecţie şi independenţă 
personală faţă de ajutoarele instituţionale.   

În conformitate cu prevederile art.58 alin.(13) din Legea nr.448/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cuantumul indemnizaţiei lunare şi al bugetului personal complementar lunar se actualizează 
anual cu indicele preţurilor de consum, prin hotărâre a Guvernului. 

De asemenea, potrivit art. 9 alin.(2) coroborat cu art. 14 alin.(2) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale,  
beneficiile de asistenţă socială cuprind alocaţii, indemnizaţii, ajutoare sociale şi 
facilităţi care se raportează la Indicatorul social de referinţă (ISR). 

Având în vedere că este nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor de trai a persoanelor adulte cu handicap (grav  
sau accentuat), prin actualizarea cuantumului beneficiilor de asistenţă socială, respectiv indemnizaţiei lunare şi al 
bugetului personal complementar lunar, după caz, sper ca Ministerul de resort să întreprindă măsurile necesare pentru 
ca măcar în bugetul din anul viitor aceste persoane să beneficieze de o indemnizaţie actualizată. 

Ştiu că în Parlament toate proiectele legislative au fost respinse, susţinându-se în mod vehement că 
Ministerul lucrează la o nouă lege de protecţie pentru aceste persoane. Nu pot însă să nu mă întreb când vom vedea în 
dezbatere o formă a acestuia, dacă Ministerul nu poate să lucreze nici măcar o hotărâre de guvern pentru a îmbunătăţi 
condiţiile de trai ale acestor persoane. 

Vă mulţumesc. 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 
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Metoda Dragnea trebuie aplicată Urgent la ministerul Fondurilor Europene 
"Îi legaţi, îi luaţi în braţe .."  

Stimaţi colegi, 

- Cum altfel poți spune când USL se laudă cu realizările PDL pe fonduri europene? 8.300 din cele 
10.000 de contracte sunt semnate sub guvernarea PDL. 

- Cum altfel poți caracteriza faptul că USL mai are 3 luni pentru a ridica rata absorbţiei la 50%, așa 
cum a promis?  

Ministerul Fondurilor Europene este locul predilect al paradei modei, nu al lucrului bine făcut. Ministrul are 
ochi doar pentru sine. Dosarul neruşinării însă este tot dureros: 

· România trebuie să atragă 2,5 miliarde euro din fonduri europene pentru a nu intra în deficit. USL mai are doar 3 
luni la dispoziţie pentru a deconta de la Comisia Europeană cei 640 milioane euro necesari. Doar cu minciuna nu va 
reuşi.  

· Sumele primite de la UE au scăzut cu aproape 4% în primele opt luni ale acestui an comparativ cu aceeaşi perioadă 
a anului precedent. Bineînţeles, se poate şi mai rău! 

- România este pe locul 3 în UE ca probabilitate ca o licitaţie pe fonduri europene să fie coruptă şi pe locul 2 
la mituirea funcţionarilor publici responsabili de licitaţiile pe fonduri europene. Locuri fruntaşe!  

 
- USL a cheltuit fonduri enorme din buzunarul românilor pentru că nu s-a descurcat cu gestionarea şi absorbţia 
eficientă în cazul Programelor Operaţionale Transporturi şi Mediu. Neputinţă de lux pe banii românului sărac. 

 
- USL a adus 7 experţi de la Banca Europeană de Investiţii (BEI), care costă 7,5 milioane de euro. Practic, un expert 
„ne costă” puţin peste un milion de euro. La ce au folosit cei șase milioane de euro ale Ministerului Fondurilor 
Europene decontate ca fiind pentru pregătirea personalului din sistemul de absorbţie a fondurilor europene şi alţi 7 
milioane de euro pentru a angaja experţi din mediul privat. 

- USL nu a rezolvat problema corupţiei din administrarea fondurilor europene. Nu ştie cât se întinde şi nici 
nu îl interesează. 

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) semnalează că circa 35% din licitaţiile pe fondurile europene 
sunt fraudate. Practic, una din trei licitaţii cu fonduri europene e susceptibilă de corupţie. 

· Lipsesc planificarea strategică și viziunea în Acordul de Parteneriat cu Comisia Europeană. USL este expert 
în negocierile în genunchi, cu strategii "făcute pe genunchi”. Din poziția asta nu se văd propriile defecte şi treci 
neobservat. Strategia şcolarului şmecher! 

- Unde este regionalizarea marelui Dragnea, trimis în judecată? Singura propunere evidentă, însă aberantă, a 
USL este de a crește cu 3% alocările din fondurile europene către regiunea Bucureşti-Ilfov, cea mai dezvoltată 
regiune din România. Practic, USL încurajează disparităţile regionale şi decide să marginalizeze, aşa cum a făcut 
până acum, tot ceea ce este departe de capitală. Ca deputat al Țării Oaşului, iată rezoluţia USL pentru oşeni: „sunteţi 
departe de Bucureşti nu numai la propriu, ci şi la figurat”. 

Ce-i de făcut? Cred că USL-ul știe! O aflăm din stenogramele referendumului. Să-l cităm pe ditamai 
primvicepreşedintele Guvernului Liviu-Nicolae Dragnea: "Băi, am înţeles, dar organizaţi-vă să mi-i aduceţi pe toţi la 
vot, băi! Îi legaţi, îi luaţi în braţe ..." De ce această experiență nu este transferată la fonduri europene?  

Vă mulţumesc. 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 
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Politica USL: „Mai bine taxez decât să creez”. Record negativ 

 în ultimii 10 ani: 30 de taxe şi impozite noi sau  
majorate în 31 de modificari haotice ale fiscalităţii 

 

Guvernul Ponta ne-a adus într-o adevărată demenţă fiscală. 31 de modificări a produs executivul condus de 
Victor Ponta asupra Codului Fiscal şi Codului de Procedură Fiscală de când este la guvernare. Adică aproape două 
modificări făcute în medie pe lună. USL a devenit astfel, în numai 17 luni de guvernare, lider în topul guvernelor care 
au adus cele mai multe schimbări legislaţiei fiscale din ultimii 10 ani, stabilind astfel un nou record negativ. Şi cel 
mai grav este faptul că aceste impozite şi taxe alimentează mafia USL nu bugetul ţării, pentru că nu avem nici 
drumuri, nici spitale, nici şcoli mai bune de când s-au introdus noile biruri. Efectele acestor modificări fiscale nu pot 
fi decât unele negative: investiţiile şi consumul scad, iar şomajul, preţurile şi falimentele cresc.  

Modificarea repetată a fiscalităţii şi modul de guvernare al USL pe principiul „mai bine taxez decât să creez” 
se traduc în împovărarea populaţiei cu 30 de impozite şi taxe noi sau majorate. Iată mai jos lista acestora: 

Nr. 
crt. Impozite/taxe noi 

Act 
introducere 
modificare 

Persoane 
fizice/juridice afectate 

1 

Taxă pe monopolurile naturale (energie 
electrică şi gaze naturale), în valoare de 0,1 
lei/MWh pentru energia transportată către 
sistemele de distribuţie, de 0,75 lei/MWh în 
cazul cantităţii distribuite şi de 0,85 lei/MWh 
pentru cantitatea transportată numai prin 
sistemul de transport. 

O.G. 
5/2013 

Toţi românii 
(gospodarii şi firme) care 
plătesc facturi la energie 
electrică şi gaze naturale. 

2 
Taxă specială de 0,5% aplicată 

veniturilor obţinute din exploatarea resurselor 
naturale, altele decât gazele naturale. 

O.G. 
6/2013 

Operatorii 
economici care desfăşoară 
activităţi de exploatare şi 
comercializare a resurselor 
naturale. 

3 

Taxă de 60% asupra veniturilor 
suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementarii preţurilor din sectorul gazelor 
naturale de către operatorii economici care 
desfăşoară cumulativ activităţi de extracţie şi 
comercializare. 

O.G. 
7/2013 

Operatorii 
economici care desfăşoară 
activităţi de extracţie şi 
comercializare a gazelor 
naturale. 

4 

Impozit de 16% şi CAS pe veniturile 
realizate din cultura plantelor, de pe suprafeţele 
de teren situate peste limita care asigură 
necesităţile de trai ale unei familii. 

O.G. 
8/2013 

Persoanele fizice 
care deţin peste 2 ha de 
cereale, plante oleaginoase, 
cartofi, sfeclă de zahăr şi 
hamei pe rod, peste 1,5 ha de 
leguminoase pentru boabe şi 
pomi pe rod, peste 1 ha de 
tutun, peste 0,5 ha vie pe rod 
şi legume în câmp, peste 0,3 
ha de flori şi plante 
ornamentale şi peste 0,2 ha 
de legume în spaţii protejate. 
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5 
Impozit de 16% şi CAS pe veniturile 

din creşterea şi exploatarea animalelor şi din 
valorificarea produselor de origine animală. 

O.G. 
8/2013 

Persoanele fizice 
care deţin peste 3 capete de 
vaci şi bivoliţe, peste 9 
capete de ovine şi caprine, 
peste 5 capete de porc pentru 
îngrăşat,  peste 49 de familii 
de albine şi peste 99  pe 
capete de pasări de curte. 

6 Impozit de 16% şi CAS pe veniturile 
din silvicultură şi piscicultură. 

O.G. 
8/2013 

Persoanele fizice 
care obţin venituri din 
silvicultură şi piscicultură. 

7 Impozit de 16% pe veniturile 
considerate dividende. 

O.G. 
8/2013 

Persoanele fizice 
care obţin venituri 
considerate dividende, 
reprezentând sume plătite 
de societate pentru 
bunurile sau serviciile 
furnizate în favoarea 
asociaţilor, dacă plata este 
făcută de către persoana 
juridică în folosul personal 
al acestuia. 

8 

Majorarea taxelor locale cu 16% la 
începutul anului 2013 - condiţia USL pentru 
asigurarea finanţărilor de la bugetul central 
necesar primăriilor. 

O.G. 
8/2013 

Toate persoanele 
fizice şi juridice care aparţin 
de localităţile ale căror 
primării au decis majorarea 
impozitelor şi taxelor locale. 

9 

Impozit pe venit şi CAS la indemnizaţia 
şi orice alte sume de aceeaşi natură primite de 
toţi angajaţii pe perioada delegării, pentru 
partea care depăşeşte limita de 2,5 ori nivelul 
stabilit pentru personalul instituţiilor publice. 

O.G. 
8/2013 

Orice angajat care 
primeşte o diurnă pe 
perioada delegării mai 
mare de peste 2,5 ori decât 
nivelul stabilit pentru 
personalul instituţiilor 
publice. 

10 

Acciză suplimentară de 10 euro/hl de 
produs la berea din amestecul cu băuturi 
nealcoolice, la care ponderea gradelor Plato 
este mai mică de 30%. 

O.G. 
8/2013 

În România se 
consumă aproximativ 89 
litri de bere în medie pe 
cap de locuitor. 

11 

Acciză suplimentară de 25 euro/hl de 
produs pentru băuturile fermentate, altele decât 
bere şi vinuri, la care ponderea de alcool 
absolut provenită din fermentarea exclusivă a 
fructelor, sucurilor de fructe şi sucurilor 
concentrate de fructe este mai mică de 50%. 

O.G. 
8/2013 

Consumatorii de 
băuturi fermentate cu 
pondere de alcool absolut 
sub 50% (altele decât bere 
şi vinuri). 

12 
Acciza pentru bere majorată de la 0,748 

euro/hl/grad Plato la 0,8228 euro/hl/grad Plato. 
O.G. 

8/2013 

13 
Acciza pentru berea realizată de micii 

producători majorată de la 0,43 euro/hl/grad Plato 
la 0,473 euro/hl/grad Plato.  

O.G. 
8/2013 

În România se 
consumă aproximativ 89 
litri de bere în medie pe 
cap de locuitor.  
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14 
Acciza specifică la ţigarete majorată de la 

53,18 euro/1.000 ţigarete la 56,71 euro/1.000 
ţigarete. 

O.G. 
8/2013 

Aproximativ 5 
milioane de fumători. 

15 

Cotă majorată de impozit, de 50%, pentru 
veniturile din prestarea de servicii în România sau 
în afara României, dividende, dobânzi, comisioane, 
redevenţe şi din exercitarea unei profesii libere 
plătite într-un stat cu care România nu are încheiat 
un instrument juridic în baza căruia să se realizeze 
schimbul de informaţii. 

O.G. 
8/2013 

Persoanele 
fizice/juridice care obţin 
venituri plătite într-un stat 
cu care România nu are 
încheiat un instrument 
juridic în baza căruia să se 
realizeze schimbul de 
informaţii. 

16 

Acciză pentru bijuterii din aur şi/sau din 
platină, cu excepţia verighetelor: acciză de 1 
euro/gram pentru bijuteriile cu până la 14k şi de 2 
euro/gram pentru cele peste 14k. 

O.G. 
16/2013 

Cumpărătorii de 
bijuterii din aur şi/sau din 
platină (cu excepţia 
verighetelor). 

17 

Acciză pentru confecţii din blănuri 
naturale: acciză cuprinsă între 50 şi 1.200 
euro/bucată, în funcţie de costul de achiziţie 
al blănurilor. 

O.G. 
16/2013 

Cumpărătorii de 
confecţii din blănuri 
naturale (peste 500 euro). 

18 

Acciză pentru iahturi şi alte nave şi 
ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement, cu 
excepţia celor destinate utilizării în sportul de 
performanţă: acciză de 500 euro/metru liniar pentru 
iahturile şi navele care au lungimea egală sau mai 
mare de 8 metri şi acciză 10 euro/CP  pentru navele 
cu motor peste 100 de cai-putere. 

O.G. 
16/2013 

Cumpărătorii de 
iahturi şi alte nave şi 
ambarcaţiuni cu lungimea 
mai mare de 8 metri şi cu 
motoare de peste 100 cai-
putere (cu excepţia celor 
destinate utilizării în 
sportul de performanţă). 

19 

Acciză pentru autoturisme şi autoturisme 
de teren, inclusiv cele importate sau achiziţionate 
intracomunitar, noi sau rulate, a căror capacitate  
cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm3: 
acciză de 1 euro/cm3. 

O.G. 
16/2013 

Cumpărătorii de 
autoturisme cu motoare de 
peste 3.000 cm3. 

20 

Acciză pentru arme de vânătoare şi arme de 
uz personal, altele decât cele de uz militar sau de uz 
sportiv: acciză cuprinsă între 50 şi 1.500 
euro/bucată, în funcţie de costul de achiziţie al 
armelor. 

O.G. 
16/2013 

Cumpărătorii de 
arme de vânătoare sau de 
uz personal (cu excepţia 
celor cele de uz militar sau 
de uz sportiv). 

21 

Acciză pentru cartuşe cu glonţ şi alte tipuri 
de muniţie pentru armele prevăzute anterior: acciză 
cuprinsă între 0,1 şi 0,4 euro/bucată în funcţie de 
costul de achiziţie. 

O.G. 
16/2013 

Cumpărătorii de 
cartuşe cu glonţ pentru 
armele de vânătoare sau 
de uz personal (cu 
excepţia celor cele de uz 
militar sau de uz sportiv). 

22 Accizele pentru alcool etilic majorate de la 
750 euro/hl alcool pur la 1.000 euro/hl alcool pur. 

O.G. 
16/2013 

Consumul de alcool 
pe cap de locuitor (în grupa 
de vârstă de peste 15 ani) în 
România este de 10-12 litri 
de alcool pur pe an.  
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23 
Acciză pentru motoarele cu capacitate de 

peste 100 de cai-putere destinate iahturilor şi altor 
nave şi ambarcaţiuni pentru agreement. 

O.G. 
28/2013 

Cumpărătorii de 
motoare cu capacitate de 
peste 100 de cai-putere 
destinate iahturilor şi altor 
nave şi ambarcaţiuni 
pentru agreement. 

24 

Taxa pentru emisiile poluante provenite 
de la autovehicule (timbrul de mediu). Taxa pe 
timbru de mediu este mai mare cu 10% faţă de 
vechea taxă de poluare. 

O.U.G. 
9/2013 

Toţi proprietarii de 
maşini care nu au plătit taxa 
de primă înmatriculare. 

25 
Taxa judiciară de timbru, colectată de 

primarii şi vărsată în proporţie de 70% la 
bugetul public.  

O.U.G. 
80/2013 

Toate persoanele 
fizice şi juridice care 
utilizează servicii prestate de 
către 
instanţele judecătoreşti, 
Ministerul Justiţiei sau 
Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie. 

26 
CAS aplicat persoanelor care realizează 

venituri din cedarea folosinţei bunurilor (chirii 
şi arendă) începând cu 1 ianuarie 2014. 

O.U.G. 
88/2013 

Toate persoanele 
care obţin venituri din chirii 
sau arendarea terenurilor vor 
fi obligate la plata 
contribuţiilor de asigurări de 
sănătate. 

27 Taxă de 500 lei pentru îndeplinirea 
procedurii de divorţ pe cale administrativă.  

Lege 
127/2013 

În anul 2012 au avut 
loc peste 30.000 de divorţuri 
în România. 

28 Coplata în sistemul sanitar, de până la 
10 lei pe zi de spitalizare.  

H.G. 
117/2013 

Orice român care ca 
avea nevoie de cel puţin o zi 
de internare în spital. 

29 

Taxă de pod majorată: în cazul podului 
Giurgeni-Vadul Oii de la 9 lei la 10 lei (3 februarie 
2013) şi apoi la 11 lei (1 aprilie 2013) şi în cazul 
podului Feteşti-Cernavodă de la 11 lei la 12 lei (3 
februarie 2013) şi apoi la 13 lei (1 aprilie 2013). 
Aceste tarife sunt valabile pentru autoturismele şi 
vehiculele cu masa totală maximă autorizată de 
până la 3,5 tone. 

Ordin 
2220/2012 

(ordin al 
Ministerului 
Transporturilor) 

Toţi românii care 
vor sa traverseze Dunărea pe 
cele două poduri. 

