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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni,  31 martie 
 
 

Plenul Camerei Deputaţilor a dezbătut luni, 31 martie, moţiunea simplă intitulată „Guvernul Ponta 3 
ameninţă viaţa pacienţilor: amână lista de medicamente compensate”, iniţiată de 79 de deputaţi aparţinând Grupului 
parlamentar al PNL. 
 La dezbateri au participat deputaţii: Constantin Rădulescu, Mihai Sturzu,  Gabriela Podaşcă, Corneliu Florin 
Buicu, Ana Birchall şi Marian Neacşu (Grupul parlamentar al PSD), Graţiela Gavrilescu, Horia Cristian şi Eugen 
Nicolăescu (Grupul parlamentar al PNL), Tinel Gheorghe (Grupul parlamentar al PDL), Tudor Ciuhodaru (Grupul 
parlamentar al PP-DD), Cseke Attila (Grupul parlamentar al UDMR), Vicenţiu Mircea Irimie (Grupul parlamentar al 
PC) şi Camelia Bogdănici (din partea deputaţilor neafiliaţi). 
 Punctul de vedere al Guvernului a fost susţinut de domnul Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii. 
 Moţiunea va fi votată marţi, 1 aprilie. 
 În aceeaşi zi, deputatul Cornel George Comşa şi-a anunţat demisia din Grupul parlamentar al PP-DD, 
urmând să-şi desfăşoare activitatea ca deputat neafiliat, iar deputatul Constantin Cosmin Ene a anunţat că 
demisionează din Grupul parlamentar al PNL, devenind membru al Grupului parlamentar al PSD. 

 
 
 

 
Şedinţa Camerei Deputaţilor de marţi,  1 aprilie 

 
 
 

Camera Deputaţilor a adoptat, prin vot final, marţi, 1 aprilie, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la pachetul de propuneri constând 

în:Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor Programul „Aer curat pentru Europa" COM (2013)918,Propunerea de Directivă a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi provenind de la 
instalaţii medii de ardere COM(2013)919 şi 
Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi 
poluanţi atmosferici şi de modificare a Directivei 2003/35/CE - COM(2013)920 (PH CD 19 /2014) – 332 voturi 
pentru; 

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al 
Republicii Albania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 14 noiembrie 2013 
(PL-x 113/2014) - lege ordinară – 332 voturi pentru, 1 abţinere; 

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 
2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă 
a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 (PL-x 85/2014) - lege ordinară – 336 voturi pentru; 

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri ai 
Ucrainei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 22 octombrie 2013 (PL-x 
123/2014) - lege ordinară – 338 voturi pentru, 1 abţinere; 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură 
(PL-x 391/2013) - lege ordinară – 320 voturi pentru, 1 împotrivă, 14 abţineri; 
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6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea 
traficului şi consumului ilicit de droguri şi a Tabelelor - anexă la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al 
plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope (PL-x 495/2013) - lege ordinară – 345 voturi pentru; 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2013 privind preluarea de 
către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare administrate de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială „UCM" - S.A. Reşiţa (PL-x 503/2013) 
- lege ordinară – 282 voturi pentru, 1 împotrivă, 59 abţineri; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi, care vor fi 
acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale, precum şi unor unităţi 
administrativ-teritoriale (PL-x 120/2014) - lege ordinară – 291 voturi pentru, 46 împotrivă, 8 abţineri; 

9. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară (PL-x 
353/2013/23.12.2013) - lege ordinară – 195 voturi pentru, 71 împotrivă, 76 abţineri; 

10. Proiectul 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 (PL-x 
174/2009) - lege organică – 308 voturi pentru, 2 împotrivă, 36 abţineri; 

 
Moţiunea simplă pe tema medicamentelor compensate, iniţiată de 79 deputaţi ai PNL, a fost respinsă cu 147 

voturi pentru, 188 împotrivă, 3 abţineri. 
 
Propunerea legislativă pentru modificarea art. 40 din Legea 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (Pl-x 35/2014) - lege organică – a fost 
adoptată tacit, prin depăşirea termenelor de dezbatere şi vot final. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2013 pentru reglementarea 
unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 67/2014) - lege ordinară – a fost retrimisă la 
comisia sesizată în fond, în vederea redactării unui raport suplimentar. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 

Sesiunea februarie - iunie 2014 
(Situaţia cuprinde datele la 4 aprilie 2014) 

                            
Totalul iniţiativelor legislative 671 

din care: 

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 514

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 157

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 38

81

– votate  81

             din care: - înaintate la Senat      38

                            - în procedura de promulgare 19

                            - promulgate* 23

                            - respinse definitiv   1

– la vot final 0

2) Se află în proces legislativ 601

a) pe ordinea de zi 216

b) la comisii  368

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 11

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

6

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 28

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 28

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0

4) Desesizări 2

5) Retrase de iniţiatori 1

 
 

     Cele 81 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                         51 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
   21  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                4  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    26  proiecte de legi  
                         30 propuneri legislative 
 
 
 
    

    * În anul 2014 au fost promulgate 35 legi, dintre care 12 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea 
septembrie-decembrie 2013. 
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 

Camerei Deputaţilor 
 

Şedinţele de luni, 31 martie şi marţi, 1 aprilie 2014 
 
 

 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 207 

        din care: - în dezbatere 
 207

                       - la vot final 0
  

Dezbătute 

                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               6  

10  

   - votate 10
         din care: - înaintate la Senat 4 
                        - la promulgare 6 
                        - respinse definitiv 0 
   - la vot final 0
 
Retrimise la comisii 1

 
 
 
 
 
     ▪ Cele 10 iniţiative legislative votate privesc: 
                 9 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                        din care: 
                       3  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
            1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  5  proiecte de legi  
                 1 propunere legislativă 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 

săptămâna 31 martie - 4 aprilie  2014 
 

 
 

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

1.  PL-x 391/2013 - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2013 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind 
managementul instituțiilor publice de cultură 
 

2.  PL-x 495/2013 - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și 
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi pentru completarea anexei la Legea 
nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și 
psihotrope 
 

3.  PL-x 503/2013 - Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2013 privind 
preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanțelor bugetare 
administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la 
Societatea Comercială "UCM" -S.A.Reșița 
 

4.  PL-x 120/2014 - Lege privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de carburanți, 
care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării 
Naționale, precum și unor unități administrativ-teritoriale 
 

5.  PL-x 353/2013 - Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-
teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau  dețin direct sau indirect o participație majoritară 
 
Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
 

6.  PL-x 174/2009 - 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 

  

 
 

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

1.  PL-x  113/2014 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și 
Consiliul de Miniștri al Republicii Albania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, 
semnat la București la 14 noiembrie 2013 
 

2.  PL-x  85/2014 – Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la 
Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenția cadru 
privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 
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3.  PL-x  123/2014 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și 
Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate , semnat la 
București la 22 octombrie 2013 
 

4.  Pl-x  35/2014 - Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Legea 41/1994 privind 
organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de 
Televiziune 
 
[Se consideră adoptat, în condiţiile art.75 alin.2 teza a III-a din Constituţia României] 
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  
Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară  

a anului 2014 
 

 (situaţie la data de 4 aprilie 2014) 
 

 
 
 

În şedinţa din data de 29 ianuarie 2014 , Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor 
legislative ale Guvernului pentru cea prima sesiune ordinară a anului 2014, care  cuprinde 116 de 
proiecte de legi.  

Dintre cele 116 de proiecte,  84 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs 
diferite etape ale procesului legislativ: 

 
  

 
Camera 

Decizională 
Total 

proiecte 
În procedură la CD Adoptate / Respinse de CD 

CD, primă Cameră 
sesizată: 

10 

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

1 
1 
1

- legi în curs de 
promulgare: 
- legi trimise la promulgare: 
- legi promulgate: 

1 
2 

 4

CD, Cameră 
Decizională: 

74 

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

10 
38 

0

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

6 
6 
5 
1 
8

TOTAL 
GENERAL: 

84  
 

51 
 

 
      
33 
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  ANEXĂ 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru prima  sesiune parlamentară ordinară a anului 2014 

 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  07 aprilie  22001144)) 
 

 
 

II..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  LLEEGGIISSLLAATTIIVVĂĂ  LLAA  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    
                              
  

          

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
522/2010 

L 
509/2010 

 

Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.74/2010 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul 
educaţiei şi cercetării. (poz. I-a-20) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Reorganizarea unor instituţii în domeniu cercetării 
ştiinţifice în domeniul cercetării ştiinţifice, stabilirea 
noilor atribuţii  şi a regulamentului d organizarea şi 
funcţionare a acestora. 

CD - OZ Plen 
INV 
 
S  -  

Raport depus pe 
03.04.2014 de 
respingere a cererii de 
reexaminare �i 
adoptarea Legii   
(199/Rs /2014) 

2 PLx 
 671/2013 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea 
Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii 
international de copii, adoptată la Haga la 25 
octombrie 1980, la care România a aderat prin 
Legea nr.100/1992. (poz. I-b-15) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Legii nr.369/2004. 

S - Adoptat pe 
16.12.2013 
 
CD - OZ Plen 
JUR 
  
 

 
Raport depus pe 
19.02.2014 de adoptare 
cu amendamente 
admise 
(79/R /2014) 
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Nr. 
crt 

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

3 

PLx 
382/2013 

L 
480/2013 

 
 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.84/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.64/2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă. (poz. I-a-34) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară 
a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergenţă. 

S - Adoptat pe 
11.02.2014 
 
CD - OZ Plen 
BUG 
  

 
Raport depus pe 
06.03.2014  de adoptare 
a cererii de reexaminare 
în forma prezentată de 
Senat 
(117/Rs /2014) 

 

4 

PLx 
457/2013 

L 
499/2013 

 

Proiect de lege privind parteneriatul public-
privat.  (poz. I-a-1) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD     

�i/sau extinderea unui bun ori a unor bunuri 
destinate prestării unui serviciu public şi/sau 
utilizarea unui serviciu public. Urmare a adoptării 
prezentului proiect, se propune abrogarea Legii 
parteneriatului public-privat nr.178/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

S -Adoptat pe 
10.02.2014 
 
CD - OZ Plen 
IND şi JUR  
 

 
Raport depus pe 
11.03.2014  de adoptare 
a respingerii cererii de 
reexaminare  
(150/R /2014) 
 

5 

PLx 
73/2014 

L 
9/2014 

 

Proiect de lege privind administrarea creanţelor 
bugetare reprezentând comisionul datorat de 
angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă.  
(poz. I-a-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Administrarea creanţelor bugetare reprezentând 
comisionul datorat de angajatori inspectoratelor 
teritoriale de muncă şi abrogarea textelor similare din 
OUG 17/2011. 