30 
Taxă majorată pentru eliberarea 

paşapoartelor temporare (de la 84 lei la 100 lei) şi a 
celor electronice (de la 244 lei la 270 lei). 

Imprimeria 
Naţională a mărit 
tarifele pentru 
blanchetele actelor 
de identitate. 

Toţi românii care 
vor să călătorească. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Andreea Maria PAUL 

 
*** 
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USL sacrifică economia apărându-şi infractorii. PDL  
cere demisia ministrului Vosganian acuzat de DIICOT 

 

USL sacrifică economia şi, implicit, ţara, dacă acest cuvânt mai are vreo semnificaţie pentru Ponta şi USL. 
Încăpăţânarea USL de a submina justiţia este revoltătoare. În numai 24 de ore am asistat la asaltul USL asupra 
justiţiei – cazurile Vosganian şi Dragnea. Propria mafie şi apărarea ei cu orice preţ sunt mai importante decât orice, 
chiar şi decât propria economie. PDL cere demisia lui Varujan Vosganian şi a lui Liviu Dragnea. Mă voi referi în 
continuare la cazul Vosganian. 

Trei argumente au fost aduse suport: 

1. Economia se prăbuşeşte sub ploaia de infractori din fruntea USL. PNL şi PSD îl protejează 
pe ministrul Economiei, Varujan Vosganian, acuzat de DIICOT de subminarea economiei naţionale. Cu votul 
lor majoritar din Senat USL îl sustrage pe ministrul Vosganian de la judecată în instanţă. DEMISIA l-ar ajuta 
să înfrunte adevărul. Fuga lui de lege şi de răspundere este caraghioasă. Investitorii şi-au pierdut încrederea şi 
răbdarea. 

2. “Liberalul” Varujan Vosganian susţine singura “strategie” economică a USL – 
creşterea taxelor şi a impozitelor pentru a susţine propria Mafie. “Liberalul” Varujan Vosganian girează hoţia 
USL. Schema de minimis pentru finanţarea nerambursabilă a IMM-urilor a fost transformată de USL în 
puşculiţă de partid. Rezultatul? Tot nevinovaţii plătesc – valoarea maximă a ajutorului pentru IMM-uri a fost 
înjumătăţită de la 200.000 de euro la 100.000 de euro, odata adusa sub autoritatea ministerului economiei? 

3. Marile “realizări” ale ministrului Economiei sunt: falimentul Oltchim şi Roşia Montană. În 
proiectul Roşia Montană Varujan Vosganian are o succesiune de opt declaraţii publice din categoria “am o 
opinie, ba nu am, dacă o am nu v-o spun, iar când o spun nu sunt de acord cu ea”. Fuga de lege şi de decizie, 
lipsa de soluţii, incompetenţa, inconsistenţa declaraţiilor şi laşitatea sunt motive întemeiate pentru demisia 
domnului Varujan Vosganian. Decât un ministru debusolat, mai bine unul demisionat. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Andreea Maria PAUL 

 
*** 

 
 
 
Domnule Preşedinte.  
Stimaţi Colegi. 
Nu cred că mai este nevoie să precizez că sintagma de mai sus nu îmi aparţine, ci aparţine mentorului de 

facto al Uniunii Social Liberale, Dan Voiculescu.  
Este sintagma care le-a coordonat acţiunile celor din USL, îmbrăţisată de a doua zi de când au preluat puterea 

politică în România. Au demarat guvernarea cu ameninţările şi invectivele la adresa judecătorilor Curţii 
Constituţionale a României. Nu le-a trebuit decât două luni de zile să încalce Constiuţia, să demită şefii camerelor 
Parlamentului, să-l suspende pe Preşedintele României şi să fraudeze referendumul de demitere al acestuia şi să 
arunce România în categoria ţărilor de mâna a patra. 

Vă mai aduceţi aminte cât de greu le-a fost să ia o decizie în numirea Procurorului General al României şi 
Procurorului-şef al DNA? Câtă vreme justiţia din România a stat sub semnul întrebării? Câtă vreme Europa se uita 
către România şi nu ştia pe ce drum o apucase? Cât efort a depus Partidul Democrat Liberal în perioada de aderare a 
României la UE ca să înlăture steguleţele roşii după justiţie, pe care Ponta le-a pus înapoi cu mâna sa! 

Singurul lucru care i-a îndemnat la o asemenea atitudine a fost teama că justiţia ar putea să acţioneze 
independent şi scopul principal al USL, „de a fura liniştiţi” la guvernare ar putea fi pus în pericol. 

Nu trece o zi în care toate instituţiile pe care se bazează justiţia română să nu fie terfelite şi umplute de noroi 
şi invective la televiziunile controlate de Voiculescu şi PSD.  
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Nu este de mirare că aderarea României la Spaţiul Schengen a fost compromisă definitiv sub Guvernarea lui 
Victor Ponta! Nu este de mirare că rapoartele elaborate în cadrul Mecanismului pentru Cooperare şi Verificare sunt 
negative şi progresiv mai proaste. Nu este de mirare că România rămâne oaia neagră a Uniunii Europene din 
perspectiva statului de drept şi a respectării independenţei justiţiei. 

Săptămâna trecută, Victor Ponta a intrat din nou cu bocancii în independenţa justiţiei, lovind cu pumnul în 
faţă cel mai important pilon al statelor democratice: separaţia puterilor în stat! Să-i spună cineva lui Victor Ponta că 
nu este nici ministrul justiţiei, nici procuror general şi nici nu se poate substitui CSM. El este doar un prim-ministru 
cu mentalitate bolşevică! 

După ce, de la Palatul Victoria, îi certa pe procurorii care investigau fraudele de la bacalaureat, Victor Ponta, 
procuror cu apucături pcr-iste, miercurea trecută l-a azvârlit pe fereastră, cu mâna procurorului general, pe procurorul 
Lucian Papici, pentru a ascunde sub covor mizeria făcută la referendumul din 2012 de către expertul în manevre 
electorale, Liviu Dragnea. O lovitură mai grea nu se putea da justiţiei din România.  

Vă mulţumesc, 
 

Deputat  
Ioan BALAN 

 
*** 

 
„USL supraimpozitează tot ce mişcă!” 

 
 

Domnule  Preşedinte, 
 Stimaţi Colegi, 
 
Programul USL din campania electorală era extrem de generos: taxe mici, TVA redus, CAS micșorat, 

investiții în energie, 1 milion de noi locuri de muncă, construirea de locuințe pentru tineri, etc. Ce viața bună ne 
promiteau! Ne inundaseră răurile de lapte şi miere 

Ce au primit în schimb românii? Minciuni, minciuni și iar minciuni! Taxe și impozite mai mari, introducerea 
de  noi taxe și impozite care nu au făcut altceva decât să reducă investițiile și implicit locurile de muncă. Nici o 
măsură de creștere economică în peste un an şi jumătate de guvernare! Inexistența unor soluții în acest sens, a împins 
Guvernul USL la supraimpozitarea contribuabililor oneşti, deja îngenunchiați de biruri, diminuarea încasărilor la 
buget și utilităţi mult mai scumpe. 

Ne punem toti aceiași întrebare. România încotro? USL –ul ne conduce spre un dezastru economic. 
Încasările bugetare sunt mai mici şi decât în anul 2012 şi decât nivelul prognozat în Legea bugetului. Nivelul de trai a 
scăzut, iar românii s-au săturat de promisiuni și de minciuni. Care sunt soluțiile pentru o viață mai bună? Unde este 
creşterea economică promisă? 

Guvernul Ponta I și II au introdus peste 30 de taxe și impozite noi în această faimoasă guvernare, iar Codul 
Fiscal a fost modificat de peste 14 ori.  

Un guvern fără viziune, fără soluții și strategii. Guvernul USL nu este decât un guvern disperat, care nu mai 
are bani în visterie și, prin orice mijloace, încearcă să țină cheltuielile sub control. 

Un guvern mincinos care în loc să sprijine mediul de afaceri, găsesc soluţii financiare doar în majorarea 
amenzilor pentru şoferi. Nu pot decât să afirm că această politică este jenantă pentru un Guvern votat de 70% dintre 
români. 

 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat  
Vasile ILIUŢĂ 

 
*** 
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„Insolvenţa salvează impotenţa” 
 
 
Domnule Preşedinte, 
 Stimaţi Colegi, 
Zilele trecute, Victor Ponta a demonstrat pentru a nu ştiu câta oară că prezenţa sa la televizor este mai 

importantă decât guvernarea ţării. Însoţit, de dimineaţă şi până în seară, de alaiul de camere de luat vederi, cele mai 
multe dintre ele înmuiate adânc cu degetele în borcanul banilor publici, Victor Ponta caută teme false de ştiri pentru 
a-şi masca impotenţa în guvernare, minciunile şi apucăturile despotice.  

Impotenţa în guvernare se traduce prin măsurile antieconomice promovate cu aplomb zi de zi, care au făcut 
economia să se târască la o neconvingătoare creştere economică de 1,5% din PIB şi la un şomaj mai mare ca în plină 
criză economică.  

Impotenţa în guvernare se mai reflectă în zecile de biruri, visate noaptea şi aplicate ziua, cu mâna unui fals 
ministru liberal de la finanţe. Rezultatul!? Venituri bugetare mai mici cu 7,4 miliarde de lei, numai după primele 8 
luni ale anului. 

Despre minciună, ce să mai spunem. Cine îşi mai poate permite riscul de a crede minciunile lui Victor Ponta? 
Minte în Guvern, minte la televizor, minte în Parlament, minte în întâlnirile oficiale pe care le are! Minciuna este 
stilul lui de viaţă! Şi nu pot să fac aceste afirmaţii fără să vă dau şi câteva exemple de minciuni sfruntate făcute numai 
în câteva zile. A minţit în legătură cu scrisoarea de intenţie trimisă şi aprobată de FMI, privind noile taxe aplicate 
persoanelor fizice autorizate, a minţit în legătură cu imixtiunile sale în independenţa procurorilor de la DNA şi s-a 
făcut de râs atunci când oficialii francezi i-au arătat obrazul, în legătură cu aderarea României la Spaţiul Schengen. 

În legătură cu apucăturile despotice, nu trebuie să ne chinuim prea mult să observăm că deşi se autointitulase 
„micul Titulescu”, Ponta nu a reuşi să devină decât „micul Ceauşescu”.  

Nici  măcar Ion Iliescu nu a avut curajul să sară la beregata procurorilor, pentru a-şi apăra colegii de partid 
penali, aşa cum mizerabil i-a dat Ponta papucii lui Papici. 

Nici măcar Adrian Năstase nu a avut neobrăzarea să spună „să-mi plătiţi taxele!”. Mie! Victor Ponta!  
Da! Ponta se identifică cu statul şi, aşa cum scria într-una dintre cărţile sale originale, vrea să scrie pe 

clădirea Guvernului „l’état c’est moi!”. 
Apucăturile despotice l-au dat de gol săptămâna trecută, atunci când, sub pretextul că nu are bani la buget, a 

început prigoana împotriva mass mediei aflate în dificultate. Nu este numai cazul Realitatea Tv, ci a zeci de posturi 
locale, care oricum stau să moară, fără să le mai ameninţe suplimentar Victor Ponta că le desfiinţează. 

Codul insolvenţei, care ar trebui să fie instrumentul salvgardării companiilor aflate în dificultate, a fost 
transformat de Victor Ponta în instrument de represiune la tot ce mai mişcă în economia României: companii care nu 
„cotizează la buzunarul USL”, presa care critică mizeriile actului de guvernare, investitori care n-au trecut pe la 
sediul de partid ca să „mulţumescă” înaltei conduceri. 

Insolvenţa nu poate salva impotenţa! Impotenţa lui Ponta în a stimula creşterea economică şi a schimba în 
bine standardul de viaţă al românilor, în a respecta legea şi instituţiile statului român a fost deja demonstrată în cele 
peste 550 de zile de guvernare care au otrăvit viaţa românilor.  

 
Vă mulţumesc, 

 
Deputat 

Florin Mihail SECARĂ 
 

*** 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 26 - 2013 săptămâna  7 - 11 octombrie 
2013   

 

133

 Întrebări 
 

Adresată: domnului  Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Banii alocaţi educaţiei româneşti 

Domnule Ministru,  

 Ca urmare a discuţiilor purtate la cabinetul meu parlamentar cu reprezentanţii Alianţei Naţionale a 
Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) şi Consiliul Naţional al Elevilor (CNE) aceştia mi-au adus la 
cunoştinţă faptul că din cauza bugetului mic alocat pentru educaţie, sălile de clasă au rămas în acelaşi stadiu ca şi în 
anii precedenţi,  nefiind dotate cu aparatură modernă, materialele didactice şi manualele sunt insuficiente, învechite 
sau chiar inexistente, iar în ceea ce priveşte sprijinul din partea statului pentru cei cu probleme financiare, aşteptările 
lor nu vor putea fi atinse nici în acest an. 

 Având în vedere situaţia precară a educaţiei româneşti, vă rog, domnule ministru să îmi comunicaţi 
dacă aveţi în vedere alocarea unui procent mai mare din PIB-ul României începând de anul viitor? 

  
Solicit răspuns scris.                                            
Cu consideraţie, 
 

Deputat  
Adrian Gurzău 

 
*** 

 

Adresată: domnului Titus Corlăţeanu, ministrul Afacerilor Externe 

 
Banii alocaţi României pentru incluziunea socială a romilor 

Domnule Ministru, 

  În exerciţiul bugetar european 2007-2013, Franţa a beneficiat de o alocare de 4,4 miliarde de euro, 
în timp ce România nu a primit decât 500 milioane de euro, bani destinaţi programenelor de incluziune socială a 
romilor. Având în vedere faptul că nu o dată România a fost atenţionată cu privire la situaţia romilor, vă rog domnule 
ministru să îmi comunicaţi următoarele: 

1. Care sunt motivele pentru care României i-a fost alocat acest buget? 
2. Care sunt soluţiile prevăzute de ministerul pe care îl conduceţi în vederea creşterii  sumelor 

alocate României în acest domeniu? 
3. Care este cifra romilor care au beneficiat de programe de incluziune socială în perioada 

2007-2013? 

Solicit răspuns scris.                                                       
Cu consideraţie, 
 

Deputat  
Adrian Gurzău 

 
*** 
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Adresată: doamnei Ramona Mănescu, ministrul Transporturilor 
 

Taxele ridicate la roviniete 

Doamna Ministru, 

 Ca urmare a audienţelor susţinute la cabinetul meu parlamentar, s-au prezentat mai mulţi 
transportatori care mi-au adus la cunoştinţă nemulţumirea lor faţă de tariful ridicat la utilizarea infrastructurii rutiere. 
Astfel, transportatorii se plâng de faptul că, noile taxe percepute pentru roviniete nu corespunde principiului 
Directivei Europene conform căreia taxele de utilizare să fie proporţionale cu durata utilizării infrastructurii în ceea 
ce priveşte transporturile comerciale.  

 Având în vedere cele menţionate, vă rog, doamna ministru, să îmi răspundeţi la următoarea întrebare: 
 Care sunt măsurile pe care le va lua ministerul pe care îl coordonaţi, astfel încât doleanţele 

transportatorilor să fie soluţionate? 

Solicit răspuns scris.                                                     

Cu consideraţie, 

        Deputat  
Adrian Gurzău 

 
*** 

 

Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii  
 

Şomajul în rândul tinerilor 

Doamna Ministru, 

  Institutul Naţional de Statistică a prezentat datele privind şomajul la sfârşitul lunii august 2013. 
Acestea indică o stagnare la nivelul de 7,5%. Grav este faptul că șomajul pentru intervalul de vârstă 15-24 de ani este 
de 23,3% (de trei ori mai mare decât media naţională). 

Mai grav, însă, mi se pare faptul că rata de ocupare în rândul tinerilor este de 24,3%. La ora actuală nu există 
politici de încurajare a preluării acestora de către instituții și nici măcar de stimulare a lor să-și caute loc de muncă. 

Având în vedere cele menţionate, vă rog, doamna ministru, să îmi răspundeţi la următoarele întrebări: 
De ce nu există un echilibru al măsurilor luate de către guvern pentru crearea locurilor de muncă pentru tineri 

și persoanele de vârsta a treia? 
Care sunt politicile publice aplicate de către ministerul pe care îl coordonaţi, care pot fi reflectate în viitor 

într-o strategie legislativă coerentă? 

Solicit răspuns scris.                                                       

Cu consideraţie, 

Deputat 
Adrian Gurzău 

 
*** 
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Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii  
Problema domnului Chira Victor 

Doamna Ministru, 

 Ca urmare a audienţelor susţinute la cabinetul meu parlamentar, s-a prezentat domnul Chira Victor, 
domiciliat în Municipiul Cluj-Napoca, strada Ion Meşter, Nr. 12, care mi-a adus la cunoştinţă faptul că a depus la 
Casa Judeţeană de Pensii Cluj o cerere cu nr. 194167-85899/09.01.2011, prin care a solicitat revizuirea dosarului de 
pensie sub aspectul perioadei lucrate în grupa a II-a de muncă, conform adeverinţei medicale care a fost ataşată. 
Petentul menţionează faptul că, cererea pe care a depus-o la Casa Judeţeană de Pensii a fost respinsă iar timp de 8 
luni nu a beneficiat de pensie anticipată. În consecinţă, domnul Chira Victor doreşte să beneficieze de suma aferentă 
acestei perioade. 

Având în vedere cele menţionate, vă rog, doamna ministru, să îmi răspundeţi la următoarea întrebare: 
Care este poziţia ministerului pe care îl coordonaţi, în legătură cu problema semnalată mai sus? 

Solicit răspuns scris.                                                       

Cu consideraţie, 

 Deputat 
Adrian Gurzău 

 
*** 

                                                                 
 

Adresată: domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  

Federaţia Organizaţiilor Producătorilor de Peşte  
din Delta Dunării solicită Guvernului şi Uniunii Europene  

sprijin pentru mărirea capacităţii flotei de pescuit costier la Marea Neagră. 

Domnule Ministru, 

Preşedintele  Federaţia Organizaţiilor Producătorilor de Peşte din Delta Dunării (FOPPDD) Dan Verbina, a 
declarat că anul trecut, România a capturat 800 de tone de şprot, iar împreună cu Bulgaria a realizat 30% din cota 
anuală alocată de UE celor două state, în condiţiile în care cota de pescuit durabil este de cel puţin 300.000 de tone de 
şprot şi alt peşte marin mărunt. FOPPDD numără 12 asociaţii de pescari din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării care 
au în total 678 de membri. 

În Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, în momentul de faţă sunt 195 de ambarcaţiuni, 191 dintre acestea cu o 
lungime mai mică de 12 metri, cu un tonaj total de 625 de tone şi o putere a motoarelor de 6.150 de kilowaţi, în 
condiţiile în care România, conform Regulamentului 1.013, poate să aibă o capacitate a flotei de 1.874 de tone cu o 
putere de 6.150 de kilowaţi. Comparativ, Bulgaria are în prezent o flotă care numără 2.450 de ambarcaţiuni cu o 
putere totală de 68.000 de kilowaţi.   

Având în vedere cele de mai sus, vă rog, domnule ministru să-mi comunicaţi care sunt măsurile pe care le 
veţi întreprinde în scopul măririi capacităţii flotei de pescuit costier a României  la  Marea Neagră pentru 
ambarcaţiunile sub 12 metri  ? 
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Solicit răspuns scris.  

 

Deputat 
Vasile Gudu 

 
*** 

 
 

Adresată: domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  

 
Investitorii din Delta vor subvenţii în 

piscicultură similare cu cele din agricultură şi zootehnie. 
 
 
 
 Domnule Ministru, 

 

În urma întâlnirii care a avut loc la Sfântu Gheorghe între reprezentanţii unor organizaţii neguvernamentale şi 
ai unor societăţi private care îşi desfăşoară activitatea în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, cu oficiali europeni şi 
autorităţi române, firmele private din domeniul piscicol din Delta Dunării au cerut ca acest segment de activitate să 
beneficieze de subvenţii pentru piscicultură acordate de Uniunea Europeană similare celor din agricultură şi 
zootehnie.  

   Orice utilizator de teren arabil primeşte o subvenţie anuală, lucru valabil pentru crescătorii de vite şi ovine. 
Peştele se creşte mai greu, iar pierderile înregistrate sunt foarte mari şi datorită faptului că Delta Dunării este o zonă 
atractivă inclusiv pentru păsările ihtiofage. Un kilogram de peşte comercializabil înseamnă un efort susţinut timp de 
cinci ani.În plus, circuitul terenurilor în piscicultură este lent, iar pentru suprafeţele scoase din folosinţă nu se acordă 
despăgubiri.  

Comisarul european pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Dacian Cioloş, a afirmat necesitatea unei 
abordări integrate a Deltei Dunării şi a menţionat că  pentru această zonă defavorizată trebuie puse în practică măsuri 
de sprijinire a populaţiei în vederea menţinerii biodiversităţii integrate cu obiective economice şi ecologice. 
Comunităţile care trăiesc în această zonă defavorizată au nevoie de infrastructură şi de servicii, pentru a-şi desfăşura 
activităţile în condiţii normale. 

Având în vedere cele prezentate, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicaţi care sunt măsurile pe care 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale le va lua pentru implementarea unei strategii de dezvoltare  durabilă  
pentru  comunităţile de pescari din zonă. 

Deputat 
Vasile Gudu 

 
*** 
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Adresată: domnului Eugen-Gheorghe NICOLĂESCU, ministrul Sănătăţii 
Obiectul întrebării: Lămuriri referitoare la distribuirea cardului de sănătate 

 
Stimate Domnule Ministru, 
 
Potrivit proiectului de Lege elaborat de Ministerul Sănătăţii în vederea modificării şi completării Legii nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, distribuirea cardului de sănătate către asiguraţi, se realizează prin: 
1. Prin primării şi serviciile locale de evidenţă a populaţiei, pentru mediul rural şi localităţile urbane cu o 

populaţie de până la 15.000 de locuitori; 
2. Prin serviciile poştale, pentru mediul urban, respectiv localităţile cu o populaţie mai mare de 15.000 

locuitori; 
3. Prin casele de asigurări de sănătate, numai în situaţia în care distribuţia cardurilor nu poate fi realizată prin 

modalităţile de mai sus. 
Domnule Ministru, vă rog să îmi comunicaţi care este modalitatea prin care asiguratul negăsit la 

domiciliul său este înştiinţat cu privire la faptul că îşi poate găsi cardul de sănătate la casele de asigurări de 
sănătate şi care este modalitatea concretă prin care asiguraţii vor intra în posesia cardului de sănătate, în 
situaţia în care distribuirea cardurilor nu poate fi realizată prin cele trei modalităţi prevăzute în proiectul de 
Lege elaborat de Ministerul Sănătăţii. 

 
Solicit răspuns în scris şi oral. 
Vă mulţumesc. 
 
Cu deosebită consideraţie, 

 
Deputat  

Camelia-Margareta Bogdănici 
 

*** 

 

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

 

Criza locuinţelor din sistemul ANL 

 

Buna funcţionare a programelor ANL este importantă nu numai pentru că vine în sprijinul tinerilor care 
doresc să îşi să cumpere o primă casă dar şi pentru că stimulează sectorul construcţiilor.  

Având în vedere importanţa acestui program pentru economia românească, vă adresez următoarele întrebări: 

1. Caţi beneficiari de case închiriate sunt în sistemul ANL la nivel naţional şi pe judeţe? 

2. Caţi chiriaşi au ajuns la termenul de 5 ani, la care chiriaşul este obligat să cumpere apartamentul sau să-l 
părăsească, la nivel naţional şi pe judeţe? 

3. Caţi dintre aceştia au optat deja pentru una dintre cele două variante? 

4. Câte persoane au achiziţionat case construite prin ANL, după perioada de închiriere de minim un an, la 
nivel naţional şi pe judeţe? 

5. Care este bugetul public de care dispune Guvernul pentru continuarea construirii de apartamente în sistem 
ANL în anul 2013 şi cât se prevede pentru anul 2014? 

6. Câţi chiriaşi şi câţi proprietari de locuinţe în sistem ANL există în judeţul Satu Mare, defalcat pe localităţi? 
Ce planuri noi de construcţii există pentru judeţul Satu Mare şi când vor fi demarate? 
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Vă mulţumesc, 

 

Deputat 
Andreea PAUL 

 
*** 

 

Adresată: domnului Varujan Pambuccian, ministerul Economiei 

 

Netransparenţa cheltuielilor publice la Ministerul Economiei 

 

Domnule Ministru, 

Lipsa de transparenţă a cheltuielilor publice permite propagarea corupţiei, stimularea risipei şi alocarea 
ineficientă a fondurilor. Consider că transparenţa este o cale sigură de eficientizare a administraţiei publice, pentru 
diminuarea nivelului corupţiei şi prevenirea risipirii banului public. 

Ministerul Economiei este netransparent în punctele sale cheie.  Informaţiile privind obiectivele de investiţii 
pentru acest an lipsesc. Este prezentat planul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2013, dar nu există informaţii 
detaliate privind achiziţiile publice realizate în acest an: data atribuirii contractului, câştigătorul licitaţiei, valoarea 
contractului, încheierea contractului. Informaţiile privind plăţile efectuate de Ministerul Economiei se opresc la luna 
aprilie 2013. Informaţiile privind salariile brute lunare ale angajaţilor se opresc la luna iulie 2013. 

Domnule Ministru, ţinând cont ce cele precizate mai sus, vă întreb: 

1. Când veţi transparentiza toate cheltuielile publice la Ministerul Economiei: obiective de investiţii, achiziţii 
publice, plăţi efectuate, venituri salariale lunare? 

2. Care este nivelul cheltuielilor efectuate pentru deplasări interne şi externe ale dumneavoastră ca ministru al 
economiei şi a întregii delegaţii care v-a însoţit de când aţi preluat mandatul până în prezent? Care sunt rezultatele 
fiecărei deplasări şi beneficiile aduse economiei? 

3. Care este nivelul cheltuielilor de protocol prognozate şi cheltuite în anul 2013 la Ministerul Economiei? 
Care sunt rezultatele benefice aduse românilor? 

Vă mulţumesc, 

 

Deputat 
Andreea PAUL 

 
*** 

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

 

Impozitul forfetar, călăul firmelor cu profituri mici 

 
Doamnă Ministru, 
Legat de posibilitatea introducerii noului impozit forfetar de la 1 ianuarie 2014, aş dori să fac următoarele 

precizări: 
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În primul rând, impozitul forfetar, în forma sa actuală, avantajează marile firme din domeniul serviciilor şi îi 
dezavantajează pe întreprinzătorii mici. Conform formulei de calcul a noului impozit forfetar, un vânzător ambulant 
de îngheţată cu o suprafaţă sub 30 mp şi localizat în cea mai proastă zonă a Bucureştiului va avea de plătit la finalul 
anului un impozit forfetar de aproximativ 2.000 euro, iar cel mai luxos restaurant cu o suprafaţă de peste 300 mp şi 
localizat în cea mai bună zonă a Bucureştiului va avea de plătit aproximativ 5.000 euro impozit pe an. Cu alte 
cuvinte, unităţile mici din domeniul alimentaţiei publice care fac un profit nesemnificativ vor plăti un impozit anual 
la aproape jumătate din impozitul plătit de cele mai rentabile restaurante de lux din centrul capitalei. Astfel, efectul 
introducerii impozitului forfetar va fi falimentarea multor firme mici care activează în domeniile vizate, crescând 
astfel numărul şomerilor. În plus, micii întreprinzători rămaşi pe piaţă vor fi nevoiţi să crească preţurile pentru a 
putea supravieţui. 

În al doilea rând, am observat că există o mulţime de probleme privind criteriile de calcul. De exemplu, ce 
rost are introducerea criteriului de zonă în cazul unei firme de catering, care poate livra mâncare oriunde în oraş? 
Sau, cum se poate aplica în cazul hotelurilor un impozit forfetar în funcţie de numărul de locuri de cazare, fără să se 
ţină cont de gradul de ocupare sau de sezonalitate? 

De asemenea, vă reamintesc că în anul 2009, atunci când a fost introdus pentru prima dată impozitul forfetar, 
dumneavoastră consideraţi forfetarul drept „perna pusă pe faţa IMM-urilor”, iar astăzi susţineţi cu tărie 
reintroducerea sa. 

Doamnă Ministru, ţinând cont de cele precizate mai sus, vă întreb: 

1. Ce v-a determinat să vă schimbaţi radical poziţia privind impozitul forfetar din anul 2009 şi până în 
prezent? 

2. Când aţi propus introducerea noului impozit aţi ţinut cont de efectele negative ce le-ar putea produce 
acesta? 

3. În cazul în care impozitul forfetar se va aplica începând cu 1 ianuarie 2014, veţi avea în vedere 
modificarea criteriilor de calcul ale acestuia, astfel încât să se asigure o justă taxare a companiilor care activează în 
domeniile vizate? 

4. Impozitul forfetar nu va viza şi saloanele de înfrumuseţare. De ce aţi ales o politică discriminatorie între 
IMM-uri în funcţie de domeniu de activitate? 

5. Aplicarea unui impozit forfetar în funcţie de metri pătraţi nu s-ar suprapune peste impozitele locale, 
impozite ce se plătesc în funcţie de suprafaţă? 

6. Ce se va întâmpla cu cei care şi-au construit pensiuni prin programul SAPARD? Cum se vor încadra 
aceştia în indicatorii economici impuşi, dacă vor fi schimbate regulile jocului? 

7. De ce nu susţineţi măsurile propuse de PDL, împărtăşite de mediul privat, de a introduce cota opţională de 
1,5% pe cifra de afaceri a IMM-urilor sau de 16% pe profit, respectiv TVA aplicat la încasarea facturii tot ca măsură 
opţională? Ar fi o masură mult mai justă şi mai echilibrată ca politică publică de susţinere a IMM-urilor. 

Vă mulţumesc, 

Deputat 

Andreea PAUL 

 

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

Fondurile alocate sectorului forestier prin 
 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

 
 

Stimate domnule ministru, 
 

Un număr de asociaţii  semnalează problematica finanţării sectorului forestier. Aceştia reclamă pericolul 
subfinanţării acestui sector prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, precum şi efectele 
negative ce decurg din aceasta. 

Datele concrete în cifre vă sunt cunoscute, iar nemulţumirile formulate au ajuns şi pe masa dumneavoastră. 
Având în vedere importanţa acestui sector şi oportunitatea celor semnalate, vă rog, domnule ministru, să 

precizaţi: 
- Aveţi în vedere suplimentarea sumelor alocate sectorului forestier prin PNDR 2014 

– 2020? 
- Care sunt datele, studiile şi analizele care au stat la baza stabilirii finanţării 

sectorului forestier? Vă rog să ne spuneţi la dispoziţie o sinteză a celor avute în vedere în raport cu 
sectorul agricol. 

Solicit răspuns scris. 
 
 Cu stimă, 

 
Deputat 

Dănuţ CULEŢU 
 

*** 
 

 Interpelări  
 

Adresată: doamnei Lucia Varga, ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură  

De către: deputat Vasile GuduObiectul interpelării : Bursa peştelui de la Tulcea  

 

Stimată doamnă Ministru, 

Bursa peştelui de la Tulcea, un proiect pentru un control mai bun al introducerii acestor mărfuri pe piaţă, ar 
urma să fie realizat în doi ani, după ce, în luna octombrie 2013, va fi semnat contractul de finanţare, în valoare de 
cinci milioane de euro, din fonduri europene. 

Conform declaraţiilor dumneavoastră există proiecte deja demarate care, prin implementare, vor crea condiţii 
pentru o exploatare durabilă a resurselor, atât la Marea Neagră, cât şi în Delta Dunării.  

Proiectul Bursei pestelui în Tulcea, proiect care a fost aprobat şi care va fi implementat de Agenţia Natională 
de Pescuit si Acvacultură, Consiliul Judetean Tulcea împreună cu asociatiile de pescari are ca obiectiv un control mai 
bun privind introducerea  peştelui pe piaţă şi reducerea braconajului. Peştele va fi adus la bursă din punctele de 
debarcare unde este lăsat de pescari, stocat şi apoi direcţionat către marile lanţuri comerciale, unităţi de procesare, dar 
şi pensiuni.  

În calitatea mea de deputat de Tulcea, vă rog doamnă Ministru, să-mi precizaţi următoarele : 
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1.Care sunt măsurile pe care le veţi întreprinde astfel încât bursa  peştelui să devină un instrument de educare 
a pieţei fără să blocheze achiziţiile directe, contribuind la o mai bună valorificare a peştelui ? 

2.Cum veţi obţine sprijinul Comisiei Europene pentru elaborarea unor strategii de dezvoltare durabilă pentru 
Marea Neagră şi Delta Dunării, care să fie finanţate în cadrul financiar multianual 2014 – 2020 ? 

Solicit răspuns scris. 

*** 

 
Adresată: domnului Constantin NIŢĂ, ministrul delegat pentru Energie 

De către: deputat Florin Mihail SECARĂ 
Obiectul interpelării: Naţionalizarea distribuţiei de energie 

  
 
Domnule Ministru, 
Zilele trecute aţi afirmat că „există riscul” potenţial ca societăţile de distribuţie a energiei, care nu şi-au 

respectat obligaţiile stipulate expres în contractele de privatizare, să se întoarcă în proprietatea statului.  
În speţă este vorba despre Enel, E.ON şi CEZ, cărora li se poate imputa nerealizarea investiţiilor asumate şi, 

corespunzător, scăderea accentuată a calităţii serviciilor furnizate. 
În aceste condiţii, vă rog să specificaţi, domnule ministru, dacă aţi depus toate diligenţele pentru ca 

distribuitorii în cauză să îşi respecte obligaţiile asumate. De asemenea, vă rog să comunicaţi dacă aţi evaluat care ar fi 
consecinţele economice ale unei decizii guvernamentale de naţionalizare a activelor din distribuţia de energie. 

 
Solicit răspuns scris. 
Cu deosebită consideraţie, 

*** 

 
Adresată: domnului Radu STROE, ministrul Afacerilor Interne 
De către: deputat Florin Mihail SECARĂ 
Obiectul interpelării: modificările propuse prin O.U.G. la regimul circulaţiei pe drumurile publice 

  
 
Domnule Ministru, 
Este cu totul adevărat că numărul mare de accidente înregistrate pe drumurile publice din România reclamă o 

analiză aprofundată, dar şi implementarea unor măsuri care să atenueze, mai ales, numărul accidentelor din care 
rezultă victime. 

Am analizat propunerile formulate de Ministerul Afacerilor Interne şi, dacă aţi fi onorat personal invitaţia la 
dezbatere v-aş fi adresat personal următoarele lămuriri: 

- Nu am identificat nici o măsură de prevenţie a contravenţiilor/infracţiunilor la regimul 
rutier, componentă absolut necesară în construcţia oricărei politici publice. În acest sens mă refer la modul în 
care încă se dobândeşte permisul de conducere, chiar şi de persoane analfabete. 

- V-aţi pus vreun moment problema că, o creştere a cuantumului amenzilor, la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, va determina o creştere a „aşa-ziselor înţelegeri” dintre contravenient şi 
agentul constatator? 

- De ce aţi evitat dezbaterea parlamentară a acestui act normativ, în condiţiile în care dispuneţi 
de o majoritate de 70% în Parlament, iar procedura de urgenţă v-ar fi permis adoptarea lui în numai câteva 
săptămâni? 
 
Solicit răspuns scris. 
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Cu deosebită consideraţie, 

*** 

 
Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
De către: deputat Ioan BĂLAN 
Obiectul interpelării: normele metodologice privind ajutoarele de încălzire 

  
Doamnă Ministru, 
Nu cred că mai trebuie să spună cineva că în România şi, mai ales în nordul ţării, în judeţul Suceava, iarna s-

a instalat în acest an încă de la 1 octombrie, temperaturile fiind negative atât noaptea, cât şi ziua. Cea mai mare parte 
a cetăţenilor au început deja să utilizeze sistemel de încălzire a locuinţelor. 