S - Adoptat pe 
18.02.2014 
 
CD - OZ Plen  
BUG şi MUN 
 

 
 
Raport depus pe 
21.03.2014  de adoptare 
forma prezentată de 
Senat 
(187/R /2014) 
 

6 

PLx 
98/2014 

L 
11/2014 

 

Proiect de lege privind modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea 
modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor 
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a 
statului precum şi pentru stabilirea altor măsuri.  
(poz. I-a-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2007 
pentru reglementarea modului şi condiţiilor de 
valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, republicată. 

S  - Adoptat pe 
24.10.2013 
 
 
CD - OZ Plen  
BUG  
 

 
 
Raport depus pe 
21.03.2014  de adoptare 
cu amendamente 
admise 
(188/R /2014) 

 



 
4

Nr. 
crt 

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

7 PLx  
354/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2013 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare. (poz. I-b-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern- Cameră decizională: CD 

Instituirea unor măsuri fiscal-bugetare. 

S - Adoptat pe 
02.10.2013 
 
CD - OZ Plen  
BUG 

 
Raport depus pe 
27.03.2014  de adoptare 
cu amendamente 
admise şi respinse 
(205/R /2014) 
 

8 

PLx 
334/2013 

L 
242/2013 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.58/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 
privind camerele pentru agricultură, industrie 
alimentară, piscicultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art.II din 
Legea nr.122/2012 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.283/2010 privind camerele 
pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală. (poz. I-a-3) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind 
camerele pentru agricultură, industrie alimentară, 
piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, precum 
şi abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind 
camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală.   

S - Adoptat pe 
17.02.2014 
 
 
CD - OZ Plen  
AGRI  
 

 
Raport depus pe 
01.04.2014  de adoptare 
a respingerii cererii de 
reexaminare  
(211/R /2014) 
 

9 

PLx  
97/2014 

L 
10/2014 

 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.184/2001 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect. 
(poz. I-a-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, cu 
modificăreile şi completările ulterioare, pentru 
transpunerea Directivei 36/2005/CE şi a  Directivei 
2006/123/CE. 

S  - Adoptat pe 
24.10.2013 
 
CD - OZ Plen  
ADMIN 
  

 
 
Raport depus pe 
03.04.2014  de adoptare 
forma prezentată de 
Senat 
(219/R /2014) 

 

10 

PLx  
126/2014 

L 
2/2014 

 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.108/2013 pentru 
prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al 
art.56 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea 
şi autorizarea mijloacelor de publicitate.  
(poz. I-a-32) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 
din Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi 
autorizarea mijloacelor de publicitate . 

S  - Adoptat pe 
17.03.2014 
 
CD - OZ Plen  
ADMIN 

 
 
Raport depus pe 
03.04.2014  de adoptare 
forma prezentată de 
Senat 
(221/R /2014) 
 



 
5

Nr. 
crt 

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

11 

 
PLx 

117/2014 
L 

13/2014 
 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.112/2013 privind 
prorogarea unor termene prevăzute la art.2 din 
Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.116/2011 
pentru aprobarea unor măsuri cu privire la 
vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de 
Societatea Comercială de Distribuţie şi 
Furnizare a Energiei Electrice"Electrica" -S.A. şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri 
pentru derularea procesului de privatizare a 
Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor 
Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a 
Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor 
Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, 
precum şi asocietăţilor comerciale filiale de 
distribuţie şi furnizare a energiei electrice, 
precum şi a termenelor prevăzute la alin.(2) şi 
(4) ale art.6 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri 
pentru derularea şi finalizarea privatizării 
societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi 
furnizare a energiei electrice.  (poz. I-a-27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Prorogarea unor termene prevăzute la art.2 din 
Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.116/2011 
pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea 
unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea 
Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei 
Electrice "Electrica" -S.A. 

S  - Adoptat pe 
11.03.2014 
 
 
 
CD - OZ Plen  
ECON 
 

 
 
 
Raport depus pe 
03.04.2014  de adoptare 
forma prezentată de 
Senat 
(223/R /2014) 
 

12 PLx  
114/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.25/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002. (poz. I-b-11) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 
504/2002, în scopul adaptării sectorului audiovizual 
la evoluţia pieţei din acest domeniu şi la evoluţia 
comportamentului operatorilor economici care 
activează pe această piaţă. 

CD - CULT 
 pt. raport 
 

S  - 

TDR: 17.09.2013 
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Nr. 
crt 

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

13 PLx 
592/2010 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele 
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. 
(poz. I-b-29) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern  
- Cameră decizională: CD 

OUG 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. 
 

S -  Adoptat pe 
14.10.2013 
 
CD - BUG şi 
JUR pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
 
TDR: 22.11.2010 

14 PLx 
458/2012 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind 
organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare şi societăţile de administrare a 
investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital. (poz. I-b-2) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Înfiinţarea şi reglementarea activităţii organismelor 
de plasament colectiv în valori mobiliare 
(O.P.C.V.M.), prin transpunerea directivelor europene 
incidente în domeniul valorilor mobiliare şi 
modificarea subsecventă a Legii nr. 297/2004 privind 
piaţa de capital. 

S - Adoptat pe 
30.10.2012 
 
CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 29.11.2012 

15 PLx  
97/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare 
obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor 
din sectorul gazelor naturale. (poz. I-b-30) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui impozit asupra veniturilor 
suplimentare obţinute de operatorii economici care 
desfăşoară activităţi de extracţie şi comercializare a 
gazelor naturale. 

S - Adoptat pe 
19.03.2013 
 
 
CD - BUG şi 
IND pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 11.04.2013 

16 PLx  
105/2013 

Proiect de lege privind subvenţionarea din 
fonduri publice a serviciilor sociale acordate de 
asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. 
(poz. I-b-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor 
sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele 
recunoscute de lege, care, potrivit prevederilor art. 8 
din proiect se va realiza începând cu data de 1 
ianuarie 2014, în baza unei proceduri de evaluare şi 
selecţie care respectă principiile concurenţei, 
eficienţei şi transparenţei în alocarea fondurilor 
publice. 

S - Adoptat pe 
25.03.2013 
 
CD - BUG, 
MUN şi JUR  
 pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 18.04.2013 
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Nr. 
crt 

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

17 

PLx  
16/2014 

L 
650/2013 

 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.102/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale. (poz. I-a-28) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale. 

S -  Adoptat pe 
03.02.2014 
 

CD -  BUG 
 pt. raport  
 

 
 
 
 
TDR: 20.02.2014 
 

18 

PLx 
67/2014 

L 
12/2014 

 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru 
modificarea unor acte normative. (poz. I-a-30) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea unor articole din Legea 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, reglementarea unor măsuri de aplicare a 
unor articole, amânarea  termenului de intrare în 
vigoare a accizei suplimentare la carburanţi şi 
abrogarea Legii 148/2012 privind înregistrarea 
operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice. 

S  - Adoptat pe  
17.02.2014 
 
CD – Retrimis 
pe 01.04.2014 
BUG 
 pt. raport 
suplimentar 
 

TDR: 08.04.2014 
 

19 

PLx 
68/2014 

L 
15/2014 

 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.113/2013 privind unele 
măsuri bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului. (poz. I-a-22) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri  bugetare, în scopul 
diminuării eforturilor financiare mari pentru 
producătorii de energie termică şi electrică pentru 
achiziţionarea combustibilului şi al necesităţii 
asigurării consumului de energie electrică. 
 

S - Adoptat pe 
18.02.2014 
 
 
CD - BUG şi 
MUN 
pt. raport 

 
 
 
 
TDR: 04.03.2014 
 

20 

PLx 
337/2013 

L 
501/2013 

 

Proiect de lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.656/2002 pentru 
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri de 
prevenire şi combatere a finanţării actelor de 
terorism. (poz. I-a-19) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea dispoziţiilor art. 8 din Directiva 
2010/78/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 24 noiembrie 2010 cu privire la 
competenţele diferitelor Autorităţi europene de 
supraveghere, precum şi stabilirea precisă a 
autorităţilor naţionale competente în domeniu în 
scopul informării Autorităţilor europene de 
supraveghere în domeniul luptei împotriva spălării 
banilor şi finanţării terorismului, având în vedere 
înfiinţarea Autorităţii de Supraveghere Financiară 
prin OUG nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 113/2013. 

S - Adoptat pe 
25.10.2013 
 
CD - BUG şi 
JUR 
pt. raport 
înlocuitor 

 
 
TDR: 18.03.2014 
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Nr. 
crt 

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

21 
PLx 

524/2011 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de executie a bugetului de stat, a 
contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a 
contului general anual al datoriei publice 
aferente anului 2010. (poz. I-c-1) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de executie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a 
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate şi a contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2010. 

CD +S  
BUG 
 

TDR:19.10.2011 
 

22 
PLx 

525/2011 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a 
contului general de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010.  
(poz. I-c-2) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

CD +S 
BUG 

 

TDR:19.10.2011 

 

23 
PLx 

427/2012 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual 
de execuţie a bugetului de stat, a contului anual 
de execuţie a bugetului Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 
2011.  (poz. I-c-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului anual de execuţie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a 
contului general anual al datoriei publice aferente 
anului 2011.   

CD +S 
BUG 
 

TDR:06.11.2012 
 

24 
PLx 

428/2012 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a 
contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011.  
(poz. I-c-4) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi 
a contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011. 

CD +S 
BUG 

TDR:06.11.2012 
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Nr. 
crt 

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

25 
PLx 

413/2013 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a 
contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011.   
(poz. I-c-5) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi 
a contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011. 

CD +S 
BUG 
 

TDR:27.11.2013 
 

26 
PLx 

414/2013 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a 
contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011.  
(poz. I-c-6) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi 
a contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011. 

CD +S 
BUG 
 

TDR:27.11.2013 
 

27 PLx  
166/2012 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2012 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/2012 privind 
stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a 
legislaţiei Uniunii Europene care armonizează 
condiţiile de comercializare a produselor.  
(poz. I-b-28) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012. 