Din nefericire, ministerul pe care îl conduceţi nu a respectat termenul legal de 15 septembrie şi nu a elaborat 
şi transmis în teritoriu normele metodologice privind acordarea ajutoarelor de încălzire. 

 În consecinţă, peste 6.000 de familii din Suceava nu pot solicita aceste ajutoare şi, chiar dacă aţi 
declarat într-o emisiunea televizată că veţi extinde termenul de depunere, este greu de crezut că primirea 
formularelor, depunerea şi acordarea ajutoarelor se va face astfel încât cetăţenii să nu fie afectaţi. 

 În aceste condiţii, vă rog să precizaţi public, doamnă Ministru, care este soluţia pentru deblocarea 
acordării ajutoarelor de încălzire şi dacă veţi sancţiona, la nivelul ministerului, pe cei care trebuiau să elaboreze 
normele metodologice şi formularele noi, pentru că administraţiile publice locale nu au nici o vină în această speţă. 

 
Solicit răspuns scris. 
Cu deosebit respect, 

 
 

*** 
 
 

Adresată: domnului Daniel Chiţoiu, viceprim-ministru, ministrul Finanţelor Publice 
De către: deputat Alexandru NAZARE  
Obiectul interpelării: Evaluarea Băncii Mondiale prevăzute în Scrisoarea de Intenţie în domeniul 
parteneriatelor public-private 

 
Stimate domnule Ministru, 

Conform textului Scrisorii de Intenţie din cadrul noului Acord cu Fondul Monetar Internaţional, înainte de 
contractarea de parteneriate public-privat ( PPP-uri) şi de a emite garanţii pentru PPP-uri şi concesiuni, Banca 
Mondială va evalua capacitatea MFP de (1) a oferi ajutor PM/ministerelor ordonatoare să elaboreze o metodologie 
de identificare şi evaluare a angajamentelor fiscale faţă de PPP-uri (2) a evalua caracterul acceptabil al 
angajamentelor fiscale aferente PPP-urilor ca o contribuţie la aprobarea oricărei iniţiative de acest fel, şi (3) 
elaborarea de ghiduri pentru încorporarea proiectului PPP în procesul de luare a deciziilor la nivelul MFP în 
diferitele stadii ale ciclului de viaţă al proiectului PPP (identificare, pregătire, licitaţie, implementare).  

Date fiind cele menţionate mai sus, vă rog a-mi preciza: 

- Care va fi modalitatea prin care Banca Mondială va realiza evaluarea prevăzută în Scrisoarea 
de Intenţie cu FMI? 

- Există un contract încheiat între MFP şi Banca Mondială în acest sens? Care este durata, 
valoarea acestuia şi sursa de finanţare? 

- Care sunt activităţile care vor fi desfăşurate în cadrul acestui proces de evaluare? 
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- Care este modalitatea de plată a experţilor Băncii Mondiale care vor fi implicaţi în procesul 
de evaluare? 

Solicit răspuns scris şi oral. 

 

*** 
 

Adresată Domnului: Eugen Orlando Teodorovici, Ministerul Fondurilor Europene 
De către: deputat Alexandru NAZARE  
Obiectul interpelării: Acordul încheiat cu Banca Europeană de Investiţii 
 
Stimate domnule Ministru, 

 

În data de 24 septembrie a.c., Ministerul Fondurilor Europene a încheiat un acord cu Banca Europeană de 
Investiţii (BEI) pentru contractarea de experţi BEI în scopul îmbunătăţirii implementării proiectelor din sectoarele 
transport şi mediu, finanţate din fonduri europene. Valoarea acordului semnat este de 7,5 milioane de euro (prin 
intermediul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică), sumă care acoperă plata experţilor pe o perioadă de doi ani, 
dar şi achitarea unor servicii contractate de BEI de la terţi. 

Date fiind cele menţionate mai sus, vă rog a-mi preciza: 

- Care vor fi, conform contractului, responsabilităţile şi activităţile pe care le vor derula 
experţii contractaţi? 

- Care vor fi rezultatele estimate în urma implementării acordului? 

- Care este modalitatea de plată a experţilor? Care vor fi criteriile în funcţie de care vor fi 
plătiţi aceşti experţi? 

- Există în acord prevederi referitoare la penalităţile aplicate în cazul neîndeplinirii activităţilor 
prevăzute şi rezultatelor estimate? 

- Care este valoarea adăugată a acordului încheiat cu BEI în ceea ce priveşte implementarea 
proiectelor din sectoarele transport şi mediu, finanţate din fonduri europene? 

 

Solicit răspuns scris şi oral. 

 

*** 
 

Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
De către: deputat –Claudia Boghicevici 
Obiectul interpelării: Actualizare indemnizaţii prestaţii sociale 

 
     
      Doamnă Ministru , 
Legea nr. 448/2006 a creat cadrul legislativ în vederea asigurării unui sistem real şi eficient de protecţie şi 

promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, promovând cu prioritate măsuri active de protecţie şi independenţă 
personală faţă de ajutoarele instituţionale.  
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În conformitate cu prevederile art.58 alin.(13) din Legea nr.448/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cuantumul indemnizaţiei lunare şi al bugetului personal complementar lunar se actualizează 
anual cu indicele preţurilor de consum, prin hotărâre a Guvernului. 

Potrivit art. 9 alin.(2) coroborat cu art. 14 alin.(2) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale,  beneficiile de 
asistenţă socială cuprind alocaţii, indemnizaţii, ajutoare sociale şi facilităţi care se raportează la Indicatorul social de 
referinţă (ISR).   

În acest context, vă solicit doamnă ministru să îmi comunicaţi măsurile pe care Ministerul pe care îl 
coordonaţi le va întreprinde pentru ca şi aceşti oameni să beneficieze de drepturile ce le corespund potrivit 
legii şi care este impactul financiar asupra bugetului. 

 
Solicităm răspuns scris pentru problemele ridicate.  
            Vă mulţumesc. 

 
*** 

 
            

Adresată: domnului Victor-Viorel Ponta, Prim-ministru 
De către: Deputat Pistru-Popa Eusebiu-Manea 
Obiectul întrebării: Situaţia pasajului denivelat pe centura de ocolire Arad (DN 7, km 540+248) peste CF 
Arad – Bucureşti, judeţul Arad şi pasajului denivelat pe varianta de ocolire Arad peste liniile CF Brad-CF 
Curtici, judeţul Arad. 

 

Domnule Prim-ministru, în calitate de parlamentar al judeţului Arad am demarat o campanie pentru 
sensibilizarea Guvernului României, astfel încât la rectificarea bugetară  din luna august 2013 să fie refinanţate şi 
pasajele Aradului. Din păcate, aşa cum am estimat rectificarea bugetară a fost negativă la Ministerul pentru Proiecte 
de Infrastructură de Interes Național şi Investiții Străine, cu un minus de peste 200 milioane de euro. Astfel, judeţul 
Arad a rămas din nou fără bani pentru continuarea lucrărilor la pasaje, în timp ce în luna  aprilie a acestui an 
parlamentarii USL se arătau  foarte optimişti, afirmând că există resurse financiare pentru continuarea lucrărilor. 

 Vă amintesc domnule Prim-ministru ce aţi declarat referitor la acest subiect. „Potrivit planului pentru 
bugetul aferent anului 2013, pasajul va fi finalizat, existând prevăzute sumele necesare lucrărilor”, promisiune care 
nu s-a materializat. 

Vă adresez rugămintea domnule Prim-ministru, să ne precizaţi, mie şi celor peste 21.000 de arădeni, care au 
semnat pentru continuarea lucrărilor la pasaje, care sunt măsurile pe care le veţi întreprinde pentru finalizarea 
pasajelor din municipiul Arad. 

 
Solicit răspuns în scris. 

 
 

*** 
 

Adresata: domnului Dan-Coman ŞOVA, ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes 
național şi investiții străine 
De către: Deputat Pistru-Popa Eusebiu-Manea 
Obiectul întrebării: Situaţia pasajului denivelat pe centura de ocolire Arad (DN 7, km 540+248) peste CF 
Arad – Bucureşti, judeţul Arad şi pasajului denivelat pe varianta de ocolire Arad peste liniile CF Brad-CF 
Curtici, judeţul Arad. 

 
Domnule Ministru, în calitate de parlamentar  al judeţului Arad am demarat o campanie pentru sensibilizarea 

Guvernului, astfel încât la rectificarea bugetară din luna august 2013 să fie refinanţate şi pasajele Aradului. Din 
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păcate, aşa cum am estimat rectificarea bugetară a fost negativă la Ministerul pentru Proiecte de Infrastructură de 
Interes Național şi Investiții Străine, cu un minus de peste 200 milioane de euro. Astfel, judeţul Arad a rămas din nou 
fără bani pentru continuarea lucrărilor la pasaje, în timp ce în luna  aprilie 2013 parlamentarii USL se arătau  foarte 
optimişti, afirmând că există resurse financiare pentru continuarea lucrărilor. 

Vă rog domnule Ministru, să ne precizaţi, atât  mie, cât  şi celor peste 21.000 de arădeni, care au semnat 
pentru continuarea lucrărilor, care sunt măsurile pe care le veţi întreprinde pentru finalizarea pasajelor din municipiul 
Arad. 

 
Solicit răspuns scris şi oral. 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Conservator  

 
 

 Declaraţii politice 
 
 

Asistăm la amestecul politicului în justiţie, sau a justiţiei în politic? 
 

 
Cam din anul 2005, tema potrivit căreia în România factorul politic nu trebuie să intervină, să influenţeze 

justiţia, ca motiv de deblocare a marilor dosare de corupţie aflate în diferite etape ale parcursului juridic, a căpătat un 
caracter aproape permanent şi a devenit totodată subiect (temă) principal al ştirilor de pe orice fel de mijloc de 
informare în masă. Ba mai mult pe aproape toate posturile de televiziune această temă este prioritar abordată, dar din 
diferite unghiuri, după cum este structurată politica editorială marcată de partizanat politic sau nu.  

Am asistat de-a lungul anilor, începând cu anii ’90, primii ai fragedei noastre democraţii la adevărate 
manifestări publice a unor grupuri de politicieni, ce ţineau neapărat să apere un camarad de-al lor împotriva unor aşa 
zise abuzuri ale justiţiei, cum ar fi cazul Gabriel Bivolaru, cazul preşedintelui CJ Argeş Constantin Nicolescu, cazul 
Adrian Năstase, etc. Aceste cazuri ar putea mai degrabă să fie catalogate ca gesturi de camaraderie politică, decât de 
presiune asupra justiţiei, întrucât chiar şi în aceste condiţii, justiţia a parcurs toate etapele procedurale, în unele cazuri 
chiar a reuşit să le finalizeze.  

Am constatat şi asistat de asemenea , în primăvara acestui an la adevărate bătălii între preşedenţie şi primul 
ministru pentru nominalizările în fruntea Procuraturii Generale, a Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau a DIICOT, sau 
a Consiliului Superior al Magistraturii! Ştim bine cu toţii că rezultatul acestor confruntări   s-a încheiat după câteva 
descinderi a primului ministru la Bruxelles, prin semnarea aşa zisului „pact de coabitare” în exerciţiul puterii 
executive şi cu riscul şubrezirii unităţii Uniunii Social Liberale, pe care noi paralamentarii Partidului 
Conservator încercăm insistent să o menţinem, tocmai în interesul atingerii obiectivelor propuse de USL prin 
programul de guvernare trecut prin Parlament la începutul acestui an. Considerăm că abordarea serioasă a acestei 
teme privind raportul între factorul politic şi justiţie, poate aduce liniştea şi stabilitatea guvernamentală de care are 
nevoie ţara în această perioadă. Poporul român a obosit să fie martorul unor confruntări permanente şi uneori fără 
rost între preşedinte şi premier pe tema amestecului factorului politic în actul de justiţie şi de atâtea ori a fost adus 
acest subiect în faţa opiniei publice, încât oamenii ar fi înclinaţi să creadă ca aşa şi este!  

Mai de acualitate este poziţionarea preşedintelui, chipurile de neimplicarea politicienilor în justiţie (dar 
recomandă procurorului general că: „nu e bine domnule procuror general ce aţi făcut”). În contradicţie cu premierul 
Victor Ponta, care a făcut nişte aprecieri la adresa activităţii unui procuror, şef de secţie la DNA, dar nu a 
recomandat şi nu a pus presiune în nici un fel asupra Procurorului General, care şi-a exercitat cu bună intenţie o 
prerogativă exclusiv administrativă. Ce interese ar fi aici, e greu de spus în acest moment! Trebuie spus aici că 
procurorul demis, a instrumentat cu exces de zel un dosar „cu cântec” acela al Referendumului din vara lui 2012, 
dosar întocmit după jurăminte cu mâna pe Biblie pe capota maşinilor, la porţile oamenilor sub acuzaţia de 
influenţare a electoratului. Dar tocmai asta este într-o democraţie reală, misiunea oricărui politician! Orice 
politician poate să-şi folosească întreaga sa capacitate, întreaga sa putere de persuasiune, de a convinge electoratul 
sau o parte a corpului electoral, să voteze într-un fel sau altul!! Demersul reprezentanţilor justiţiei în judeţul Vrancea, 
al procurorilor, pe subiectul Referendumului de demitere a preşedintelui nu poate fi considerat o ingerinţă a justiţiei 
în politic ?! Nu se poate spune, în egală măsură, că justiţia a pus presiune pe factorul politic prin intimidarea 
corpului electoral ?! Nu se poate spune că metodele folosite de procurori în dosarul Referendumului de demitere a 
preşedintelui, sunt ingerinţe în politic şi răspund unei comenzi politice date de la un anumit nivel şi marchează clar 
un comportament de subordonare politică ?!  

Mă întreb şi pun aceste întrebări tuturor celor interesaţi, să mă lămuresc şi eu alături de foarte mulţi cetăţeni 
români, ce ar trebui să primeze în mediul social şi economic, ce ar trebui să se constituie (şi să se substituie) ca 
factor de echilibru între puterile statului, autoritatea aleasă sau autoritatea numită ?! Nu ştiu dacă am să găsesc 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 26 - 2013 săptămâna  7 - 11 octombrie 
2013   

 

147

răspunsul aici şi acum, dar raporturile tot mai deteriorate între autorităţile alese şi cele numite, trebuiesc reevaluate 
cât mai curând posibil întrucât riscurile unor dezechilibre economice şi sociale majore însoţite de crize politice 
sunt foarte mari. Efectele concrete asupra vieţii economice şi sociale din România, ale acestor dezechilibre sunt în 
opinia mea, incalculabile atât în plan economic dar mai ales în plan social. Pentru că ştim cu toţii că orice decizie 
politică insuficient documentată, că orice decizie administrativă insuficient fundamentată, poate avea efecte 
dezastruoase în plan social. Atât cei aleşi, cât şi cei numiţi trebuie să răspundă interesului public, să acţioneze spre 
binele oamenilor, spre siguranţa cetăţenilor români, nu să pună în practică comenzi politice spre a bifa îndeplinirea 
unor obiective meschine ce pot provoca numai rău societăţii româneşti! Altfel, manifestările revanşarde nu fac 
altceva decât să tensioneze societatea românească, să ucidă speranţa de mai bine, să dezamăgescă aşteptările legitime 
ale oamenilor intr-o societate unită, dinamică, dar şi puternică! 

 
Deputat 

Constantin AVRAM 
 

*** 
 
 

Necesitatea unui nou Cod rutier 
 

 
Consider că asigurarea unui climat de siguranţă rutieră pe şoselele din România trebuie să fie una dintre 

priorităţile instituţiilor statului. Potrivit statisticilor, România se situează pe locul al treilea în Uniunea Europeană 
atunci când vine vorba despre nesiguranţa rutieră. Pornind de la acest clasament îngrijorător, consider că 
îmbunătăţirea siguranţei rutiere precum şi diminuarea treptată a numărului victimelor implicate în accidente de 
circulaţie, trebuie să constituie puncte importante pe agenda instituţiilor statului.  

Ţinând cont de aceste aspecte, se impune modificarea Codului rutier prin aplicarea unor sancţiuni 
contravenţionale mai aspre, cu precădere în cazul şoferilor care conduc autovehicule sub influenţa băuturilor 
alcoolice, a celor care nu acordă prioritate sau trecerea pe culoarea roşie a semaforului electric, pietonilor care 
traversează ne regulamentar drumurile publice şi a celor care depăşesc viteza maximă admisă. Totodată, în scopul 
preventiv de a responsabiliza participanţii la trafic, susţin măsura propusă de Ministerul Afacerilor Interne de a 
suspenda exercitarea dreptului de a conduce pentru cei care nu fac dovada achitării amenzii contravenţionale dar 
subliniez faptul că, pentru ca această masura să aibă efectul scontat, este necesar să existe o concordanţă între 
cuantumul amenzilor şi venitul fiecărui participant la trafic.  

Pentru a se lua cele mai bune decizii în ceea ce priveşte modificarea codului rutier, pledez pentru o dezbatere 
democratică în plenul Parlamentului, o dezbatere menită să asigure o transparenţă decizională  şi nu prin Ordonaţă de 
Urgenţă, cabinetul Ponta angajându-se să nu mai uziteze la fel de des de Ordonaţele de Urgenţă ca şi guvernele 
anterioare. 

 
 

Deputat 
Andrei Claudiu Tănăsescu 

 
*** 

 
 

VOTUL OBLIGATORIU este o necesitate pentru  
legitimitatea şi reprezentativitatea aleşilor  

tocmai pentru întărirea autorităţilor numite. 
 