S - Adoptat pe 
21.05.2012 
 
 
CD – IND 
 pt. raport 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TDR: 20.06.2012 
 

28 PLx  
719/2010 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor 
măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei 
Uniunii Europene care armonizează condiţiile de 
comercializare a produselor. (poz. I-b-27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a 
legislaţiei Uniunii Europene care armonizează 
condiţiile de comercializare a produselor. 

S - Adoptat pe 
17.11.2010 
 
CD – IND  
 pt. raport  
 

 

 
 
 
 
 
 
TDR: 23.12.2010 
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Nr. 
crt 

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

29 PLx 
104/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.11/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile 
rutiere. (poz. I-b-38) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, 
în sensul reglementării mai stricte a modalităţii de 
ralizare a transportului rutier, contra cost, de mărfuri 
în trafic naţional, cu vehicule rutiere a căror masă 
totală maximă autorizată este cuprinsă între 2,4 tone 
şi 3,5 tone, a transportului rutier contra cost de 
persoane cu autovehicule având 9 locuri pe scaune, 
destinate prin construcţie şi echipate pentru 
transportul de persoane, precum şi a transportului 
rutier contra cost de vehicule rutiere defecte sau care 
sunt avariate, în scopul prevenirii unor evenimente 
rutiere cu consecinţe extrem de grave. 

S - Adoptat pe 
25.03.2013 
 
CD - Retrimis 
pe 07.10.2013 – 
TRSP  pt. raport 
suplimentar  
 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 25.03.2013 

30 PLx 
661/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.101/2013 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier. (poz. I-b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011. 

S - Adoptat pe 
17.12.2013 
 
CD -TRSP 
 pt. raport  
 
 

 
 
 
 
 
 
TDR: 13.02.2013 
 

31 PLx 
656/2011 

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile 
rutiere.(poz. I-b-37) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului legal în vederea aplicării noilor 
dispoziţii europene în domeniul transporturilor 
rutiere. 

S - Respins  
 pe 14.11.2011 
 
CD – IND şi 
TRSP 
 pt. raport  

 
 
 
 
 
TDR: 08.12.2011 

32 PLx  
508/2013 

Proiect de lege privind invenţiile de serviciu. 
(poz. I-b-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Invenţiile de serviciu, în scopul stimulării şi lansării 
mediului de afaceri, dar şi în scopul stimulării 
salariaţilor care prestează o muncă de  creaţie în 
îndeplinirea atribuţiilor lor de serviciu sau prin 
utilizarea experienţei angajatorului, prin stabilirea 
unei remuneraţii echitabile la care aceştia au dreptul 
ca urmare a realizării unor invenţii. 

S - Adoptat pe 
11.11.2013 
 
CD - IND 
 pt. raport  

 
 
 
TDR: 28.11.2013 

33 

PLx 
89/2014 

L 
8/2014 

 

Proiect de lege pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol. (poz. I-a-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modul de desfăşurare a activităţilor economice , de 
valorificare de producătorii agricoli, persoane fizice, 
aproduselor agicole proprii şi de exercitare a 
comerţului cu aceste produse. 

S  - Adoptat pe 
24.10.2013 
 
CD - IND şi 
JUR pt. raport 

 
TDR: 13.03.2014 
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Nr. 
crt 

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

34 

PLx  
110/2014 

L 
531/2013 

 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice. (poz. I-a-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, republicată, în scopul 
îmbunătăţirii cadrului legislativ în materie. 

S  -  Respinsă pe 
03.03.2014 

 
CD - TRSP şi 
JUR 
 pt. raport 

TDR: 20.03.2014 

35 

PLx  
119/2014 

L 
23/2014 

 

Proiect de lege privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei 
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 
din România - S.A. prin reorganizarea Regiei 
Autonome "Administraţia Naţională a 
Drumurilor din România". (poz. I-a-24) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei 
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome 
"Administraţia Naţională a Drumurilor din România", 
intervenţii legislative determinate. 

 
 
S - Adoptat pe 
11.03.2014 
 
CD - TRSP  
 pt. raport 

 
 
 
 
 
TDR: 27.03.2014 

36 PLx  
468/2012 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. 
(poz. I-b-22)   
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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. 

S - Respins pe 
30.10.2013 
 
CD - AGRI şi 
SAN  pt. raport 
comun 

 
TDR: 29.11.2012 

37 PLx  
580/2013 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic. 
(poz. I-b 26) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD     

Modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul 
silvic, cu modificările şi completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
10.12.2013 
 
CD -  AGRI şi 
JUR 
 pt. raport 
 

 
TDR: 30.12.2013 
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Nr. 
crt 

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

38 

PLx 
346/2013 

L 
303/2013 

 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
reorganizarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri 
aflate în subordinea acestuia. (poz. I-a-4) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri pentru reorganizarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor instituţii aflate în subordinea 
acestuia.   

S - Adoptat pe 
17.02.2014 
 
 
CD - AGRI  
pt. raport 
înlocuitor 

 
 
TDR: 12.03.2014 

39 

PLx 
127/2014 

L 
115/2014 

 
 

Proiect de lege privind înfiinţarea Regiei 
Autonome “Administraţia Canalului Siret-
Bărăgan”. (poz. II- 13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Înfiinţarea Regiei Autonome “Administraţia Canalului 
Siret-Bărăgan”, constituită ca persaonă juridică de 
drept public sub autoritatea departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructură şi Investiţii  Străine prin 
transferul din patrimoniul Administraţiei Naţionale 
„Apele Române” a tuturor bunurilor aferente 
obiectivului de investiţii “Canalului Siret-
Bărăgan”,bunuri imobile proprietatea publică a 
statului şi care va desfăşura activitate de interes 
public naţional. 

S  - Adoptat pe 
17.03.2014 
 
CD – AGRI şi 
ADMIN 
pt. raport  

 
TDR: 03.04.2014 

40 PLx  
502/2005 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor 
naţionale din România. (poz. I-b-39) 
- Procedură de urgenţă: nu  
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din 
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic 
corespunzător privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului instituţional al minorităţilor naţionale. 

S - Respins pe 
24.10.2005 
CD - Retrimis 
pe 18.09.2012 - 
DROM  
pt. raport 

 
TDR: 25.09.2012 

41 

 
PLx  

238/2013 
L 

173/2013 
 

Proiect de lege privind înfiinţarea Fundaţiei 
"Proiect  Ferentari". (poz. I-a-33) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD     

Înfiinţarea Fundaţiei “Proiect Ferentari” a 
Secretariatului General al Guvernului, persoană 
juridică română, apolitică, fără scop patrimonial, de 
utilitate publică, prin derogare de la prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
10.02.2014 
 

CD - DROM şi 
JUR 
pt. raport 
înlocuitor  

 
 
TDR: 05.03.2014 

42 PLx  
233/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare 
locală. (poz. I-b-20) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

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. 

S  - Adoptat pe 
17.06.2013 
 
CD  - ADMIN 
 pt. raport  
 

 
TDR: 10.09.2013 
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Nr. 
crt 

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

43 

PLx  
141/2014 

L 
18/2014 

 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.114/2013 privind 
modificarea titularilor dreptului de administrare 
a unor imobile aflate în domeniul public şi privat 
al statului şi modificarea unor acte normative. 
(poz. I-a-36) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Propunem reformularea titlului. 

S - Adoptat pe 
25.03.2014 
 

CD – ADMIN 
şi APAR 
 pt. raport 

 
 
 
TDR: 10.04.2014 

44 

PLx  
69/2014 

L 
698/2013 

 

Proiect de lege pentru modificarea Legii 
nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor. (poz. I-a-14) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.14 şi 15 din legea 540/2002 privind 
casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul 
eficientizării procesului  de recuperare a debitelor 
stabilite în sarcina pensionarilor care au contractat 
împrumuturi de la casele de ajutor reciproc. 

S - Adoptat pe 
18.02.2014 
 
CD - MUN 
pt. raport 

 
 
TDR: 04.03.2014 

45 
PLx  

460/2012 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.35/2012 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul sanitar. (poz. I-b-24)  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

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. 

S - Adoptat pe 
30.10.2012 
 
CD - SAN  
pt. raport 

 
 
TDR: 29.11.2012 

46 PLx  
377/2011 

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-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

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, vizând modificarea definiţiilor 
activităţilor de cercetare-dezvoltare conform celor 
uzitate în plan european şi internaţional, posibilitatea 
accesării finanţării de către unităţile de cercetare-
dezvoltare fără personalitate juridică – cum ar fi 
centrele sau laboratoarele înfiinţate în cadrul unor 
universităţi sau institute naţionale, schimbarea 
procedurii de evaluare a institutelor, de cercetare-
dezvoltare, introducerea unui mecanism de finanţare 
pe teri nivele.  

S - Adoptat pe 
30.10.2012 
 
CD - Retrimis 
pe 27.03.2012 - 
INV 
pt. raport 
suplimentar 
 

 

TDR: 10.04.2012 
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Nr. 
crt 

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

47 PLx 
394/2013 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru. (poz. I-b-34) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Taxele judiciare de timbru, în Nota de fundamentare 
arătându-se că modificarea cadrului legal de 
desfăşurare a procesului civil prin adoptarea Codului 
de procedură civilă şi punerea în aplicare a noilor 
instituţii adoptate prin Codul civil impune revizuirea 
urgentă a legislaţiei în materia taxele judiciare de 
timbru, care trebuie să reflecte noua structură şi 
dinamică a procesului civil, noile garanţii procedurale 
acordate părţilor pentru asigurarean unui proces 
echitabil, precum şi acoperirea costurilor 
suplimentare pentru dezvoltarea infrastucturii, 
pregătirea personalului din sistemul justiţiei etc. 

S - Adoptat pe 
21.10.2013 
 
CD - JUR 
 pt. raport  
 

 
 
TDR: 05.11.2013 

48 

PLx 
96/2014 

L 
658/2013 

 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul 
judiciar. (poz. I-a-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Modificarea şi completarea Legii 290/2004 privind 
cazierul judiciar, republicată, cu completările 
ulterioare, în scopul transpunerii Deciziei-cadru 
2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 
privind organizarea şi conţinutul schimbului de 
informaţii extrase din cazierele judiciare între statele 
membre.  

S - Adoptat pe 
24.10.2013 
 
CD - JUR 
 pt. raport  

TDR: 17.03.2014 

49 

PLx 
121/2014 

L 
22/2014 

 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.189/2003 privind asistenţa 
judiciară internaţională în materie civilă şi 
comercială. (poz. I-a-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 189/2003 privind 
asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi 
comercială, republicată, având în vederea evoluţia 
reglementărilor  Uniunii Europene în acest domeniu. 

S  - Adoptat pe 
11.03.2014 
 
CD - JUR 
 pt. raport 

 
 
 
TDR: 03.04.2014 

50 
PLx 

131/2014 
L 

22/2014 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996. (poz. II-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996. 

S  - Adoptat pe 
18.03.2014 
 
CD – JUR şi 
APAR 
 pt. raport 

 
TDR: 03.04.2014 
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Nr. 
crt 

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

51 
BPi 

254/2014 
 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea 
şi sancţionarea contravenţiilor silvice.  
(poz. II-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu 
modificările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii 
cadrului normativ în materie. 

S  - Adoptat pe 
01.04.2014 
 

CD - 
 

Pt.trimitere la comisii 
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Nr. 
crt 

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

1 
PLx  

4/2014 
L 

164/2014 

Lege privind acceptarea Codului de siguranţă 
pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de 
Organizaţia Maritimă Internaţională prin 
rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de 
siguranţă maritimă, la Londra, la 13 mai 2008.   
(poz. I-b-35) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat    

Acceptarea Codului de siguranţă pentru nave cu 
destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă 
Internaţională prin rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului 
de siguranţă maritime, la Londra, la 13 mai 2008.   

CD - Adoptată 
pe 18.02.2013 

 
S - Adoptată pe 
24.03.2014 
 

 
La promulgare din data 
de 31.03.2014 

2 
L 

160/2014 
PLx 

 13/2014 

Lege pentru ratificarea Tratatului privind 
comerţul cu arme, adoptat la New York, la 2 
aprilie 2013, şi semnat de România  la New 
York, la 3 iunie 2013. (poz. I-b-17) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat    

Reglementarea celor mai avansate standarde comune 
pentru reglementarea comerţului internaţional cu arme 
convenţionale, prevenirea şi eradicarea traficului ilicit 
cu arme convenţionale şi prevenirea deturnării acestora 
pe „neagră” corespondentă. 

CD -  Adoptată 
pe 18.02.2013 
 
S - Adoptată pe 
17.03.2014 
 

La promulgare din data 
de 20.03.2014 

3 
L 

185/2014 
PLx 

 3/2014 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
între Guvernul României şi Guvernul Statelor 
Unite ale Americii privind schimburile 
educaţionale şi academice administrate de 
Comisia Fullbright româno-americană, semnat 
la Washington, la 22 octombrie 2013.  
 (poz. I-b-18) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat    

 

CD -  Adoptat 
pe 11.03.2014 
 
 
S - Adoptat pe 
31.03.2014 
 

 
Depunere la Secretarul 
general pentru 
exercitarea dreptului de 
sesizare asupra 
constitutionalităţii legii 
pe data de 01.04.2014 
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Nr. 
crt 

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

4 
L 

504/2013 
PLx 

281/2013 

Proiect de lege pentru completarea art. 43 din 
Legea nr.41/1994 privind organizarea şi 
funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune. (poz. I-a-5) 
- Iniţiator: Guvern 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 

Completarea art. 43 din Legea nr. 41/1994 privind 

organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, cu 

un nou alineat, care să instituie posibilitatea, pentru cele 

două Societăţi, de a constitui persoane juridice, cu sau 

fără scop lucrativ, în ţară sau în străinătate, pentru 

desfăşurarea activităţii specifice.  

S - Adoptat pe 
11.02.2014 
 
 
CD - Adoptat pe 
17.12.2013 

Anunţat în sPlen, pt. 
Anunţat în Plen, pt. 

exercitarea dreptului de 
sesizare asupra 

constituţionalităţii Legii 
din data de 17.02.2014; 

s-a depus sesizare de 
neconstituţionalitate –

autor:Preşedintele 
României pe data de 

04.03.2014esizarstituţion
retuţiogii 

5 
L 

17/2014 
 

Legea viei şi vinului în sistemul organizării 
comune a pieţei vitivinicole.  (poz. I-a-8) 
- Iniţiator: Guvern 

Stabilirea cadrului juridic de funcţionare a filierei 
vitivinicole în ceea ce priveşte producerea, atestarea  
originii, comercializarea şi controlul  produselor 
vitivinicole, în acord cu normele europene. 

S  - AGRI, EC 
 
 
CD - 

Comisia sesizată în fond 
a depus raportul – 
favorabil cu 
amendamente 

6 
L 

14/2014 
 

Proiect de lege privind economia socială.  
(poz. I-a-17) 
- Iniţiator: Guvern 

Domeniul economiei sociale, a cadrului general de 
organizare şi funcţionare a întreprinderilor care 
desfăşoară activităţi în aceste domeniu. 

S - ADMIN, EC, 
MUN 
 
CD - 

TDR:06.03.2014 
         25.03.2014 

7 

L 
660/2011 

PLx  
521/2011 

 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.75/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei. (poz. I-a-21) 
- Iniţiator: Guvern 
 

Modificarea şi completarea OUG 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei, în sensul armonizării 
acestui  act normativ cu prevederile Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011. 

S  - INV  
 
CD - 

Trimis pt. raport 
suplimentar  

8 
L 

415/2011 
 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã 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-25) 
- Iniţiator: Guvern 
 

Modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare 
constând în măsuri pentru îndeplinirea atribuţiilor 
CNCFPA. 

S - MUN 
 
CD - 

Comisia sesizată în fond 
a depus raportul – 
favorabil cu 
amendamente  
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Nr. 
crt 

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

9 
PLx 

656/2013 
L 

135/2014 

Proiect de Lege pentru completarea art.15 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare 
în cadrul administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea unor acte normative.  
(poz. I-b-8) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2012. 

 
S  - ADMIN 

 
CD  - Adoptat 
pe 11.02.2013 

TDR:04.03.2014 
 

10 

PLx  
227/2013 

L 
222/2013 

 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.57/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de 
energie. (poz. I-a-26) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 
din surse regenerabile de energie, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul 
stabilirii, astfel cum rezultă din cuprinsul Notei de 
fundamentare, a unor măsuri pentru menţinerea 
predictibilităţii cadrului legislativ privind promovarea 
energiei electrice produsă de surse regenerabile de 
energie.  
 

S - Adoptat pe 
10.02.2013 
 
 

CD -  Adoptat 
pe 11.02.2013 

Anunţat în Plen, pt. 
exercitarea dreptului de 
sesizare asupra 
constituţionalităţii Legii 
din data de 17.02.2014; 
s-a depus sesizare de 
neconstituţionalitate –
autor:Preşedintele 
României pe data de 
28.02.2014nunţat 

11 
L 

699/2013 
 

Proiect de lege pentru modificarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice. (poz. I-a-15) 
- Iniţiator: Guvern 

Modificarea Legii nr. 263/2010 privind  sistemul unitar 
de pensii publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul egalizării vârstei standard de 
pensionare pentru femei şi bărbaţi prin creşterea vârstei 
de pensionare la femei de la 63 de ani la 65 de ani. 

S  - MUN 
 
CD - 

Trimis pt. raport 
suplimentar. 

12 PLx 
85/2013 

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-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern  
- Cameră decizională: CD 

 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 OUG nr.80/2010 pentru completarea 
art .11 din OUG nr.37/2008 privind reglementarea unor 
măsuri financiare în domeniul bugetar. 

S -  Adoptată pe 
11.03.2013 
 
CD - Adoptată 
pe 11.03.2014 
 

 
 
 
 
La promulgare din data 
de 19.03.2014 
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Nr. 
crt 

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

13 PLx 
107/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu 
pentru autovehicule. (poz. I-b-33) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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. 

S - Adoptată pe 
02.04.2013 
 
CD - Adoptată 
pe 11.03.2014 
 

 
 
 
La promulgare din data 
de 19.03.2014 

14 

PLx  
17/2014 

L 
659/2013 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.104/2013 privind reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea 
Complexul Energetic Hunedoara S.A.   
(poz. I-a-23) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea unor măsuri financiar – fiscale pentru 
societatea Complexul  Energetic Hunedoara SA. 

S - Adoptată pe 
03.02.2014 
 

CD -  Adoptată 
pe 18.03.2013 
 

 
La promulgare din data 
de 26.03.2014 

15 

PLx  
18/2014 

L 
660/2013 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.105/2013 privind unele 
reglementări referitoare la cadrul financiar 
pentru fondul de participare JEREMIE.  
(poz. I-a-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea OUG 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei, în sensul armonizării 
acestui  act normativ cu prevederile Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011. 

S -  Adoptată pe 
03.02.2014 
 
CD - Adoptată 
pe 18.03.2013 

 
La promulgare din data 
de 26.03.2014 

16 

PLx 
70/2014 

L 
3/2014 

 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.105/2011 privind gestionarea şi utilizarea 
fondurilor externe nerambursabile şi a 
cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul 
"Cooperare teritorială europeană". (poz. I-a-35) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.105/2011 privind 
gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, 
pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în 
scopul asigurării unei implementări corespunzătoare a 
proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă din 
fonduri aferente Instrumentului European de vecinătate 
şi Parteneriat. 

S - Adoptată pe  
18.02.2014 
 
 
CD - Adoptată 
pe 18.03.2013 

 
La promulgare din data 
de 24.03.2014 
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Nr. 
crt 

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

17 PLx  
174/2009 

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-23) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

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, transpunând 

prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 7.09.2005 privitor la 

libertatea de stabilire, libera prestare a serviciilor şi 

recunoaşterea calificărilor profesionale în legislaţia 

naţională din sectorul de sănătate. 

S - Adoptat pe 
04.03.2009 
 
CD - Adoptat pe 
01.04.2014 
 

 

18 PLx  
353/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici 
la care statul sau unităţile administrative-
teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau 
care deţin direct sau indirect o participaţie 
majoritară. (poz. I-b-1) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri care se aplică operatorilor 
economici care funcţionează în baza Legii nr. 15/1990 
privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca 
regii autonome şi societăţi comerciale şi a Legii 
societăţilor nr.31/1990, precum şi entităţile exceptate de 
la aplicarea acestor măsuri. 