 
 Avem la cunoştinţă cu toţii că într-o anume perioadă în camera superioară a Parlamentului, 

SENATUL, a fost depus un proiect de lege privind introducerea votului obligatoriu la toate scrutinurile electorale 
specifice oricărui tip de alegeri: locale, parlamentare, prezidenţiale sau europarlamentare. La fel de bine ne amintim 
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că acest proiect de lege a trecut în mod tacit de Senat şi a fost depus spre dezbatere la camera Deputaţilor. Reacţia 
multora dintre specialişti, analişti politici, comentatori ai barometrelor sociale,  sociologi, etc, nu au întârziat să apară. 
Unii au arătat că proiectul de lege, aşa cum a fost prezentat, intră în contradicţie gravă cu Constituţia ţării, alţii şi-au 
manifestat îngrijorarea privind efectele ulterioare adoptării unui astfel de act normativ. Alţii sunt ferm convinşi că 
prezenţa foarte scăzută a electoratului se datorează exclusiv prestaţiei lamentabile a clasei politice de-a lungul 
vremurilor. Acest punct de vedere fiind susţinut de statistici evidente: de la un procent de peste 80% de prezenţă la 
urne în anii imediat după 1989, s-a ajuns la procente situate în jurul a 30 – 35%, care pun sub semnul întrebării 
legitimitatea alegerii primarilor, a consilierilor, a deputaţilor şi senatorilor, etc. şi mai mult decât atât se pune 
sub semnul întrebării nivelul de reprezentativitate a celor aleşi. Ori atunci când un conducător de administraţie în 
condiţiile scrutinului electoral într-un singur tur este declarat ales cu 20 – 30 % din voturi la o prezenţă la vot de 
alte 30 – 40 procente, practic un ales local (primar, parlamentar, europarlamentar, etc) are un nivel de 
reprezentativitate de maxim12 – 15% din corpul electoral! 

 Într-o astfel de situaţie, destul de des întâlnită, se pune întrebarea dacă acel ales cu 12 – 15% real 
poate să fie reprezentativ, dacă poate îmbrăca haina unor responsabilităţi enorme cu atât de puţin suport politic?! Eu 
găsesc acest proiect de lege iniţiat de Tudor Ciuhodaru mai mult decât necesar în actualul context politic dar, cred că 
un  astfel de act normativ trebuie mai întâi să aibă pusă prima cărămidă odată cu modificarea Constituţiei. 
Adică acest subiect să fie conturat într-un articol constituţional, pentru a nu avea puncte de vedere sterile la 
dezbaterile din comisiile parlamentare sau eventual în plenul Camerei Deputaţilor(cameră decizională) şi pentru a 
stopa odată pentru totdeauna intenţiile partidelor politice şi a candidaţilor lor de a-şi asigura voturi contra unor 
găleţi sau pachete cu alimente. 

 Unii o să spună, o să reclame că această iniţiativă legislativă o să transforme un drept universal 
într-o obligaţie. Dar cum rămâne cu ţările(peste 30% de pe glob) cu democraţii vechi, cum sunt Grecia, Cipru, 
Belgia, etc,  care deja au aplicat cu succes acest sistem şi nu s-a plâns încă nimeni de diluarea actului electoral 
democratic. Dimpotrivă, pe la sfârşitul secolului 19 şi pe parcursul secolului 20, acest sistem electoral obligatoriu, a 
fost folosit în anumite perioade este adevărat, şi de alte ţări europene cum ar fi Suedia, Franţa, Austria, Spania sau 
Olanda. Ca să nu mai vorbim de faptul că, cea mai progresivă, cea mai democratică Constituţie, Constituţia din 
1923, prevedea în mod clar, fără echivoc, prezenţa cetăţenilor la vot. Şi mai trebuie să semnalăm faptul că 
simulările cercetărilor sociologice în privinţa prezenţei cetăţenilor la urne la apropiatele alegeri pentru Parlamentul 
European, sunt dezastruoase, situându-se sub 25% din electoratul înscris pe liste! Se poate trage concluzia că vom fi 
reprezentaţi în Parlamentul European, cu nivel electoral real de 10 – 12 %?! Se poate, subliniez eu, şi atunci, singura 
soluţie politică de a creşte prezenţa la vot, este mobilizarea cetăţenilor la vot! Dar câtă vreme mobilizarea 
electoratului la vot, de altfel o pârghie esenţială a activităţii şi competiţiei politice pe timpul campaniilor electorale, 
este calificată ca infracţiune în recentul dosar al lui Liviu Dragnea, un act normativ privind votul obligatoriu este 
necesar. 

 Aşa stând lucrurile, constatăm că pe măsura scăderii prezenţei cetăţenilor la vot, creşte prezenţa 
cetăţenilor acestei ţări la manifestaţiile de stradă “convocate” prin mijloace electronice, şi dacă acest comportament 
social se escaladează, atunci trebuie să ne luăm adio de la o societate democratică. Atunci când problemele 
oamenilor capătă rezolvare în stradă, drumul până la anarhie este foarte scurt! 

 Şi asta trebuie să dea de gândit tuturor factorilor de decizie politică!  
 
 

Deputat  
Constantin AVRAM 

 
*** 

 
O sansa pentru copiii abandonati 

 
 

Domnule presedinte, 
Stimati colegi, 
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Ultimul studiu UNICEF arata ca, in Europa, Romania  ocupa prima pozitie in clasament in ceea ce priveste 
numarul de copii abandonati.  In prezent, beneficiaza de serviciul de protectie sociala aproximativ 60.000 de copii. 
Fie ca au fost abandonati la nastere in maternitati, in sectii de pediatrie, fie ca au fost lasati la voia intamplarii de 
catre parinti iresponsabili, acestia asteapta ca statul sa le acorde o noua sansa - aceea de a avea o viata normala in 
cadrul unei familii adoptive. Insa, din nefericire, numarul familiilor care reusesc sa invinga procesul greoi al adoptiei 
este scazut in comparatie cu numarul ingrijorator de ridicat de copii abandonati. 

Pentru a observa cresterea ratei de abandon maternal, doresc sa va prezint cateva date reale din ultimii trei 
ani: in anul 2010 au fost inregistrate 1.315 de cazuri de abandon, in anul 2011 s-a semnalat un numar de 1.432 de 
astfel de cazuri, iar in anul 2012 aproape 1.500 de copii au fost parasiti in maternitati sau spitale. 

 
Trendul ascendent al abandonului maternal deriva din urmatoarele considerente: 

1. In primul rand, din cauza situatiei materiale precare a familiilor 
Statisticile arata ca lipsa resurselor financiare necesare cresterii, ingrijirii si educarii reprezinta principalul 

motiv pentru care mamele isi abandoneaza proprii copii in maternitati sau unitati sanitare. Ele percep aceste institutii 
ca pe o alternativa optima pentru cresterea si ingrijirea pruncului. 

2. In al doilea rand, de vina sunt varsta frageda si carentele educationale ale mamelor 
Un studiu recent a schitat profilul femeilor care isi abandoneaza pruncii. Astfel, 28% dintre mame aveau sub 

20 de ani,  42,2% nu fusesera inscrise niciodata intr-o unitate de invatamant, iar 27% nu finalizasera scoala generala. 
3. Nu in ultimul rand, lipsa sprijinului partenerului sau familiei in vederea cresterii si ingrijirii 

copilului poate influenta decizia mamei de a-si abandona pruncul. 
 
Totodata, as vrea sa trag un semnal de alarma autoritatilor statului asupra numarului mare de copii parasiti 

nebotezati si asupra problemelor cu care se confrunta acestia – lipsa certificatelor de nastere.  
 
O forma temporara de abandon este reprezentata de plecarea parintilor la munca in strainatate. Copiii 

considera aceasta despartire drept un act de violenta pentru ca nu inteleg de ce trebuie sa fie separati de proprii 
parinti. Din aceasta cauza, multi copii au tulburari de comportament, intra in stari depresive, aleg o cale a 
faradelegilor sau recurg la disperatul gest al sinuciderii. Peste 30% din cazurile de abandon au fost urmate de  
depresii, in timp ce peste 20 de cazuri de sinucideri au fost raportate de autoritati in ultimul an. 

 
Abandonul copiilor constituie o problema majora cu care se confrunta societatea noastra in prezent. Pentru a 

oferi o sansa acestor copii uitati de familii, copii care au nevoie de dragoste si de “alinarea” sentimentului de 
singuratate provocat de parasirea parintilor biologici, trebuie sa debirocratizam si sa simplificam procesul adoptiilor 
atat pentru familiile din Romania, cat si pentru cele din statele partenere Romaniei.  

 
Va multumesc! 

 
Deputat 

Catalin DRAGUSANU 
 

*** 
 
 

Acordul de parteneriat pentru fondurile  
europene, un pas important în dezvoltarea viitoare a României 

 
 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
Partidul Conservator salută prezentarea de astăzi din plenul Camerei Deputaţilor a acestui document extrem 

de important pentru viitorul şi dezvoltarea României. Acordul de Parteneriat propus de ţara noastră pentru perioada 
de referinţă 2014-2020 conţine atât progresele pe care le-a făcut statul român în ultimul an şi jumătate în ceea ce 
priveşte accesarea fondurilor europene, cât şi ţintele pe care ni le-am propus pentru viitoarea perioadă de finanţare 
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europeană. Suntem încrezători că toţi factorii europeni direct implicaţi în acceptarea acestui document, care sunt de 
fapt şi partenerii noştri în acest demers dătător de speranţe, îl vor agrea la adevărata sa dimensiune - o radiografie 
extrem de complexă a stării de fapt a României înaintea următoarei perioade de referinţă. 

Acest Acord de parteneriat între România şi Uniunea Europeană prevede în mod clar şi fără echivoc 
modalitatea în care vor fi concentrate investiţiile din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii. De remarcat este 
faptul că  

Acordul de Parteneriat detaliază cadrul instituţional - Autorităţile de Management şi Organismele 
Intermediare, respectiv prezintă principiile implementării efective a fondurilor în conformitate cu prevederile 
pachetului legislativ al Uniunii Europene. Astfel, implementarea Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii 
2014-2020 se va realiza într-un sistem mult mai bine coordonat, fiind stabilite atribuţii de autoritate de management 
numai la nivelul a trei ministere: Ministerul Fondurilor Europene pentru managementul a patru programe 
operaţionale: Infrastructura mare (transport, mediu şi energie); Competitivitate (cercetare - dezvoltare, Agenda 
Digitală); Capital Uman şi Asistenţă Tehnică; Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru 
managementul programelor de dezvoltare regională, a programelor dedicate cooperării teritoriale europene şi a 
programului Capacitate Administrativă şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru managementul 
programelor dedicate agriculturii, dezvoltării rurale şi pescuitului şi acvaculturii. 

Parlamentarii Partidului Conservatori sunt încrezători că noul sistem de coordonare dintre cele trei ministere 
va avea în vedere şi corectarea deficienţelor semnalate în privinţa accesării fondurilor europene din perioada 2007-
2013. În cazul în care s-au făcut anumite greşeli, suntem convinşi că ele vor fi evitate pentru viitoarea perioadă a 
Acordului, în vederea eficientizării şi maximizării procesului de implementare, precum şi a diminuării birocraţiei şi a 
timpului relativ îndelungat de până acum dintre depunerea proiectelor şi obţinerea finanţărilor propriu-zise. O sarcină 
importantă va reveni în noul Acord şi autorităţilor administraţiei publice locale, iar comasarea tematică a proiectelor 
va avea drept efect realizarea unei absorbţii eficiente a fondurilor, care va duce implicit la creşterea investiţiilor atât 
de necesare României.  

Partidul Conservator salută, pe de altă parte, reabilitarea României din punctul de vedere al absorbţiei 
fondurilor europene din ultimul an şi jumătate, respectiv de când USL a venit la guvernare. Dacă în mai anul trecut 
rata de accesare era de 7%, în prezent avem peste 23 la sută, iar în cifre România a încasat anul trecut peste un 
miliard de euro, iar în acest an peste 2 miliarde de euro. Mai mult, actualul Guvern a reuşit într-un timp relativ scurt, 
să deblocheze cele patru programe de finanţare care erau temporar închise de Comisia Europeană. Este încă o dovadă 
că USL şi-a făcut exemplar treaba din acest punct de vedere şi a reparat gafele făcute de fostele guvernări, în folosul 
a mii de români beneficiari ai finanţărilor europene. 

 Consider că pentru perioada 2014-2020 România trebuie să fie extrem de atentă din punct de vedere 
al derulării procedurilor pentru obţinerea fondurilor europene. Trebuie să acordăm o atenţie sporită către persoanele 
cel mai grav afectate de sărăcie şi excluziune socială. Astfel, la capitolul „Oamenii şi societatea - Ameliorarea 
capitalului uman prin creșterea ratei de ocupare a forței de muncă și politici mai bune privind incluziunea socială și 
educația, se prevăd ţinte ambiţioase legate de educaţie, sărăcie şi ocuparea forţei de muncă”, România va trebui în 
perioada 2014-2020 să ajungă la un procent de ocupare de 75%, pentru grupa de vârstă 20 – 64 de ani, în timp ce 
anul trecut procentul era de 63,8%. De asemenea, numărul copiilor care părăsesc şcoala la o vârstă mică trebuie să fie 
în 2020 mai mic de 11,3 %, faţă de cifra îngrijorătoare actuală, de 17,4%. Totodată, numărul persoanelor expuse la 
riscul de sărăcie sau excludere va trebui în următorii şase ani să fie mai mic cu 580.000 de persoane.  

Trebuie să rezolvăm cât mai repede o serie de obiective, între care deficitul de forţă de muncă calificată, 
angajarea scăzută din mediul rural, ocuparea scăzută la femei şi persoane în vârstă, şi avem nevoie de măsuri speciale 
pentru tineri. De altfel, şi recomandarea expresă a Comisiei Europene este aceea de a ajuta România să finalizeze cu 
succes obiectivele sociale destinate categoriilor de persoane devaforizate şi cu posibilităţi limitate, prin orientarea 
prioritară înspre românii cei mai afectaţi de sărăcie şi excluziune socială. Un alt obiectiv important este constituit de 
viitorul tinerilor de 18 ani, care au nevoie de ajutor pentru a părăsi sistemul rezidenţial şi instituţional, şi a se integra 
corect şi echilibrat, iar pentru acest deziderat avem nevoie de creşterea rolului comunităţii în problematica socială, 
îndeosebi a primarilor din zonele rurale. 

Doamnelor şi domnilor,  
Avem un exemlu de succes, modelul polonez, care ne arată că se poate! Trebuie să învăţăm şi să 

implementăm exemplar lecţiile de management oferite întregii Europe de polonezi. Modelul riguros şi birocratic 
promovat de Bruxelles li s-a potrivit perfect polonezilor, o ţară devenită numărul unu în Europa la capitolul folosirea 
banilor europeni. Este elocvent faptul că Polonia a obţinut în intervalul 2008-2013 suma-record de 68 de miliarde de 
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euro, pe care i-a cheltuit deja până la finele lui 2012. Polonia a reuşit această performanţă datorită înfiinţării încă din 
2005 a Ministerului Dezvoltării Regionale (MDR), cu rolul de a coordona absorbţia fondurilor europene. Oamenii 
care se ocupă de proiecte au fost şcoliţi la Bruxelles şi ulterior au urmat cursuri de perfecţionare în ţară. Ce au mai 
făcut polonezii? Încă din 2007 au trecut la regionalizare, la un sistem cu 16 regiuni puternice, capabile să atragă cu 
succes bani europeni. Iată cum arată în cifre o parte din investiţiile făcute de polonezi:   - 300.000 de locuri de munca 
create din bani europeni; 

- peste 10.000 de kilometri de drumuri noi; 
- 1.900 de tramvaie şi autobuze; 
- 3.600 de grădiniţe; 
- peste 2.000 de laboratoare şi institute de cercetare înfiinţate sau modernizate; 
- 2.800 de proiecte realizate de către universităţile din Polonia; 
- ajutoare pentru 23.000 de companii; 
- peste 112.000 de case conectate la Internet, ş.a.m.d. 
În locul împovărătoarelor împrumuturi de la FMI, polonezii au luat banii gratis, şi au câştigat pariul cu toate 

ţările din U.E. în ceea ce priveşte utilizarea granturilor nerambursabile. Polonia este astăzi singura ţară din Europa 
care nu a cunoscut recesiunea economică, fără a recurge la măsuri de austeritate, impopulare, şi fără a tăia salariile 
bugetarilor. Şi am mai putea evoca la nesfârşit succesul polonez, dar trebuie să vedem ceea ce avem noi de făcut, 
România, pentru a reuşi să depăşim situaţia în care ne aflăm. Să fim încrezători că vom reuşi! 
 
 

Deputat  
ION DINIŢĂ 

 
*** 
 
 

Proiectul de la Roşia Montană nu trebuie  
analizat separat de contextul dezvoltării socio – economice a ţării 

 
 
În timp cât mai scurt posibil, România aşteaptă de la noi, decidenţii de la nivel central, hotărârea cea mai 

corectă în problema proiectului minier de la Roşia Montană. Aşa cum era firesc în cazul unui subiect atât de sensibil 
din punct de vedere socio – cultural şi economic, viitoarea decizie a Parlamentului nu avea cum să se bazeze decât pe 
o concluzie trasă în urma epuizării dezbaterilor pe fiecare dintre cele mai importante aspecte pro şi contra ale mult 
mediatizatei exploataţii auro – argintifere. În acest context, din postura celui care nu m-am ferit să-mi exprim public 
punctul de vedere pe această temă, subscriu iniţiativei constituirii Comisiei parlamentare mixte pentru Roşia Montană 
şi mai ales modului în care acest organism înţelege să caute în plan oficial cele mai bune soluţii pentru România, în 
condiţiile în care ţara are nevoie de valorificarea resurselor. 