S -  Adoptat pe 
16.12.2013 
 
CD - Adoptat pe 
01.04.2014 

 

 

19 PLx 
495/2013 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea traficului ilicit de 
droguri şi a Tabelelor - anexă la Legea 
nr.339/2005 privind regimul juridic al 
plantelor, substanţelor şi preparatelor 
stupefiante şi psihotrope. (poz. I-b-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.143/2000. 

S - Adoptat pe 
11.11.2013 
 
CD - Adoptat  
pe 01.04.2014 
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Nr. 
crt 

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

20 PLx  
503/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.97/2013 privind 
preluarea de către Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului a creanţelor 
bugetare administrate de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, prin organul fiscal 
competent, la Societatea Comercială "UCM" -
S.A.Reşiţa. (poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului a creanţelor bugetare administrate de 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul 
fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" -
S.A.Reşiţa. 

S - Adoptat pe 
11.11.2013 
 
CD - Adoptat  
pe 01.04.2014 
  
 

 

21 
 

PLx 
40/2014 

L 
673/2013 

 

Propunere legislativă privind unele măsuri 
referitoare la plăţile naţionale directe 
complementare în sectorul zootehnic.   
(poz. I-a-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD     

Instituirea unor măsuri referitoare la plăţile naţionale 
directe complementare în sectorul zootehnic. 

S - Adoptat pe 
11.02.2014 

 
CD - Respins pe 
25.03.2014 

Respins definitiv 

22 

L 
26/2014 

PLx 
444/2013 

 

Lege pentru ratificarea Convenţiei privind 
asistenţa administrativă reciprocă în domeniul 
fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 
1988 şi a Protocolului de modificare a 
Convenţiei privind asistenţa administrativă 
reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 
27 mai 2010, semnate de partea română la 15 
octombrie 2012. (poz. I-a-29) 
- Iniţiator: Guvern 

Ratificarea Convenţiei privind asistenţa administrativă 
reciprocă în domeniul fiscal, şi a Protocolului de 
modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă 
reciprocă în domeniul fiscal. 
 

CD - Adoptată 
pe 17.12.2013 
 
 
S - Adoptată pe  
17.02.2014 
 
 

Legea nr. 13/2014 

23 PLx 
500/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.92/2013 privind Programul de 
garantare a creditelor pentru întreprinderi mici 
şi mijlocii. (poz. I-b-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Aprobarea Programului de Garantare a Creditelor 
pentri întreprinderi mici şi mijlocii, concretizat în măsuri 
menite să îmbunătăţească accesul acestora la finanţare 
şi, implicit, să stimuleze mediul de afaceri. 

S - Adoptată pe 
11.11.2013 
 
CD - Adoptată 
pe 11.02.2013 
 

Legea nr. 8/2014 
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Nr. 
crt 

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

24 PLx  
383/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.85/2013 privind declanşarea 
procedurii insolvenţei la Regia Autonomă 
pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu 
Severin. (poz. I-b-25) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă 
pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, 
operator strategic al economiei naţionale şi furnizor de 
servicii publice locale, în scopul evitării încetării 
activităţii acesteia şi al asigurării protecţiei juridice 
necesare pentru siguranţa în exploatare, având în vedere 
incapacitatea de plată în care se află această regie. 

S - Adoptată pe 
16.10.2013 

 
CD - Adoptată 
pe 04.02.2013 

Legea nr. 12/2014 

25 
L 

697/2013 
PLx 

579/2013 

Lege privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate 
în extravilan de către persoane fizice şi de 
înfiinţare a Autorităţii pentru Administrarea şi 
Reglementarea Pieţei Funciare. (poz. I-a-2) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării de terenuri agricole situate în extravilan de 
către persoanele fizice, cetăţeni români, respectiv, 
cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai 
statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul 
Economic European (ASEE), precum şi apatrizii cu 
domiciliul în România, într-un stat membru al Uniunii 
Europene sau într-un stat care este parte la Acordul 
privind Spaţiul Economic European (ASEE). 

S - Adoptată pe 
11.02.2014 
 
 
 

CD - Adoptată 
pe 18.02.2014 
 

Legea nr. 17/2014 

26 
PLx 

507/2013 
 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a 
Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat. (poz. I-b-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri, în sensul extinderii ariei 
beneficiarului de lucrări, care poate fi şi o persoană 
fizică autorizată sau întreprinzător titular al 
întreprinderii individuale sau familiale, redefinirea 
caracterului ocazional al activităţilor necalificate, 
posibilitatea minorilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 
ani de a presta asemenea activităţi cu acordul părinţilor 
sau reprezentanţilor legali, stabilirea de noi obligaţii în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru ambele 
părţi. 

S - Adoptată pe 
11.11.2013 
 
CD - Adoptată 
pe 11.02.2013 

Legea nr. 18/2014 

27 PLx  
426/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor 
măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor 
angajamente convenite cu organismele 
internationale, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. (poz. I-b-32) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 
îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele 
internationale, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. 

S - Adoptată pe 
29.10.2013 
 
CD - Adoptată 
pe 25.02.2014 
 

Legea nr. 25/2014 
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Nr. 
crt 

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

28 PLx  
374/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2013 privind unele măsuri 
pentru reorganizarea prin divizare partială a 
Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării 
în Industrie, pentru modificarea unor acte 
normative, precum şi pentru reglementarea 
unor măsuri privind activitatea 
Departamentului pentru Energie. (poz. I-b-14) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reorganizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în industrie, prin divizare parţială şi 
transmiterea unei părţi de patrimoniu către 
Departamentul pentru Energie, modificarea unor acte 
normative, precum şi reglementarea unor măsuri privind 
activitatea Departamentului  pentru Energie. 

S -  Adoptată  pe 
08.10.2013 
 
CD - Adoptată 
pe 25.02.2014 
  
 

Legea nr. 26/2014 

29 
 

PLx 
66/2014 

L 
651/2013 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 
2014, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice.   
(poz. I-a-7) 
- Iniţiator: Guvern 

Salarizarea personalului plătit din sectorul bugetar în 
anul 2014. 

S - Adoptată pe 
17.02.2014 
 
 

CD - Adoptată 
pe 25.02.2014 

 
 
 
Legea nr. 28/2014 

 
 

30 

PLx  
657/2013 

L 
161/2014 

 

Lege pentru ratificarea Acordului pentru 
facilitarea de împrumut de tip preventiv între 
Uniunea Europeană, în calitate de 
Împrumutător şi România, în calitate de 
Împrumutat şi Banca Naţională a României, în 
valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la 
Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg 
la 19 noiembrie 2013 şi a Memorandumului de 
înţelegere între Uniunea Europeană şi 
România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 
2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013.  
(poz. I-b-12) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului pentru facilitarea de împrumut de 
tip preventiv între Uniunea Europeană, în calitate de 
Împrumutător şi România, în calitate de Împrumutat şi 
Banca Naţională a României. 

 
CD - Adoptată 
pe 18.02.2013 
 
 
S - Adoptată pe 
17.03.2014 

 

 
 
 
Legea nr. 31/2014 
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Nr. 
crt 

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

31 PLx 
 2/2014 

Lege pentru ratificarea Memorandumului de 
Inţelegere dintre Guvernul României şi 
Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului 
Europei în domeniul criminalităţii informatice 
din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, 
semnat la Bucureşti , la 15 octombrie 2013 
Proiect de Lege pentru ratificarea 
Memorandumului de Inţelegere dintre 
Guvernul României şi Consiliul Europei 
privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul 
criminalităţii informatice din Bucureşti şi 
statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti , 
la 15 octombrie 2013 Proiect de Lege pentru 
ratificarea Memorandumului de Inţelegere 
dintre Guvernul României şi Consiliul Europei 
privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul 
criminalităţii informatice din Bucureşti şi 
statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti , 
la 15 octombrie 2013.  (poz. I-b-9) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat    

Ratificarea Memorandumului de Inţelegere dintre 
Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul 
Consiliului Europei în domeniul criminalităţii 
informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, 
semnat la Bucureşti , la 15 octombrie 2013. 

CD  -  Adoptată 
pe 11.03.2014 
  
 
 
 
 
 
S - Adoptată pe 
18.03.2014 

 

Legea nr. 33/2014 

32 
PLx  

537/2013 
L 

122/2014 

Lege pentru aderarea României la Protocolul 
din 2002 la Convenţia de la Atena din 1974 
privind transportul pe mare al pasagerilor şi al 
bagajelor lor, adoptat la 1 noiembrie 2002. 
(poz. I-b-36) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Aderarea României la Protocolul din 2002 la Convenţia 
de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al 
pasagerilor şi al bagajelor lor. 

 
 
S - Adoptată pe 
17.03.2014 
 
CD - Adoptată 
pe 04.02.2013 

Legea nr. 34/2014 
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Nr. 
crt 

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

33 

PLx  
659/2013 

L 
165/2014 

 

Lege pentru ratificarea Acordului Intern între 
reprezentanţii guvernelor statelor membre ale 
Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului 
privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene 
în baza cadrului financiar multianual pentru 
perioada 2014-2020, în conformitate cu 
Acordul de Parteneriat ACP-UE şi privind 
alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi 
teritoriile de peste mări cărora li se aplică 
partea a patra din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 24 
iunie 2013. (poz. I-b-16) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului Intern între reprezentanţii 
guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene. 

CD -Adoptată 
pe 18.02.2013 
  
 
 
S - Adoptată pe 
17.03.2014  

 
 
 
Legea nr. 35/2014 
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LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                             
3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 
4. Comisia pentru transporturi şi infrastructură  TRSP 
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 
7. Comisia pentru administraţie publică şi  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncăşi protecţie socială MUN 
10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională APAR 
15. Comisia pentru politică externă POLEX 
16. Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii ABUZ 
17. Comisia pentru regulament REG 
18. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
19. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
20. Comisia pentru afaceri europene 

 
CAE 

 
Alte abrevieri: 
+ Favorabil 
- Negativ 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
TDR - Termen depunere raport 
TAC - Termen aprobare tacită 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 

 
 

( la data de  4 aprilie  2014 ) 
 
 
 

I.  În perioada  31 martie – 4 aprilie  2014   

 
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 22 rapoarte.  

       Comisiile permanente au depus  17  avize. 

Cele 22 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

 10  

 12 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

     6 
     0 

     16 
 

      Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 363 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care   56  pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                          

 

La comisii se află  39  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 
ordinară a anului 2014.  

 
II. De la începutul actualei legislaturi 

 

     Comisiile parlamentare au întocmit  1016 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

În anul 

2014 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 224 

 rapoarte suplimentare 134 15 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 6 

TOTAL     771 245 

 
 
 



DEPARTAMENTUL LEGISLATIV             A N E X A  
Direcţia  pentru lucrările şi secretariatul  comisiilor  
            

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 

pentru care au fost depuse rapoarte 
în săptămâna  31 martie – 04 aprilie 2014 

 
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
ASF Raport comun cu privire la audierea candidaţilor pentru Consiliul 

Autorităţii de Supraveghere Financiară 
 31.03.2014 

Raport de aprobare  
(3/RC din 01.04.2014) 

2. 

 
PLx.117/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonaței de urgență a Guvernului 
nr.112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art.2 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea 
unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de 
Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice" 
Electrica" -S.A. și pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea 
procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a 
Gazelor Naturale" Distrigaz Sud" -S.A. București și a Societății 
Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" 
S.A.Târgu-Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de 
distribuție și furnizare a energiei electrice, precum și a termenelor 
prevăzute la alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și 
finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și 
furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" -S.A. și "Electrica 
Oltenia" - S.A. – prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
02.04.2014 

Raport de adoptare 
(223/R din 03.04.2014) 

 
 
 
 
 
 
 



II. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
ASF Raport comun cu privire la audierea candidaţilor pentru Consiliul 

Autorităţii de Supraveghere Financiară 
 31.03.2014 

Raport de aprobare  
(3/RC din 01.04.2014) 

 
III. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
PLx.549/2009 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor 

nr.85/2003 

2 senatori 
adoptat de 

Senat 
12.02.2014 

Raport de respingere 
(217/R din 02.04.2014) 

 
IV. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
Plx.176/2013 

Propunere legislativă pentru modificarea lit.I) a alin.(3) al art.2 din 
Ordonanţa Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării 
vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa 
circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, 
prin inspecţia tehnică periodică 

3 dep. 
respinsă 
de Senat 

25.03.2014 
Raport de respingere 

(214/R din 02.04.2014) 

2. 

 
Plx.586/2013 

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor şi a Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a 
infrastructurii de transport rutier 

15 parlam. 
respinsă 
de Senat 

26.03.2014 
Raport de respingere 

(215/R din 02.04.2014) 

3. 

 
PLx.101/2014 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (I) al art.37 din 

Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 

4 parlam. 
adoptat de 

Senat 
26.03.2014 

Raport de respingere 
(216/R din 02.04.2014) 

 
 
 
 
 



V. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
PLx.152/2013 Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole şi 

forestiere – raport comun cu comisia juridică 

3 parlam. 
adoptat de 

Senat 
09.12.2013 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(209/R din 31.03.2014) 

2. 

 
Plx.678/2013 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti 

7 parlam. 
respinsă 
de Senat 

27.03.2014 
Raport de respingere 

(210/R din 01.04.2014) 

3. 

 
PLx.334/2013
/2014 

Cerere de reexaminarea a Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.58/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, 
industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi 
pentru abrogarea art.II din Legea nr.122/2012 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală – prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.03.2014 

Raport de respingere 
(211/R din 01.04.2014) 

 
VI. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
Plx.23/2014 Propunere legislativă pentru înfiinţarea ghişeului unic pentru 

înmatricularea autovehiculelor – raport comun cu comisia pt. apărare

14 parlam. 
respinsă 
de Senat 

25.03.2014 
Raport de respingere 

(208/R din 31.03.2014) 

2. 

 
PLx.245/2013 

Reexaminare - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind 
asigurarea funcţionalităţii administraţie publice locale, a numărului de 
posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice, 
din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a 
ministerelor – raport comun cu comisia juridică 

Guvern 11.03.2014 

Raport de adoptare a 
respingerii 

Ordonanţei, cu 
amendamente 

(212/R din 01.04.2014) 

3. 

 
Plx.562/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul electoral – raport comun cu comisia juridică 

4 dep. 
respinsă 
de Senat 

25.03.2014 
Raport de respingere 

(213/R din 01.04.2014) 



4. 

 
PLx.519/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.31 din Legea nr.50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

3 parlam. 
adoptat de 

Senat 
02.04.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(218/R din 03.04.2014) 

5. 

 
PLx.97/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect – prioritate 
legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
02.04.2014 

Raport de adoptare 
(219/R din 03.04.2014) 

6. 

 
PLx.124/2014 

Proiect de Lege pentru aprobare Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative 

Guvern 02.04.2014 
Raport de adoptare 

(220/R din 03.04.2014) 

7. 

 
PLx.126/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la 
alin.(1)  al art.56 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi 
autorizarea mijloacelor de publicitate – prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
02.04.2014 

Raport de adoptare 
(221/R din 03.04.2014) 

 
VII. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
PLx.71/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.59 din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap 
– raport comun cu comisia pt. sănătate 

1 dep. 
adoptat de 

Senat 
25.03.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(224/R din 03.04.2014) 

 
VIII. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
PLx.71/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.59 din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap 
– raport comun cu comisia pt. muncă 

1 dep. 
adoptat de 

Senat 
02.04.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(224/R din 03.04.2014) 

 
 
 
 
 
 



IX. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
Plx.15/2014 Propunere legislativă pentru completarea art.58 din Legea nr.1 din 5 

ianuarie 2011 a Educaţiei Naţionale 
1 dep. 

 
02.04.2014 

Raport de respingere 
(155/RS din 
03.04.2014) 

2. 

 
Plx.34/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1  

1 dep. 02.04.2014 
Raport de respingere 

(156/RS din 
03.04.2014) 

3. 

 
Plx.37/2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.96 alin.(2) şi (3) din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 
33 parlam. 02.04.2014 

Raport de respingere 
(157/RS din 
03.04.2014) 

4. 

 
PLx.522/2010

/2014 

Reexaminare – Lege privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.74/2010 pentru modificarea unor acte normative din 
domeniul educaţiei şi cercetării – prioritate legislativă 

Guvern 02.04.2014 
Raport de respingere 

(199/RS din 
03.04.2014) 

 
X. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
SRT 

Aviz comun al Comisiei pentru cultură şi media a Senatului şi al 
Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor cu privire la desemnarea candidaţilor pentru 
Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Televiziune 

 31.03.2014 
Raport de aprobare 

(4/RC din 01.04.2014) 

2. 

 
Plx.485/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.39/2005 privind cinematografia 

22 parlam. 
respinsă 
de Senat 

25.03.2014 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(222/R din 03.04.2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 



XI. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
PLx.152/2013 Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole şi 

forestiere – raport comun cu comisia pt. agricultură 

3 parlam. 
adoptat de 

Senat 
20.11.2013 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(209/R din 31.03.2014) 

2. 

 
PLx.245/2013 

Reexaminare - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind 
asigurarea funcţionalităţii administraţie publice locale, a numărului de 
posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice, 
din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a 
ministerelor – raport comun cu comisia pt. administraţie 

Guvern 19.03.2014 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(212/R din 01.04.2014) 

3. 

 
Plx.562/2013 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul electoral – raport comun cu comisia pt. 
administraţie 

4 dep. 
respinsă 
de Senat 

26.02.2014 
Raport de respingere 

(213/R din 01.04.2014) 

 
XII. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
Plx.23/2014 

Propunere legislativă pentru înfiinţarea ghişeului unic pentru 
înmatricularea autovehiculelor – raport comun cu comisia pt. 
administraţie 

14 parlam. 
respinsă 
de Senat 

04.02.2014 
Raport de respingere 

(208/R din 31.03.2014) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 
 

 
 

 Declaraţii politice 
 
 

Conferinţa FAO la Bucureşti 
 
 Zilele acestea suntem gazda ediţiei a 29-a a Conferinţei Regionale a Organizaţiei Naţiunilor Unite 

pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) pentru Europa şi Asia Centrală. Este un eveniment important, care ne 
onorează şi care are o participare numeroasă şi notabilă – de la secretari de stat, până la miniştri ai agriculturii, cu 
toţii interesaţi de problemele ce vor fi dezbătute, cu privire la alimentaţie, nutriţie şi agricultură în regiunea Europa şi 
Asia Centrală. 

 Aşa cum anunţam şi eu, în urmă cu ceva timp, tot de la această tribună, tema principală a acestei 
conferinţe este sprijinirea fermelor de familie, mai ales că anul 2014 a fost declarat anul acestor ferme şi al 
programelor de finanţare şi ajutor dedicate acestora. Se vor lua, aşadar, în discuţie politicile publice în legătură cu 
mica agricultură, se vor consulta ONG-urile de profil, dar şi societatea civilă şi se vor identifica soluţiile rapide şi pe 
termen lung în legătură cu acest sector. În acelaşi timp, un alt subiect deosebit de important pe agenda discuţiilor va fi 
risipa de alimente, risipă care a luat proporţii şi care afectează rezerva de resurse naturale, dar ameninţă să ne 
afecteze pe noi toţi, în viitorul apropiat, în absenţa unui mecanism global care să echilibreze irosirea alimentelor din 
ţările dezvoltate cu nevoia de hrană din statele sărace. 

 Este o onoare pentru România să organizeze această conferinţă regională, care se va concretiza într-
un raport final ce va fi luat în discuţie la conferinţa globală FAO, de anul viitor, de la Roma. Şi accentuez importanţa 
acestui eveniment pe care îl găzduim, cu atât mai mult cu cât are loc a doua oară după anul 1976, când am organizat 
la Bucureşti cea de-a 10-a ediţie. 

 Este o ocazie notabilă să participăm activ la dezbaterile pe agricultură la nivel internaţional şi să ne 
expunem punctul de vedere. Şi, mai ales, este o ocazie de neratat pentru producătorii români, care sunt prezenţi la 
Bucureşti, de a fi în atenţia participanţilor la conferinţă. În acelaşi timp, România va fi expusă nu numai agricol, ci şi 
din punct de vedere cultural şi turistic, ştiut fiind potenţialul enorm şi faptul că străinii sunt fascinaţi de tradiţiile şi 
obiceiurile noastre. 

 Vom fi, aşadar, cu ochii pe acest eveniment deosebit de important, cu atât mai mult cu cât se 
desfăşoară chiar în Palatul Parlamentului. 