În acest moment, în cadrul acestei Comisii s-au derulat deja multe runde de discuţii atât cu reprezentanţi ai 
ministerelor şi RMGC, cât şi cu specialişti în domeniul minier, economic, în cel al geologiei şi protecţiei mediului. 
Având în vedere toate aceste dezbateri, am încredere că Raportul ce va fi întocmit şi înaintat Legislativului la finele 
acestei luni va fi un document complet şi exact, care va oferi pe larg datele necesare asupra necesităţii, oportunităţii şi 
impactului proiectului minier de la Roşia Montană. Astfel, dacă acest Raport va convinge în legătură cu dezvoltarea 
pieţei locurilor de muncă în zonă, cu implementarea unei investiţii eficiente şi garantarea respectării reglementărilor 
de mediu, consider că decizia în Parlament se va îndrepta în mod majoritar către un vot pozitiv dat începerii 
exploatării de la Roşia Montană. 

Înclin să cred că niciun parlamentar n-ar vota împotriva acestui proiect minier din raţiuni ce ţin de un vot de 
blam dat valorificării resurselor naturale ale României, ci doar contra modalităţii în care aceasta se realizează altfel 
decât în beneficiul ţării. De aceea, atrag atenţia asupra importanţei cu care trebuie tratate eventualele concluzii 
favorabile exploatării ale Raportului Comisiei parlamentare, în situaţia în care o decizie ulterioară pozitivă a 
Legislativului pe acest proiect minier poate constitui un detaliu fundamental al unei strategii de dezvoltare socio – 
economică la fel de pozitivă a României pe termen mediu şi lung. În faţa acestui argument esenţial, orice interpretări 
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legate de posibile inconsecvenţe sau contradicţii între declaraţiile iniţiale pe tema Roşiei Montane şi votul final din 
dreptul unuia sau altuia dintre parlamentari pălesc la nivel de relevanţă în plan decizional. 

 
Deputat  

Aurelian IONESCU 
 

*** 
 

Masura ridicarii de autovehicule – intrarea in legalitate 
 

 
Domnule presedinte, 
Stimati colegi,  
 
Ridicarea abuziva a vehiculelor reprezinta o problema semnificativa la nivel national. In fiecare zi mii de 

conducatori auto sunt sanctionati, in conditiile in care, totusi, nu avem suficiente locuri de parcare. Doar in Bucuresti, 
de pilda, se ridica intre 500 si 1.000 de autoturisme saptamanal. Iar pentru pentru firmele specializate sanctiunea 
complementara constituie o afacere profitabila chiar si in perioade de recesiune economica.  

Acest numar insemnat de ridicari deriva, in principal, din faptul ca actuala legislatie permite o abordare larga 
a dispozitiilor sale, lasand la indemana organelor de politie si a firmelor specializate sa dispuna masura ridicarii chiar 
si in situatiile in care nu este imperios necesara. De asemenea, sanctionarea abuziva poate rezulta din urmatoarele 
doua motive: 

1. Lacunele de informare legislativa: multi dintre soferi nu cunosc procedura juridica de contestare 
a procesului-verbal de constatare si sanctionare a faptei; 

2. Lipsa de resurse financiare necesare pentru plata serviciilor de avocatura pentru consultanta si 
reprezentare in instanta. 

 As vrea sa trag un semnal de alarma asupra existentei unei neconcordante intre dispozitiile a doua acte 
normative ale Executivului: O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si H.G. nr. 1391/2006 
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002. Conform art. 64 
alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002 ridicarea vehiculelor se realizeaza potrivit procedurii stabilite prin regulament, insa 
H.G. nr. 1391/2006 nu prevede procedura de ridicare a autovehiculelor in Sectiunea a 3-a intitulata “Sanctiuni 
contraventionale complementare”. 

 In plus, din dispozitiile art. 135 din O.U.G. nr. 195/2002 deducem ca Executivul are competenta de a 
reglementa procedura ridicarii de autovehicule si nu autoritatile publice locale.  

 Stimati colegi, 
 Intrebarea mea este urmatoarea: “Nu asistam oare la o depasire a atributiilor consiliilor locale prin 

reglementarea unui domeniu care apartine exclusiv Guvernului?” 
O alta problema ce deriva din vidul legislativ si care necesita rezolvare se refera la tarifele solicitate pentru 

recuperarea autoturismelor. In functie de fiecare unitate administrativ-teritoriala, soferii sunt nevoiti sa plateasca 
sume cuprinse intre 350 si 850 de lei. Aceste valori sunt comparabile, uneori, cu un salariu mediu pe economie. 
Pentru a se evita decalajele existente intre localitati si pentru a se limita interpretarea subiectiva a normelor, se 
impune adoptarea unei legi care sa reglementeze urmatoarele paliere legislative: 

1.Un tarif unic aplicabil pe intreg teritoriul tarii, fie instituirea unei limite minime si maxime ale valorii 
acestuia; 

2. Indicarea clara a situatiilor in care se poate dispune masura ridicarii si depozitarii in locuri special 
amenajate a vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila. 

Va multumesc! 
 

Deputat 
Ovidiu Alexandru Raetchi 

 
*** 
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Sprijinul Romaniei acordat unui partener traditional: Siria 
 

 
Domnule presedinte, 
Stimati colegi, 
Inainte de toate, sa aruncam o privire scurta, punctuala, asupra bilantului razboiului din Siria: 

• Sute de mii de femei si copii nevinovati sunt victimele atrocitatilor, torturilor si 
masacrelor comise in aceasta zona de la inceputul revolutiei;  

• Peste 115.000 de persoane, in marea lor majoritate civili, si-au pierdut viata din 
martie 2011 pana azi;  

• Sute de mii de case, spitale si scoli devastate; 
• Un nivel de trai extrem de scazut; 
• Economia prabusita la un nivel de subzistenta; 
• Un numar impresionant de refugiati: peste 2 milioane in doar cinci state: Irak, 

Liban, Iordania, Turcia si Egipt. 
 

In aceste conditii, stimati colegi, trebuie observat ca reconstructia Siriei va fi un proces de durata, la care 
trebuie sa participe intreaga comunitate internationala prin instituirea unor angajamente la scara larga care sa includa 
ajutoare umanitare si sustinere de urgenta pentru dezvoltare.  

In acest sens, ministrii statelor Iordania, Turcia si Irak au transmis, la inceputul lunii septembrie, un mesaj 
international prin care solicitau celorlalte tari sa adaposteasca refugiatii sirieni. 

 Ca urmare a acestui apel, in cadrul reuniunii comitetului executiv al Inaltului Comisariat al ONU ce a avut 
loc pe 1 octombrie 2013, saptesprezece state – printre care Canada, Germania, Austria, Luxemburg, Olanda, 
Statele Unite – au anuntat ca isi vor deschide granitele pentru refugiatii sirieni. Se estimeaza ca aceste tari vor putea 
primi peste 10.000 de persoane. 

 Stimati colegi, 
 Plecand de la principiul esential al respectarii interesului national si al garantarii sigurantei nationale 

– respectand asadar directiile considerate strategice de institutiile care asigura securitatea nationala – ma intreb daca 
si cand va adopta Romania aceste principii umanitare si se va ralia masurilor admise de toti aliatii nostri occidentali?” 

 Numarul de imigranti sirieni ajunsi ilegal pe mare in Romania a crescut considerabil de la inceputul 
anului 2013. Din luna ianuarie pana in prezent au fost inregistrate 827 de cereri in vederea obtinerii unei forme de 
protectie. As vrea sa amintesc principalele ratiuni in baza carora ar putea fi o datorie morala sa sprijinim Siria. 

1. In primul rand, relatiile de prietenie dintre Romania si Siria sunt bazate pe o traditie solida. 

Timp de 6 decenii, relatiile romano-siriene s-au bazat pe deschidere la nivel social, educational si cultural. 
Incepand cu anul 2007 a avut loc o “reinventare” a relatiilor bilaterale dintre cele doua state partenere prin semnarea 
mai multor acorduri de cooperare privind incurajarea investitiilor, evitarea dublei impuneri sau consultari politice.  

2. In al doilea rand, pentru ca Diaspora romaneasca in Siria este printre cele mai importante 
din Europa, fiind formata din aproximativ 14.000 de romani impreuna cu familiile mixte din care fac 
parte. 

 
3. In al treilea rand, comunitatea siriana din Romania este una importanta si activa, bine 

integrata in ansamblul social romanesc; 
 

4. Pentru ca – foarte important – vorbim despre cetateni ale caror drepturi sunt incalcate 
astazi in mod flagrant de un stat totalitar. 

In plus, stimati colegi, as vrea sa trag un semnal de alarma asupra principalelor dificultati cu care se 
confrunta familiile mixte romano-siriene care s-au intors in tara ca urmare a conflictului din Siria. In prezent, acestia 
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nu sunt beneficiarii de facto a nici unei forme eficiente de protectie. In pofida faptului ca nu mai detin locuinte si 
proprietati in tara, ca se confrunta cu lipsa alimentelor si absenta locurilor de munca, statul roman nu acorda niciun 
sprijin financiar propriilor cetateni.  

 
Va multumesc! 

Deputat 
Ovidiu Alexandru Raetchi 

 
*** 
 

 
 Întrebări 

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

Măsurile de prevenire ale accidentelor de muncă. 
 
Stimată doamnă ministru,           
 
 Potrivit unor studii de specialitate, România se situează pe locul 10 din 12 într-un clasament al ţărilor 

din Europa Centrală şi de Est în ceea ce priveşte cheltuielile cu echipamentele de protecţie. Astfel, companiile 
româneşti alocă aproximativ 11 euro/angajat/an pentru mănuşile de protecţie (echipamentul cel mai frecvent utilizat), 
circa jumătate faţă de cei 20 euro cheltuiţi de firmele din Cehia. Consider că Ministerul pe care îl conduceţi trebuie să 
dea o mai mare atenţie securităţii şi sănătăţii în muncă, deoarece acestea nu sunt încă priorităţi majore pentru 
companiile româneşti sau pentru utilizatori.  

Vă întreb cu respect doamnă ministru: 
1. Câte accidente de muncă au avut loc în acest an în România şi punctual, în judeţul Braşov, raportat la 

aceeaşi perioadă a anului trecut? 
2. Care sunt sunt domeniile cu risc şi incidenţă ridicată a accidentelor de muncă? 
3. Ce strategie are Ministerul pe care îl conduceţi pentru a preveni accidentele de muncă? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat  
ION DINIŢĂ 

 
*** 
 
 

 
Adresată: domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
 
 

Modificarea şi completarea Legii 218/2002 privind  
organizarea şi funcţionarea autorităţii teritoriale de ordine publică (ATOP) 

 
 
Stimate domnule ministru, 
 
          Pornind de la nevoia tot mai crescândă de siguranţă a cetăţenilor, de micşorare a fenomenului 

de infracţionalitate, de cooperare instituţională extinsă şi de asigurare în general al unui climat de ordine şi 
siguranţă publică pentru societatea civilă, deziderate adoptate în Rezoluţia nr. 2/28.10.2011, a 
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ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A AUTORITĂŢILOR TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ, la 
reuniunea ATOP desfăşurată în zilele de 4-5 octombrie 2013 în localitatea Pralea, jud. Bacău, la care am 
participat în calitate de invitat, s-a conturat printre altele două probleme foarte importante pentru ordinea 
publică, după cum urmează: 

a) nevoia stringentă de asigurare a unor condiţii cât de cât decente pentru buna 
funcţionare a secţiilor zonale de poliţie, cu precădere a celor din mediul rural care 
trebuiesc reparate, dotate şi întreţinute pentru a deveni funcţionale şi pentru care trebuie 
alocate resurse publice; deoarece resursele bugetare sunt limitate se impune trecerea 
acestor active din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului de Interne în 
domeniul public al statului dar în administrarea consiliilor locale, pentru a se putea aloca 
resurse financiare locale în vederea reparaţiei şi a întreţinerii lor. 

b) necesitatea cuprinderii în structurile teritoriale ATOP a reprezentanţilor 
Jandarmeriei Române şi a reprezentanţilor Inspectoratelor Judeţene pentru Situaţii de 
Urgenţă. 

          Având în vedere aceste probleme ce preocupă toţi membrii ATOP, vă întreb domnule 
ministru dacă aveţi în vedere modificarea legislaţiei specifice în vederea rezolvării acestor două probleme şi 
dacă da, în ce orizont de timp aţi putea opera aceste modificări, în caz contrar, impunându-se cred eu, 
demararea unei iniţiative legislative la nivel parlamentar. 

 
Solicit răspuns scris! 
Cu deosebita consideratie, 

 
Deputat 

Constantin Avram 
 

*** 
 
Adresată: domnului Ministru Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 

 
Candidaturile la funcţiile universitare ale persoanelor aflate în pragul pensionării. 

               
Stimate domnule ministru, 
 
 Am primit o serie de sesizări de la angajaţi din sistemul de învăţământ universitar, din Braşov dar şi 

alte centre din ţară, în legătură cu o nedumerire la care actuala legislaţie din domeniu nu oferă un răspuns clar. 
Practic, nelămurirea petenţilor se referă la posibilitatea unei persoane de a candida la o funcţie de conducere în cadrul 
universităţilor, dacă în timpul exercitării mandatului în vigoare cel în cauză împlineşte vârsta legală de pensionare.  

 Vă întreb cu respect domnule ministru dacă legislaţia în vigoare permite faptul mai sus menţionat, 
precum şi care este articolul din lege care conferă sau nu oportunitatea amintită? 

Solicit răspuns scris. 
 
 

Deputat  
Ion DINIŢĂ 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Poporului Dan 

Diaconescu 

 
 

 Declaraţii politice 
 

 
Economia subterană- Cauză structurală a deficitului bugetar 

 
 

Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

Închiderea rând pe rând a întreprinderilor de stat, restructurările şi disponibilizările nenumărate au făcut ca 
piaţa muncii să sufere în decursul ultimilor douăzeci de ani un transfer masiv al forţei de muncă din sectorul 
centralizat în cel privat. 

Astfel, situaţia economică foarte dificilă a generat o creştere masivă a muncii “la negru” începând cu anul 
1999, după care a urmat o revenire spre niveluri  mai scăzute şi o reluare a creşterii sectorului nefiscalizat care a dus 
în 2004 la depăşirea pragului de 1 milion de salariaţi fără acte în regulă.  

Manifestarea deplină a efectelor crizei economice a dus numărul celor care lucrează “la negru” spre cota de 
1.5 milioane persoane. 

Introducerea cotei unice de impozitare de 16% în 2005 nu a avut decât un efect minor, numărul celor dispuşi 
să încalce legea continuând să crească pe măsură ce cota efectivă de impozitare a urcat spre nivelurile din 2004, 
urmare a neindexării deducerii personale şi chiar a diminuării ei ulterioare pentru cei cu venituri impozabile de peste 
1000 lei. Cu toate eforturile făcute prin derularea unor programe de reintegrare profesională ce au costat 0.3% din 
PIB, în 2012 nu s-a reuşit decât o stopare temporară a tendinţei de creştere, dar reuşita plafonării evaziunii de pe piaţa 
muncii în 2013 rămâne incertă.  

O altă categorie semnificativă a economiei neobservate o reprezintă croitorii, mecanicii auto, coaforii, 
zugravii, instalatorii, profesorii care predau lecţii particulare etc.  

Anul trecut s-a produs o evaziune fiscală de aproximativ 19 miliarde lei la contribuţiile de asigurări sociale, 
la care se adaugă alte 6 miliarde lei neachitaţi în contul impozitului pe venit.  

În contextul în care evaziunea totală în România a fost estimată la 81 miliarde lei (14% din PIB), cele 25 
miliarde provenite din neplata contribuţiilor la asigurările sociale şi a impozitului pe profit reprezintă o sumă foarte 
mare care nu poate fi redusă fără o strategie de reducere a evaziunii fiscale bine gândită.  

Din păcate, un an şi jumătate de guvernare USL în care nu se vede nimic bun la orizont în acest sens mă face 
să cred că anul 2013 se va înscrie ca un an cu o creştere suplimentară a muncii „la negru” şi a evaziunii în domeniu.  

Consider că, în condiţiile în care Guvernul nu vine cu măsuri concrete de redresare economică menite să 
genereze noi locuri de muncă, iar salariul minim pe economie va continua să crească, angajatorii nu vor mai fi 
motivaţi să ofere locuri de muncă şi vor fi nevoiţi fie să intre în restructurare, ceea ce i-ar duce pe mulţi spre faliment, 
fie să se orienteze spre alte pieţe ale muncii, mai atractive.                                              
 
 

Deputat 
Mihai Deaconu 

 
*** 
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Codul insolvenţei între bune intenţii şi vendetă?! 
 

Domnule PRIM-MINISTRU, domnilor guvernanţi, stimaţi colegi, 
 
Mă adresez dumneavoastră în mod public prin această declaraţie politică, fără a avea pretenţia de  fin 

cunoscător al subiectului interpelării, dar din crezul că a închide orice şansă redresării financiare şi, mai ales,a 
elimina orice formă de presă, care a suferit în ultimii ani mari deficienţe financiare, ne întoarce la Epoca de aur a 
celui mai iubit fiu al poporului. Cu asta, nu voi fi de acord niciodată şi nici părtaş! 

 
Că avem nevoie de o lege a insolvenţei este limpede. Guvernanţi, bancheri, oameni de afaceri, avocaţi – toţi 

spun că legea în vigoare este  bună pentru şmecheri. Procedura insolvenţei este utilizată prea des de  ţepari pentru a 
evita plata datoriilor către creditorii de bună credinţă. Într-o vreme în care criza loveşte în toate firmele, se justifică 
inclusiv procedura de legiferare extraordinară (Ordonanţă de Urgenţă) pentru această lege. Aşadar, Guvernul face  
bine că îmbunătăţeşte urgent legislaţia în domeniu. 