  
Deputat 

Ion Bălan 
 

*** 
 

Solicitările cetăţenilor privind acordarea dreptului la preemţiune 
 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
 
La sfârşitul anului trecut, Parlamentul României adopta modificările la Legea privind unele măsuri de 

reglementare a vânzării–cumpărării terenurilor agricole  situate în extravilan de către persoane fizice şi de înfiinţare a 
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Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare. Aşa cum şi ministrul Agriculturii declara la acea 
dată, adaptarea legislaţiei la procesul de liberalizare a pieţii funciare era mai mult decât necesară.  

Astfel, acordarea dreptului la preemţiune la vânzarea unui teren pentru cei care locuiesc la sate, cât şi 
statului român este o măsură ce protejează satele româneşti, şi acordă întâietate ţăranilor care doresc să lucreze  
terenurile agricole.  

Cu toate acestea, primari şi cetăţeni din colegiul meu electoral din Botoşani mi-au adus la cunoştinţă 
modalităţi suplimentare de a îmbunătăţi cadrul legislativ modificat la sfârşitul anului trecut. Astfel, una dintre 
solicitările lucrătorilor agricoli autohtoni este dispunerea de norme privind înştiinţarea vecinilor asupra vânzării de 
terenuri. Dacă prin actualele norme, primăriile sunt obligate să afişeze la aviziere anunţurile de vânzare, cetăţenii 
solicită să fie înştiinţati în scris cu privire la dreptul lor la preempţiune.  

Totodată solicitările cetăţenilor se referă şi la reordonarea modului în care se acordă dreptul la preemţiune. 
Astfel, aceştia consideră că este necesar ca dreptul la preemţiune să fie acordat în următoarea ordine: rudelor de 
gradul 1,2,3, coproprietarilor, vecinătăţilor, persoanelor fizice cu vârsta până în 50 ani, arendaşilor, statului român şi, 
în cele din urmă, persoanelor fizice sau juridice străine. 

Liberalizarea pieţii funciare de la 1 ianuarie 2014, ca angajament pe care ţara noaastră şi l-a asumat odată 
cu semnarea Tratatului de aderare la Uniunea Europeană a stârnit multe discuţii contradictorii şi polemici care au 
intoxicat opinia publică.  

Faptul că retorica naţionalistă a fost provocată de acordarea dreptului de a cumpăra terenuri agricole în 
extravilan de către cetăţeni străini este regretabil. Cu toate acestea, îmi exprim convingerea că efectele dezinformării 
în mass-media pot fi contracarate prin ascultarea solicitărilor cetăţenilor, analizarea efectelor acestor solicitări şi 
răspunsul prin intermediul unor politici orientate către nevoile acestora.  

 
Deputat 

Tamara Ciofu 
 

*** 
 

Moţiunea simplă – între legitimitate şi retorică 
 
              Desigur moţiunea simplă este o procedură parlamentară cu  menirea de a atrage atenţia asupra unei 

probleme de guvernare. Din acest punct de vedere, gestul Partidului Naţional Liberal de a depune moţiunea simplă 
intitulată 'Guvernul Ponta 3 ameninţă viaţa pacienţilor: amână lista de medicamente compensate' este perfect legitim. 

             Dar să constatăm cum arată realitatea într-un context mai larg. 
             În primul rând, actualul ministru al Sănătăţii a preluat portofoliul ministerial în data 5 martie. Orice 

 om responsabil, care preia un domeniu atât de important şi dificil cum este Sănătatea, va dori mai întâi să verifice 
care este situaţia pe care o preia laolaltă cu funcţia şi aceasta este o necesitate obligatorie.  

              În al doilea rând, şi lista medicamentelor compensate, şi reglementările referitoare la algoritmul de 
calcul al taxei clawback sunt corelate şi legate direct de resursele bugetare pe care guvernul le are la dispoziţie. Aşa 
încât orice verificare în plus înainte de a lua o decizie este binevenită, decât să se dovedească ulterior eronată. O 
astfel de eroare poate deveni mult prea costisitoare în termeni financiari ca să poată fi asumată cu ochii închişi, în 
pripă. 

               În al treilea rând, pe de o parte, Asociaţia Română a Producătorilor Internaţionali de Medicamente 
şi-a arătat  îngrijorarea faţă de retragerea din dezbaterea publică a două proiecte de acte normative care vizau 
modificarea taxei clawback şi a metodologiei de calcul al preţului la medicamente, documente pe care le consideră 
"de importanţă majoră" în procesul de reformă iniţiat de autorităţi. Dar, de cealaltă parte, Asociaţia Producătorilor de 
Medicamente Generice din România a atras atenţia asupra efectelor sociale şi economice "deosebit de grave pe care 
adoptarea proiectelor de acte normative" făcute publice de fosta conducere a Ministerului Sănătăţii le-ar avea asupra 
pacienţilor români şi asupra producătorilor de medicamente generice. Dacă două organizaţii atât de importante au 
păreri opuse referitor la aceiaşi problemă, însemnă că o verificare suplimentară apare ca imperios necesară. 

               În aceste condiţii, iniţierea unei moţiuni, fie ea şi simplă, la numai două săptămâni de la preluarea 
unui mandat ministerial pare mai degrabă un gest retoric. Este nevoie de cel puţin şase luni de exerciţiu de guvernare 
pentru a vedea primele rezultate concrete ale politicii noii conduceri. 
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                Sănătatea este o prioritate absolută de guvernare. Programul cu care Guvernul Victor Ponta a 
venit în Parlament o demonstrează fără dubii. 

                Dar pentru că reforma în sănătate să fie sustenabilă şi nu doar o vorbă în vânt era nevoie că 
economia să se oprească din declin şi să se relanseze. Şi s-a realizat tocmai acest lucru. Este acum momentul ca 
guvernul să se aplece şi asupra domeniilor care ne condiţionează viitorul nostru şi al copiilor noştri: sănătatea şi 
educaţia. Şi nu am nicio îndoială că guvernul va face acest lucru. 

 
Deputat 

Camelia Khraibani 
 

*** 
 

La aniversarea a 10 ani de la aderarea României la NATO 
 
Stimate domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, 
 
Pe 29 martie 2014, România împlineşte 10 ani de când a depus la Washington instrumentul de ratificare a 

Protocolului de aderare la Tratatul Atlanticului de Nord. Aderarea oficială a României la NATO, pe 2 aprilie 2004, a 
reprezentat un moment marcant în istoria contemporană a ţării noastre, cu importanţă deosebită. A însemnat 
împlinirea unuia dintre obiectivele majore ale politicii externe şi de securitate ale României de integrare în sistemul 
euro-atlantic de securitate şi valori, a însemnat recuoaşterea României ca o ţară care militează cu consecvenţă şi 
fermitate pentru democraţie.  

Istoria aderării României la NATO este deja veche, premisele ei fiind iniţiate curând după Revoluţia din 
decembrie 1989. Dacă până atunci România făcuse parte din tratatul de la Varşovia, cetăţenii români meritau să 
primească răsplata sacrificiului suprem făcut în Revoluţie, iar speranţele şi aspiraţiile aderării lor la un alt sistem de 
valori să se îndeplinească. 

Aceste dorinţe legitime ale naţiunii române s-au materializat în eforturi susţinute din partea ţării noastre de 
a se integra în NATO şi în structuri internaţionale democratice, ceea ce a făcut ca în 1993 preşedintele Ion Iliescu să-i 
transmită oficial secretarului general NATO dorinţa României de a adera. Deciziile politice de atunci nu au fost însă 
favorabile ţării noastre. În 1997, la Summitul de la Madrid, uşile Alianţei s-au deschis pentru numai trei dintre fostele 
state comuniste – Ungaria, Cehia şi Polonia. Cu toate acestea, România fusese primul stat din regiune care intrase în 
Parteneriatul pentru Pace.  

Ţara noastră a fost invitată să adere la NATO în 2002, la sumitul Alianţei de la Praga, alături de Bulgaria, 
Slovenia, Slovacia şi statele baltice. Invitaţia a fost adresată de secretarul general al NATO de atunci, Lordul George 
Robertson, iar materializarea eforturilor de aderare este meritul guvernului Adrian Năstase, care a reuşit să 
transforme ziua de 2 aprilie 2004 într-o zi memorabilă. 

Pentru ţara noastră, Ziua NATO reprezintă o sărbătoare a spiritului euro-atlantic şi a democraţiei. Sunt zece 
ani de când România a primit garanţii că va fi apărată în caz de conflict militar şi de când s-a angajat, sub însemnele 
Alianţei Nord-Atlantice, să apere teritoriile altor state. A existat şi un cost pentru toate acestea, concretizat în 
eforturile depuse de România în misiunile întreprinse, în care şi-au pierdut viaţa 25 de militari, alţii fiind răniţi.  

În cei zece ani de când face parte din NATO, 40.000 de militari români au fost trimişi în misiuni de război 
(Afganistan, Irak, Bosnia şi Kosovo). Au fost achiziţionate avioane Hummer şi, în locul vechilor avioane MIG, 
România utilizează acum avioane F16. Cea mai importantă achiziţie este centrul de la Deveselu, care, din 2015, va 
găzdui rachete interceptoare din cadrul scutului antirachetă. De mai mulţi ani, militarii americani şi ai altor ţări 
NATO se antrenează la poligoanele puse la dispoziţie de România. Costurile misiunilor internaţionale ale armatei 
române sunt estimate în jurul unui miliard de euro, în condiţiile în care bugetul Ministerului Apărării Naţionale a fost 
mai mereu condiţionat de nivelul şi randamentul economic al României.  

Eforturile de aderare ale României, dar şi cele de colaborare şi acţiune în misiunile euro-atlantice nu au 
rămas însă nerăsplătite. NATO rămâne principalul garant al securităţii României, iar obiectivul major al ţării noastre 
este consolidarea relevanţei şi eficacităţii NATO, ca pilon fundamental al securităţii euro-atlantice la începutul 
secolului XXI. România a dobândit un profil strategic bine conturat, care pune în evidenţă poziţia geo-strategică de 
frontieră atât pentru Alianţa Nord-Atlantică, cât şi pentru UE. Deceniul de apartenenţă la NATO a sporit securitatea 
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României, a dovedit că aceasta este un partener de încredere pentru Alianţă şi a determinat creşterea investiţiilor 
străine, a sporit încrederea cetăţenilor români într-un viitor mai bun pentru ţara lor. 

La 10 ani de la aderarea ţării noastre la NATO, să ne dorim: La mulţi ani, România! 
 