Oameni care se pricep mai bine ca mine la domeniu mi-au spus că proiectul propus de Ministerul Justiţiei în 
dezbatere publică era unul bun. Asta înseamnă că, cel puţin teoretic, erau eliminate diferitele portiţe care lăsau liber 
diverşilor „băieţi deştepţi”. Ceea ce nu au înţeles profesioniştii şi experţii în domeniu a fost şi este momentul fatidic 
al promulgării ordonanţei şi, direct de la Cancelaria Primului Ministru, legii i-a fost adăugat alineatul care a aruncat 
în aer şi bunele intenţii şi munca funcţionarilor de la MJ. Articolului 81 i-a fost adăugat alineatul (3), care spune aşa 
(preluare direct din Monitorul Oficial, să nu existe loc de interpretări):„ în cazul în care activitatea debitorului se află 
sub incidenţa prevederilor Legii Audiovizualului nr.504/2002,ca urmare a deschiderii procedurii şi până la data 
confirmării planului de reorganizare se suspendă licenţa audio-vizuală…      
   

În formularea de mai sus, articolul introduce o discriminare evidentă între firmele din audio-vizual (adică 
televiziuni şi radio, pe scurt spus) şi toate celelalte firme. Celor din audio-vizual li se aplică o prevedere în plus, o 
pedeapsă suplimentară. Nicăieri nu găsim o justificare raţională de ce, dintre toate firmele, acestea au acest regim 
special. 

Mai mult, această pedeapsă suplimentară este una foarte dură: suspendarea licenţei. Acest lucru afectează 
direct încasările. Cu licenţa suspendată, televiziunea sau postul de radio nu mai emite, deci nu mai încasează nimic şi 
ii cresc instantaneu datoriile. Exact efectul contrar celui scontat de insolvenţă, adică o şansă de supravieţui.  

În fine, mai trebuie spus că alineatele (1) şi (2) ale art. 81 se referă la tranzancţionarea pe bursă a acţiunilor 
firmelor intrate în insolvenţă, adică alineatul (3) nu e doar apărut peste noapte, dar e aruncat fix ca nuca în perete. 

Toate aceste lucruri conduc natural la suspiciunea de „lege cu dedicaţie”. şi aşa ajungem la Realitatea TV, 
care, ce coincidenţă, tocmai se află în procedură de insolvenţă. 

Fac o paranteză. Nu sunt un fan înfocat al Realităţii TV, DAR AL REALITĂŢII CORECTE, DA ! Am 
încheiat paranteza. 

Mă apropii şi  de sfârşitul declaraţiei . Să ne mai uităm o dată cum arată noua faţă a insolvenţei. La început 
vorbim  despre bunele intenţii şi munca bună a guvernului, apoi intrăm într-o poveste lungă ce ne lasă cu un gust 
amar. Ei bine, exact asta s-a întâmplat şi cu OUG 91/2013, care rescrie legea insolvenţei. Toată lumea vorbeşte 
despre răzbunarea premierului pe un post de televiziune. Aşa se vede ! 

 
Vă mulţumesc !       

 
 

Deputat 
Dumitru Niculescu 

 
*** 
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 Întrebări 
 
 
Adresată: domnului Tiberiu Niţu, ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
 

Situaţia deficitului de magistraţi 
 
 

 
Stimate domnule procuror general, 
 

România se confruntă în prezent cu un deficit de peste 500 de posturi de procurori, iar acest vid de personal 
persistă de ani buni. În organigramele unor Parchete de pe lângă judecătoriile sau tribunalele unor judeţe sunt vacante 
numeroase posturi, unele astfel de instituţii funcţionând cu doar unul sau doar unul sau doi procurori. În acest context 
extrem de nefavorabil pentru buna funcţionare a justiţiei, vă întreb stimate domnule procuror general ce strategie 
aveţi în vedere pentru a rezolva criza de personal la nivel naţional? De asemenea, vă rog respectuos să-mi prezentaţi 
situaţia specifică din judeţul Bacău, precum şi din celelalte judeţe ale Moldovei, cu posturile vacante din cadrul 
parchetelor. 
 
Solicit răspuns scris. 

Deputat  
Miron SMARANDACHE 

 
*** 

 
 
Adresată: domnului Eugen-Gheorghe Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 
 

Situaţia derulării Programului Naţional de 
 Screening pentru Depistarea Precoce a Cancerului de Col Uterin 

 
  
Stimate domnule ministru,  
  
         După cum bine se ştie, România ocupă locul întâi în Europa în ceea ce priveşte mortalitatea cauzată de cancerul 
de col uterin. În medie, zilnic, şase femei mor din cauza acestei afecţiuni ce poate fi prevenită şi combătută daca se 
testează anual. În luna august 2012, am asistat la demararea de către Ministerul Sănătăţii a unui program naţional de 
screening pentru depistarea cancerului de col uterin, program ce urma să se deruleze pe o perioadă de cinci ani. 
Astfel, toate femeile cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani, care nu au un diagnostic confirmat de cancer de col 
uterin sau fără antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin, au posibilitatea să efectueze gratuit 
testul Babeş-Papanicolaou. Ministerul Sănătăţii avea în vedere pentru 2012 testarea a peste 200.000 de femei eligibile 
pentru acest program, iar pentru cinci ani - aproximativ şase milioane de femei. Potrivit Ordinului Ministerului 
Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 537 din 5 iunie 2012, statul român alocă 100 de lei pentru 
testarea fiecărei femei eligibile pentru acest program. Astfel, putem estima că valoarea programului se va ridica la 
138 de milioane de euro. 
       Aplicarea programului a demarat greu, în timpi diferiţi de la un judeţ la altul, iar pe parcursul anului 2013, 
responsabilităţile desfăşurării acestuia au fost preluate de la C.N.A.S., revenind în totalitate Ministerului Sănătăţii 
prin Direcţiile de Sănătate Publică judeţene.   
      În prezent, în majoritatea judeţelor programul de screening pentru depistarea cancerului de col uterin s-a sistat din 
lipsa de fonduri, promiţându-se reluarea acestuia după rectificarea bugetară. Deşi s-au constatat unele 
disfuncţionalităţi în derularea programului şi s-a discutat chiar despre lipsa de relevanţă a sa din cauza inexistenţei 
metodei de stocare şi a rezultatelor testelor, consider că acest program era benefic în primul rând femeilor, care erau 
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testate în mod gratuit, aveau posibilitatea să afle un eventual rezultat nefavorabil şi să ia măsuri pentru a avea grija 
de sănătatea lor. 
         Având în vedere toate acestea, va rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări: 
 1. Care este numărul total al femeilor testate prin programul de screening de depistare a cancerului de col uterin, de 
la începutul derulării acestuia şi până în prezent, atât la nivel naţional, cât şi în judeţele Bacău şi Neamţ? 
2. Care este situaţia derulării programului şi a fondurilor alocate în anul 2013 pentru acest program? 
3. Când se va relua derularea acestui program în judeţele în care a fost sistat, şi ce masuri are în vedere MS pentru 
depistarea şi îndreptarea disfuncţionalităţilor programului? 
 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Miron SMARANDACHE 

 
*** 

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

Preţurile mici ale recoltei agricole din acest an. 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România-Filiala Brăila a tras un serios semnal de alarmă cu 
privire la faptul că producţiile „record” din acest an înregistrate la majoritatea culturilor agricole vor avea un efect 
invers pentru sistem, respectiv vor putea conduce chiar la falimentarea agriculturii româneşti. O mare parte a 
producătorilor agricoli brăileni sunt extrem de nemulţumiţi de faptul că preţurile au scăzut vertiginos faţă de anul 
trecut, ajungând aproape la jumătate, precum în cazul porumbului sau florii soarelui. Cred că sunteţi la curent cu 
faptul că pe piaţa românească acţionează circa cinci mari comercianţi de cereale, care s-au constituit într-un cartel 
aproape indestructibil, şi care stabilesc în fiecare an un preţ considerat a fi „criminal” de către producătorii agricoli 
mici şi medii.  

Vă întreb cu respect: 
1. Care sunt preţurile la producţia agricolă din acest an, defalcate pe categorii, faţă de anul trecut? 
2. Are Ministerul pe care îl conduceţi o strategie pentru a destructura acest consorţiu de mari producători agricoli, 
care controlează peste 70% din agricultura românească? 
3. Cum îşi propune Ministerul pe care îl conduceţi să intervină în mod oficial pentru a regla piaţa de cereale, ca unică 
soluţie pentru a aşeza oficial preţurile produselor agricole româneşti la nivelul pieţei europene? 
 
Solicit răspuns scris. 

Deputat  
Marioara NISTOR 

 
*** 

 
 
Adresată: domnului Robert Cazanciuc, ministrul Justiţiei 
 
 

Posibilitatea modificării OUG 94/1999, în sensul efectuării 
 medierii înainte de finalizarea proceselor de la CEDO 
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Stimate domnule ministru, 
 

Am primit mai multe sesizări din partea unor cetăţeni ai municipiului Brăila, care mi-au semnalat că statul 
român poate opri dosarele către CEDO dacă ar lăsa să se facă medierea cauzei înaintea încheierii procesului la Curtea 
Europeană pentru Drepturile Omului. În acest moment, orice demers de acest fel este luat în calcul după prevederile 
OUG 94/1999, care prevede finalizarea proceselor la CEDO şi apoi procedura de mediere. Consider că este un 
mecanism greoi, mai ales pentru proprietarii care îşi revendică vechile proprietăţi şi care ar fi dispuşi să mai renunţe 
la anumite pretenţii pentru a-si atinge scopul urmărit. 
Toate iniţiativele acestor petenţi de a media cauza au primit acelaşi răspuns, iar schimbarea procedurilor legislative în 
aceste speţe va bulversa şi mai mult cadrul legislativ la care ne referim, fapt ce va duce la creşterea numărului 
românilor care vor apela la justiţia CEDO. 

În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţia României şi al art. 1 lit. C pct. 4 din Legea nr. 140/1999 privind 
abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe de-a lungul vremii au fost emise ordonanţe peste ordonanţe care să 
clarifice „Reprezentarea intereselor statului român la Consiliul Europei în procedurile jurisdicţionale”, ştiut fiind 
faptul că România pierde pe bandă rulanta procesele la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului. Statisticile arată 
că în 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit că în sentinţele contestate în România s-a 
încălcat cel puţin o prevedere a  Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului de 189 de ori. În următorul an, de 153 
de ori, iar cifra scade până în 2012, când ajunge la jumătate. Asta nu înseamnă însă că în justiţia românească nu s-au 
mai comis greşeli, ci doar că erorile au fost mai puţine. Pentru astfel de procese statul român a cheltuit aproximativ  
47 de milioane de lei în 2008, pentru achitarea daunelor morale şi a cheltuielilor de judecată iar în ultimii 3 ani nota 
de plată a fost, într-adevăr mai mică, în jurul a 10 milioane de lei. 

La o simplă trecere în revistă a solicitărilor primite de ministerul de resort pentru rezolvarea pe cale amiabilă 
a unei cauze veţi vedea că propunerea mea nu este lipsită de fundament real, mulţi cetăţeni români aflaţi în litigiu  cu 
statul român dorind să cadă la învoială până să facă pasul final către o rezoluţie CEDO. Iată ce prevede OUG 
94/1999: „Art. 8 (1)Rezolvarea pe cale amiabilă a unei cauze întemeiate pe o cerere individuală împotriva statului 
român se face prin convenţia de rezolvare pe cale amiabilă a cauzei. (2)Convenţia se încheie între Guvernul 
României, reprezentat de Agentul guvernamental, şi reclamant sau reprezentantul acestuia. (3)Convenţia se încheie în 
formă scrisă, întocmindu-se un exemplar pentru Agentul guvernamental, câte un exemplar pentru fiecare reclamant 
parte la convenţie, plus un exemplar pentru Curte. (4)Semnarea convenţiei de rezolvare pe cale amiabilă a cauzei nu 
poate avea loc decât după ce Curtea comunică Agentului guvernamental cererea reclamantului. (5)Pentru rezolvarea 
pe cale amiabilă a unei cauze, prin convenţia prevăzută la alin. (1), Agentul guvernamental solicită avizul ministrului 
finanţelor, precum şi al conducătorilor autorităţilor sau celorlalte structuri de la care provine pretinsa încălcare a 
drepturilor reclamantului. Avizele au caracter consultativ şi trebuie comunicate Agentului guvernamental în termen 
de 5 zile libere de la solicitare. Împlinirea termenului fără primirea avizului semnifică aviz favorabil. (6)Semnarea 
convenţiei de rezolvare pe cale amiabilă a cauzei de către Agentul guvernamental se face cu aprobarea ministrului 
afacerilor externe”. 

Având în vedere consideraţiile expuse, vă întreb cu respect domnule ministru de ce nu reuşeşte statul român 
să direcţioneze către copiii săraci, sau cei cu dizabilităţi, sau în alte domenii unde există nevoie imperioasă de 
finanţare aceste sume de bani? De asemenea, propun corectarea, tot printr-o Ordonanţă de Urgenţă, a articolul 8 din 
OUG 94/1999, alineatul (4), care ar trebui să arate astfel: „Semnarea convenţiei de rezolvare pe cale amiabilă a 
cauzei poate avea loc şi înainte de comunicarea cererii reclamantului de către  Curtea  Agentului guvernamental.” 
 
Solicit răspuns scris. 

Deputat  
MARIOARA NISTOR 

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

 
Strategia Ministerului Sănătăţii privind starea de  

sănătate a populaţiei şi controlul preventiv 
 
Stimate domnule ministru, 
                 

O eventuală trecere a personalului medico-sanitar în subordinea Consiliilor Judeţene, după cum se aude 
insistent în ultima perioadă în sistem, ar însemna desprinderea şi întreruperea colaborării cu instituţiile coordonatoare 
profesional (Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, Centrele Regionale de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii), 
instituţii care în momentul actual informează, prelucrează şi transmit legislaţia actualizată, transpusă din legislaţia 
Uniunii Europene, pentru problemele de medicină preventivă. Salariaţii din sistem, personal medico-sanitar, susţin că 
se regăsesc ca şi activitate de prevenţie în structura Ministerului Sănătăţii, şi foarte puţin sau deloc ca funcţionari 
publici în structura Consiliului Judeţean.  

Medicii igienişti şi alţi specialişti din structurile actuale apreciază ca un obiectiv de importanţă majoră 
privind securitatea socială menţinerea în structura DSP-urilor judeţene a Compartimentului de Evaluare a factorilor 
de risc din mediul de viaţă şi muncă. Din informaţiile care mi-au fost puse la dispoziţie de către medicii igienişti, este 
extrem de importantă monitorizarea şi evaluarea periodică a indicatorilor din mediu privind starea de sănătate a 
populaţiei, şi, totodată, a indicatorilor din mediul de muncă, pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi promovarea sănătăţii 
individuale, cât şi menţinerea unei capacităţi de muncă optime.  

Opinia specialiştilor este aceea că menţinerea acestui domeniu în cadrul sănătăţii publice şi implicit în 
subordinea Ministerului Sănătăţii, actualmente numit Compartiment de Evaluare a factorilor de risc din mediul de 
viaţă şi muncă (care cuprinde Colective precum Igiena alimentaţiei, Igiena mediului, Igiena şcolară şi Medicina 
muncii), reprezintă o necesitate obiectivă. Potrivit principiului continuităţii, pe care ştiu că îl agreaţi, structurile 
existente la nivelul acestor Colective ar trebui să funcţioneze şi în viitor cu aceeaşi specialişti, deoarece experienţa 
acumulată de aceştia, prin practicarea obiectivă a acestui domeniu, nu se compară cu nici un alt statut. 

Conform Proiectul de reorganizare propus de Ministrul Sănătăţii, serviciile de avizare şi autorizare a 
obiectivelor nemedicale (inclusiv obiectivele alimentare) vor trece în subordinea Consiliilor Judeţene. În această 
situaţie, există riscul major de apariţie a unor unităţi alimentare care nu vor fi verificate şi evaluate la deschidere şi 
cărora nu li se vor mai stabili concret condiţiile igienico-sanitare specifice de funcţionare. Oamenii din sistem sunt, 
de asemenea, nedumeriţi de faptul că MS face alte reguli comparativ cu alte instituţii, deoarece atât ANSVSA, cât şi 
Agenţia Naţională de Mediu, eliberează în continuare autorizaţii, în baza unei legislaţii proprii, deşi se supun şi ele 
aceleiaşi Legi 359/ 2004. 

Mai mult, potrivit medicilor igienişti, autorizarea sanitară a obiectivelor cu profil alimentar prezintă 
următoarele avantaje pentru DSP-uri: „Taxă pentru autorizarea sanitară; Taxă pentru probele alimentare şi testele de 
salubritate recoltate în momentul evaluării; Realizarea unei evidenţe clare a unităţilor cu profil alimentar ce 
funcţionează pe teritoriul judeţelor, concretizate în dosare de obiectiv, ceea ce asigură o mai bună monitorizare a 
acestor unităţi; Obţinerea de fonduri extrabugetare care pot fi folosite pentru plata taxelor de acreditare şi reacreditare 
a Laboratorului D.S.P., pentru modernizarea şi dotarea laboratoarelor, pentru retribuirea personalului de laborator 
etc.”. Toate instituţiile publice încearcă să crească bugetul de venituri proprii, iar DSP-urile judeţene au, în formula 
actuală, realmente această posibilitate şi nu o folosesc! Medicii igienişti mai sunt de părere că este necesară păstrarea 
structurii actuale, deoarece există o strânsă colaborare între colectivele compartimentului (alimentaţie, mediu, 
şcolară, epidemiologie, medicina muncii), specialiştii realizând o echipă în multe situaţii de importanţă vitală pentru 
starea de sănătate a populaţiei (focare de toxiinfecţie alimentară, inundaţii, accidente de muncă, boli profesionale, 
autorizări de obiective complexe – spitale, şcoli, unităţi industriale -, care necesită specialişti din domenii diferite).  

Nu în ultimul rând, medicii igienişti care au apelat la mine pentru a vă interpela pe această temă îşi exprimă 
speranţa că veţi realiza că specialitatea de igiena alimentaţiei este foarte  importantă pentru a aprecia impactul pe care 
îl au alimentele asupra stării de sănătate a populaţiei, pentru a aprecia riscurile la care suntem supuşi atunci când 
alimentele sunt improprii consumului uman. Nu se poate face o anchetă epidemiologică în cazul unui focar de 
toxiinfecţie alimentară decât împreună cu un specialist în alimentaţie, care poate stabili exact alimentul incriminat, iar 
apoi, în echipă cu medicul epidemiolog, stabilesc măsurile imediate ce trebuie luate pentru a preveni extinderea 
focarului.  
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Constituţia României garantează dreptul  la ocrotirea sănătăţii, ca un drept fundamental, potrivit articolului 
34, „Dreptul la ocrotirea sănătăţii”, „(1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat. (2) Statul este obligat să ia măsuri 
pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice. 
(3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi 
recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie 
a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii”. Consider că pentru atingerea scopului declarat al 
procesului de reorganizare, acela de a îmbunătăţi starea de sănătate a populaţiei, atunci restructurarea organizatorica 
ar trebui sa întărească componenta de medicina preventivă. 

Luând în considerare argumentele expuse, vă întreb respectuos domnule ministru: 
1. Există posibilitatea menţinerii actualelor structuri  funcţionale ale DSP-urilor la nivel judeţean, în condiţiile 
preconizatei reorganizări a acestora? 
2. Are în acest moment Ministerul Sănătăţii o structura de medicină preventivă puternică în propria organigramă, aşa 
cum întâlnim în multe state europene? 
3. Ce le transmiteţi specialiştilor din domeniul igiena alimentaţiei din DSP, respectiv din MS, referitor la modificările 
pe care le aveţi în vedere? 
 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Liliana CIOBANU 

 
*** 

 

Adresată: domnului Daniel-Constantin Barbu, ministrul Culturii 
 

Imposibilitatea tinerilor actori de a-şi  profesa meseria 
 

 
Stimate domnule ministru, 
 

Vă supun atenţiei situaţia ingrată în care se află sute de tineri absolvenţi ai facultăţilor de teatru şi film din 
România, care, în lipsa unor posibilităţi reale de a profesa meseria pentru care s-au pregătit, îngroaşă acum numărul 
şomerilor lipsiţi de orice perspective. Cinematografia românească a ajuns să fie în prezent înţesată de tineret, 
deoarece şcolile de teatru produc actori pe bandă rulantă, iar unităţile din domeniu nu angajează decât extrem de rar. 
În urmă cu mai mulţi ani absolveau facultăţile de teatru din ţară 30-40 de tineri, însă acum avem sute de absolvenţi 
anual, care se transformă din prima zi în şomeri.  

Până acum, Guvernul nu a reuşit să identifice soluţia optimă pentru tinerii actori care ies de pe băncile 
facultăţilor şi rămân şomeri, fără a reuşi să-şi găsească de lucru. Cei aproximativ 400 de absolvenţi care ies anual de 
pe băncile şcolilor de actorie nu se regăsesc în teatrele de stat pentru că posturile sunt blocate, poate doar unul-doi 
actori găsindu-şi de lucru în meseria aleasă. În aceste condiţii, tinerii actori şomeri trăiesc o adevărată dramă, ei fiind 
nevoiţi să trăiască la o vârstă nu tocmai fragedă din mila părinţilor, în lipsa unei alternative reale de a se descurca pe 
cont propriu. Singura lor alternativă, folosită şi de mai mulţi tineri actori din Giurgiu cu care am discutat, este 
zbaterea pentru o colaborare periodică la unităţile culturale, sau participarea la diferite reclame. Vorbim însă de 
obţinerea unor venituri descurajante pentru marea majoritate a tinerilor actori, având în vedere că ei pot fi solicitaţi să 
joace într-o piesă de teatru doar cel mult odată pe lună, şi, de asemenea, plăţile în publicitate s-au redus drastic. În 
aceste condiţii, aceşti tineri sunt nevoiţi deseori să accepte locuri de muncă de compromis, sau chiar compromiţătoare 
pentru statutul şi pregătirea lor, doar din dorinţa de a-şi asigura un trai minim zilnic. 

În actualul context economic şi social, cultura românească se pare că a ajuns la finalul listelor de priorităţi 
din punct de vedere bugetar, fapt ce îngreunează şi mai mult eventualele şanse de integrare pe piaţa muncii a tinerilor 
actori. 

Vă întreb cu respectul cuvenit domnule ministru: 
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1. Câţi tineri au absolvit în ultimii zece ani şcolile superioare de teatru şi film din România şi câţi dintre ei s-au 
angajat în domeniu?  
2. Care este previziunea Ministerului pe care îl conduceţi privind promovarea culturii româneşti în perioada 
următoare, respectiv cum credeţi că puteţi ajuta tinerii actori să se integreze în piaţa muncii, pe competenţele pentru 
care s-au pregătit? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Liliana CIOBANU 

 
*** 

 
 
Adresată: doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 
 

Metoda cu tiosulfat 
 
Stimată doamnă ministru, 

In mass media aţi comunicat că alte tehnologii care nu utilizează cianură nu sunt adecvate pentru Roşia Montana, iar 
în cazul metodei bazate pe tiosulfatul de sodiu aţi comunicat că sunt reactivi rezultaţi mult mai toxici decât în cazul 
cianurării. 

Vă solicităm să ne remiteţi un raport privind tehnologii care nu utilizează cianura şi de ce nu pot fi utilizate la Roşia 
Montană.  În cazul metodei cu tiosulfat de sodiu (brevetate de Larechim România, dar şi de CSIRO Australia), vă 
solicităm să precizaţi care sunt acei reactivi rezultaţi mult mai toxici decât în cazul cianurării. 

Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat  
Tudor Ciuhodaru 

 
** 

 
 
 
Adresată: doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 
 

Modificarea tehnologiei de utilizare a cianurii 
 
 
Stimată doamnă ministru, 

Principalele probleme tehnologice identificate în proiectul de exploatare de la Roşia Montană sunt legate de uriaşa 
cantitate de cianuri ce va fi utilizată şi mai ales de iazul de decantare, în care, pe lângă cianură şi compuşi ai ei, 
adevărata problemă o constituie deversarea în iaz a unor cantităţi uriaşe de metale toxice (arsenic, cupru, mercur, 
plumb, ş.a.). 

Eliminarea acestor probleme ar fi posibilă prin modificarea tehnologiei propuse sau utilizarea unei alte metode decât 
cea cu cianuri. 
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Un exemplu posibil de modificare a tehnologiei cu cianuri ar fi: 

• Materia minieră este transportată de la locul de excavaţie la uzina de procesare unde este concasată şi 
măcinată (dar nu se leşiază cu cianuri) 

• Urmează faza de preconcentrare utilizând metoda clasică de flotare cu sulfuri sau o altă metodă (de ex. 
concentrare gravitaţională). Se apreciază reducerea de cca 25 de ori a cantităţii de cianură 

• Tratare în circuit închis a minereului cu cianură, cu recircularea cianurii. Aceasta rezolvă în mare parte 
problema deversării cianurii în iaz. 

• Uzină de tratare a apei reziduale pentru neutralizarea cianurii şi a compuşilor ei, îndepărtarea metalelor din 
apă şi a altor produşi reziduali nocivi (ca la mina Svartliden din Suedia). Apa rezultată, monitorizată 
permanent, ar urma să se deverseze în Corna. Aceasta ar elimina iazul de decantare. 

Ce opinie aveţi asupra unei abordări similare, dar făcută de specialişti. 

Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat  
Tudor Ciuhodaru 

 
*** 

 
 
Adresată: doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

 
 

Prejudicii stat 
 
Stimată doamnă ministru, 

La o recentă dezbatere privind Roşia Montană în Parlamentul European, dl. Ştefan Marincea şi-a expus punctul de 
vedere asupra acestui proiect. Dânsul apreciază ca fiind dezavantajoasă prelucrarea întregii mase miniere, în loc de 
prelucrarea unui concentrat, că perioada de viaţă a proiectului pentru 10 milioane de uncii este exagerat de mică şi că 
statul român este prejudiciat prin pierderea unei cantităţi uriaşe de alte minerale foarte preţioase, ca şi prin costuri 
postexploatare mai mari, iar partenerul străin este avantajat de această perioada de viaţă redusă printr-o investiţie 
minimă, o producţie mai rapidă şi profituri maxime. 

Care este punctul dvs. de vedere asupra acestor opinii? 

Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat  
Tudor Ciuhodaru 

 
*** 

 
 
Adresată: doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Norme cianuri 
 
Stimată doamnă ministru, 
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Pentru exploatări în cariere deschise ale aurului cu cianuri, normele româneşti sau normele UE prevăd zone de risc de 
contaminare? Dacă da, vă rugăm să precizaţi pentru fiecare zonă diametrul şi restricţiile impuse şi să ne remiteţi o 
hartă a zonei Roşia Montană pe care să fie reprezentate respectivele zone. 
 
Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat  
Tudor Ciuhodaru 

 
*** 

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

Achiziţionarea de microbuze şcolare. 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Ce sumă alocaţi în acest an pentru achiziţionarea de microbuze şcolare ? In condiţiile blocării posturilor din 
administraţia publică locală, în cât timp de la achiziţionare se prevede ca aceste microbuze să poată fi utilizate prin 
angajarea de şoferi ? 
 
Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat  
Tudor Ciuhodaru 

 
*** 

 
 
Adresată: doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Iaz de decantare valea Cornii. 
 
Stimată doamnă ministru, 
În ceea ce priveşte fundul iazului de decantare, RMGC afirmă că există un strat gros de argilă practic impermeabil pe 
toată suprafaţa lui. 
Aţi dispus o verificare care să ateste ceea ce afirmă RMGC? 
Opinia publică a dlui Andrei Justin în această privinţă este: “Iazul de decantare de pe valea Cornii … este aşezat 
parţial pe gresii permeabile şi afectate de fracturi. Din acest motiv, iazul proiectat pe valea Cornii este o bombă 
ecologică cu pericol permanent.” 
Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat  
Tudor Ciuhodaru 

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

Iaz de decantare substante toxice. 
 
Stimată doamnă ministru, 

Problema principală a proiectului privind exploatarea minereurilor din perimetrul Roșiei Montane este existenţa unui 
iaz de decantare în care se vor deversa cantităţi impresionante de metale toxice (arsenic, cupru, mercur, plumb), cu 
pericolul de a se infiltra în apa de mare adâncime, de a se răspândi pe o suprafaţă imensă cu riscurile aferente (vedeţi 
consecinţele în Montana SUA, Guatemala, Honduras, Yanacocha Peru, Waihi Noua Zeelandă şi multe altele). 

Apreciaţi că soluţia RMGC nu va crea astfel de probleme? Vă rugăm să motivaţi. 
 
Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat  
Tudor Ciuhodaru 

 
*** 

 
 
 
Adresată: doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 
 

Existenţă falii de risc 
 
Stimată doamnă ministru, 

Vă solicităm să dispuneţi să se verifice concordanţa dintre harta depusă de RMGC la dosar, realizată în baza hărţii 
oficiale a Institutului Geologic al României, şi harta oficială originală a IGR şi să ne comunicaţi rezultatele acestei 
verificări. 

Dl. Ştefan Marincea, directorul IGR, a afirmat în data de 28 septembrie 2013, la Antena3, că de pe harta RGMC au 
fost eliminate faliile de pe valea Cornei, prezente pe harta oficială a IGR şi că “falia Cornei se vede din satelit”. 

Confirmaţi sau infirmaţi existenţa unor falii/fracturi pe valea Cornei în zona iazului de decantare? 

Solicit răspunsul în scris. 
 
 

Deputat  
Tudor Ciuhodaru 

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

Dosare de mediu. 
 
Stimată doamnă ministru, 
 

Vă solicităm un istoric al depunerii de către RMGC a unor dosare pentru obţinerea acordului de mediu, precizând 
data depunerii, iar în cazul dosarelor anterioare, data respingerii şi motivele. 

 
Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat 
 Tudor Ciuhodaru 

 
*** 

 
 
Adresată: doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 
 

Consecinţele asupra mediului la marile cariere deschise de exploatare a aurului. 
 
Stimată doamnă ministru, 
 
Vă solicităm să ne prezentaţi un raport sintetic privind consecinţele asupra mediului la marile cariere deschise de 
exploatare a aurului cu cianuri, care au lac/iaz de decantare, sunt situate în zona temperată şi au o vechime de peste 5 
ani. Evidenţiaţi distinct carierele fără probleme de mediu, de cele cu probleme. 
 
Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat  
Tudor Ciuhodaru 

 
*** 

 
Adresată: doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 
 

Dosarul de mediu depus de RMGC 
 

 
Stimată doamnă ministru, 
 
Vă solicităm să ne remiteţi o copie a dosarului de mediu depus de RMGC pentru obţinerea acordului de mediu şi să 
răspundeţi la următoarele întrebări: 

• Dosarul este complet, conform prevederilor legale? Dacă nu, ce documente lipsesc? 
• Dosarul conţine documente atacate în prezent în instanţă? Dacă da, care sunt acestea? 
• Strict legat de dosar, care sunt eventualele motive care împiedică aprobarea imediată a acordului de mediu? 

 
Solicit răspunsul în scris. 
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Deputat  

Tudor Ciuhodaru 
 

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

Utilizarea cianurii 
 
Stimată doamnă ministru, 

La Roşia Montană va fi utilizată tratarea masei miniere cu cianură în două etape? Anume, materia minieră este 
transportată de la locul de excavaţie la o locaţie situată în exterior, unde sunt stropite cu cianură, iar soluţia rezultată 
se transportă la uzina de procesare unde va fi tratată a doua oară cu cianură în procesul tehnologic? Dacă da, vă 
rugăm să precizaţi următoarele: 

• Cât din cantitatea de cianură de 12,400 t/an va fi utilizată pentru stropire în aer liber? 
• Ce efecte va avea această operaţie asupra mediului? 

De ce este necesar ca la Roşia Montană să se utilizeze 12,400 t/an în timp ce în restul Europei se utilizează la 
exploatările miniere cca 1.000 t/an?  

Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat  
Tudor Ciuhodaru 

 
*** 

 
 

 Interpelări 
 

 
Adresată: domnului Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale 
De către: deputat Dumitru Niculescu 
Obiectul interpelării: Ajutaţi şi Oltul puternic, domnule ministru?! 
 
    
Stimate Domnule Ministru, 
 
Sunt unul dintre parlamentarii judeţului Olt,chiar dacă nu fac parte din echipa „Oltului puternic”,slogan sub care PSD 
a obţinut un număr de nouă parlamentari. Cu o majoritate exclusivă,de peste 70 la sută în prezent, de care dispuneţi în 
Parlament şi un Guvern USL susţinut de această majoritate, locuitorii judeţului Olt au votat PSD crezând în 
promisiunile făcute. Din păcate, vorbele s-au dovedit vorbe şi prea puţine au fost  investiţiile finanţate din 
localităţi,chiar dacă,multe dintre ele erau imperativ necesare pentru cetăţenii localităţii. 
Din acest context general al promisiunilor frumoase şi atât, face parte şi comuna Fălcoiu, lipsită de sistemul de 
alimentare cu apă potabilă, investiţie demarată prin efortul propriul al administraţiei locale,dar nefinalizată din  lipsă 
de fonduri,pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale refuză alocarea sumei de 6.539.079 lei, din bugetul pe care îl 
are la dispoziţie. 
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În acest context,domnule ministru, iniţiator şi artizan al regionalizării şi descentralizării,vă solicit un răspuns 
personal, în scris şi oral,privind argumentele pentru lipsa finanţării investiţiei din localitatea Fălcoiu, judeţul 
Olt,precum şi soluţiile dumneavoastră în rezolvarea unor asemenea situaţii,pentru primarii care nu mai ştiu unde să 
dea banii din bugetul redus local, altul decât trimiterea la fondurile europene, care ştiţi,mai bine decât oricine cum se 
accesează şi prioritar de către cine. 
 
  Solicit răspuns în scris şi oral.        
 

 
*** 

      
 
Adresată: doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului 
De către: deputat Dumitru Niculescu 
Obiectul interpelării: Aveţi vreo motivaţie a tergiversării sau refuzului finanţării aprobate din 2011, doamnă 
ministru?! 
 
   Stimată Doamnă Ministru, 
 
”Zece comune din Olt vor primi finanţări de la Administraţia Fondului pentru Mediu pentru investiţii în infrastructura 
locală. Este vorba de proiecte de depuse în cadrul Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate 
de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare, majoritatea banilor urmând să fie utilizaţi la 
realizarea de canalizări. Comitetul Director şi Comitetul de Avizare din cadrul Fondului pentru Mediu au aprobat un 
nou set de cereri de finanţare în şedinţa comună din 26 septembrie.  Cele 8,7 milioane de lei obţinute de curând de 
Studina de la Fondul pentru Mediu vor asigura introducerea reţelei de canalizare în cele două sate ale comunei, 
Studina şi Studiniţa”  - am citat din presa locală, datată 2.10.2011.  
 De atunci, în comuna Studina, judeţul Olt, a fost finalizată , prin  finanţarea mai sus consemnată, investiţia -
„Introducerea reţelei de canalizare”- cu o valoare estimată de 7,489,040.00 RON, fără ca guvernul din care faceţi 
parte să-şi onoreze finanţarea aprobată din cadrul bugetului ministerului pe care îl conduceţi. 
Fapt care a pus bugetul local într-o situaţie extrem de delicată, constructorul somând efectuarea plăţii şi ameninţând 
cu sechestrul pe contul Consiliului local, în cazul neefectuării plăţii. Motiv pentru care, vă solicit,doamnă ministru, 
un răspuns scris în care să spuneţi locuitorilor Studinei când veţi face plata aprobată,în vederea deblocării situaţiei 
create prin nealocarea fondurilor. Sau , în cazul refuzului alocării sumei aferente investiţiei,să motivaţi refuzul 
acesteia ,în aşa fel încât, locuitorii Studinei să nu mai aibă convingerea acestui refuz prin statutul de independent al 
primarului lor ales două mandate consecutiv,cu o majoritate covârşitoare ,de peste 80 la sută, după declinarea ofertei  
acestuia de a se înregimenta PSD. 
 
 Solicit răspuns în scris şi oral.          
         

 

 