Deputat 
Sonia-Maria Drăghici 

 
*** 

 
Vizita la Comisia Europeană făcută de membrii Parlamentului României 

 
În 27-29 martie 2014 am participat la Bruxelles la o vizită organizată în scopul întâlnirii membrilor 

Parlamentului României cu reprezentanţi ai Comisiei Europene, pentru informaţii legate de structura şi funcţionarea 
Comisiei, cu prezentarea unor teme de interes pentru România. Din totalul de 15 parlamentari delegaţi, aparţinând 
întregului spectru politic parlamentar, au participat doar 14, unul fiid absent (d-na deputat Paul – grup PDL). 

Prima întâlnire a fost cu dl. Detlef Clemens, Adjunct al Unităţii „Parlamentul European, Grupul de 
Relaţionare Interinstituţională”, de la Secretariatul General al Comisiei Europene. Domnia sa ne-a prezentat cadrul 
instituţional al Comisiei Europene, obiectivele, politicile generale, procesul decizional, factorii de putere, mijloacele 
de influenţă ale Comisiei şi provocările recente, finalizând cu rolul Parlamentelor naţionale în relaţia cu Comisia. 

În privinţa relaţiilor cu Parlamentele naţionale, dl. Clemens a vorbit despre principiul subsidiarităţii, 
sporirea integrării şi lupta împotriva euroscepticismului, accentuând rolul european al Parlamentelor naţionale. 

O serie de colegi au luat cuvântul. Personal am punctat că noi, parlamentarii români, milităm ferm 
împotriva euroscepticismului, fiind conştienţi de rolul nostru în consolidarea relaţiilor europene, ideile, proiectele şi 
racordarea la legislaţia europeană constituind pentru noi premise ale progresului şi prosperităţii României.  

Al doilea expozeu a fost al d-lui Joost Kuhlmann, şeful Unităţii „Finlanda, Bulgaria, România”, din cadrul 
Directoratului General „Afaceri Economice şi Financiare”. Titlul prezentării a fost „România – a învăţa a sta pe 
propriile picioare”. 

Au fost prezentate aspecte legate de balanţa de plăţi pentru România, modalitatea de implementare a celor 
3 programe (2009-2011, 2011-2013 şi 2013-2015), cu precizarea principalelor lor obiective, importante pentru 
România (păstrarea stabilităţii macroeconomice, consolidarea fiscală, păstrarea stabilităţii financiare şi îmbunătăţirea 
sănătăţii). 

Dl. Kuhlmann a apreciat favorabil evoluţia macroeconomică din România, creşterea PIB-ului, scăderea 
deficitului de cont curent şi a ratei inflaţiei, subliniind necesitatea continuării măsurilor de stabilizare a pieţei muncii, 
de ajustare structurală, cu îmbunătăţirea colectării taxelor şi scăderea evaziunii fiscale, nevoia întăririi administraţiei 
publice şi a instituţiilor ei, creşterea absorbţiei fondurilor europene. 

S-au subliniat principalele oportunităţi pentru România în perioada următoare, şi anume: sectorul energetic, 
agricultura şi turismul. Aportul Parlamentului României la implementarea programelor trebuie să sporească, multe 
modificări presupunând iniţiative legislative, cum ar fi: alinierea vârstei de pensionare a femeilor şi bărbaţilor până în 
anul 2030, îmbunătăţirea serviciilor de sănătate şi a funcţionării sectorului sanitar şi creşterea facilităţilor privind 
activitatea sectorului privat. 

Personal, am prezentat d-lui Kuhlmann situaţia sistemului sanitar din România, menţionând existenţa 
raportului de finanţare 60/40 privind serviciile spitaliceşti şi ambulatorii, în condiţiile în care procentul din PIB alocat 
sănătăţii este mai mic decât în alte ţări europene.  

Mi-am exprimat convingerea că nu destructurarea sistemului spitalicesc (desfiinţarea unor spitale) este o 
soluţie, ci consolidarea sa, alături de o finanţare mai bună a sistemului ambulator. În acest sens, am dori susţinerea 
europeană pentru finanţarea construcţiei şi modernizării de spitale, inclusiv de înaltă performanţă, pentru a ne alinia 
la standarde europene. Achiziţiile publice în sistem centralizat trebuie să se facă cu prudenţă, pentru a asigura 
participarea la competiţie şi a producătorilor de echipamente şi materiale sanitare mai mici sau regionali.  

A treia prelegere a fost susţinută de d-na Alina Ujupan, membră a Cabinetului d-lui Dacian Cioloş, 
Comisar pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, care a prezentat principalele direcţii de dezvoltare pentru 
agricultura românească, oportunităţile şi facilităţile de care pot beneficia fermierii din România şi stadiul actual de 
implementare a programelor în acest domeniu. 
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În continuare, am participat la prelegerea cu tema „Programele Sociale Europene”, susţinută de d-na 
Septimia Dobrescu, Director General „Ocupare, afaceri sociale, incluziune”, Unitatea pentru România, Bulgaria şi 
Malta. 

Au fost expuse priorităţile ţării noastre privind creşterea ocupării forţei de muncă, alături de recomandările 
Comisiei privind piaţa muncii, dar şi recomandări pentru administraţia publică, privind reducerea birocraţiei şi 
creşterea capacităţii instituţionale. Au fost prezentate principalele provocări pentru România privind persoanele 
defavorizate, tineri, populaţia rromă, cu evaluarea datelor actuale şi a ţintelor propuse. 

Politica de coeziune 2014-2020, exprimată în proiectul „Europa 2020” a fost explicată privind cadrul 
strategic comun, acordul de parteneriat şi programele operaţionale pentru România. Au fost prezentate de asemenea 
cifrele bugetare repartizate României pentru diferitele categorii de activităţi legate de inserţia socială. „Investiţia în 
copii – ruperea cercului vicios al defavorizării”, „Garanţia pentru tineret” şi strategia de integrare a rromilor au fost 
ultimele teme prezentate, alături de afirmarea necesităţii unor mecanisme de monitorizare eficiente şi asumarea 
instituţională corectă. 

Ultima prelegere a fost făcută de dl. Ioan-Dragoş Tudorache, şeful Unităţii „Afaceri Internaţionale, 
Mobilitate Partenerială”, din cadrul Directoratului General „Home Affairs”, care a prezentat succint (şi datorită 
timpului insuficient rămas), probleme de integrarea României în spaţiul Schengen, făcând o analiză privind realizările 
şi nerealizările ţării noastre în domeniul relaţiilor internaţionale, prin prisma oportunităţilor, punctelor tari şi slabe şi a 
factorilor de presiune externi. La solicitarea parlamentarilor români, s-au prezentat măsuri întreprinse pentru 
îmbunătăţirea sistemului de vize cu SUA. 

Apreciez că vizita făcută la Comisia Europeană a fost de mare interes, pozitivă, şi eficientă pentru 
parlamentarii români, care am putut să completăm informaţiile noastre privind integrarea europeană cu un dialog viu 
şi susţinut pe teme importante pentru România. 

 
 

Deputat 
Sonia-Maria Drăghici 

 
*** 

 
Viteza excesivă 

 
Doamnelor şi domnilor, 

   Stimaţi colegi, 
 
Creşterea dramatică a accidentelor rutiere din ultima perioadă trebuie să ne dea de gândit. România este 

ţara din Europa cu cea mai mare rată a deceselor în accidentele de circulaţie. În prima jumătate a anului, numărul 
accidentelor grave a crescut cu 20%, deşi agenţii de circulaţie au ridicat cu 20% mai multe permise auto. E un 
paradox, pentru că sancţiunile şi accidentele ar trebui să fie invers proporţionale, cum se întâmplă peste tot în lume. 
În România, datele oficiale arată că Poliţia sancţionează în neştire, iar şoferii mor pe capete.  

Dramele de pe şosele sunt, de cele mai multe ori, rezultatul comportamentului iresponsabil, primitiv şi 
inconştient al celor care circulă pe drumurile publice. Într-o clipă poţi pierde cel mai de preţ lucru pe care Dumnezeu 
ţi l-a dăruit - viaţa. Câţi dintre participanţii la trafic iau în serios cunoscutul slogan tipărit pe mii de indicatoare "Stop 
accidentelor rutiere. Alege viaţa!"?  

Pentru a diminua moartea de pe şosele nu este suficientă o legislaţie drastică. Nu la legi suntem restanţieri. 
Viteza excesivă a devenit un hobby al posesorilor de maşini. Ei calcă acceleraţia până se opresc în pomi, stâlpi, se 
înfig în maşinile care rulează pe contrasens ori mai iau câte un pieton, biciclist sau motociclist pe capotă. Nu doar 
viteza este cauza principală a dezastrelor. Conducerea în stare de ebrietate, agresivitatea participanţilor la trafic, 
depăşirile interzise şi periculoase, neacordarea priorităţii, trecerea pe culoarea roşie a semaforului, amplasarea pe 
autoturisme a unor proiectoare de mare putere şi "orbirea" altora cu luminile de drum etc., produc mult mai multe 
tragedii. Datorită lor, pericolele te pândesc la tot pasul: fie ca pieton prevăzător, fie ca şofer responsabil. Ei uită că 
viaţa unui om este în pericol dacă ei sunt grăbiţi să ajungă într-un loc anume, ei uită că neacordarea priorităţii în trafic 
le poate distruge viaţa, ei uită că trebuie să răspundă în faţa legii pentru faptele lor, ei uită că în mâinile lor stă propria 
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viaţă şi, mai mult, viaţa prietenilor sau rudelor care îi însoţesc. Însă, de cele mai multe ori, regretele vin după faptă. 
Abia atunci conştientizează că, oricât de grăbiţi ar fi, viaţa are, într-adevăr, prioritate.  

 
Deputat 

Florin Pâslaru 
 

*** 
 

Asistenţa psihologică gratuită! 
 
 
Doamnelor şi domnilor, 

   Stimaţi colegi, 
 
Problematica sinuciderii este una destul de complexă şi imposibil de isprăvit printr-un scurt cuvânt. Se pare 

că la sinucidere ajung de obicei persoanele care cad într-o extremă a vieţii, în ghearele deznădejdii. În umbra morţii 
se ajunge şi din pricina lipsurilor de tot felul, a greutăţilor vieţii şi, mai ales la tineri, din cauza unei comunicări 
deficitare cu cei din jur şi a lipsei de iubire.  

Realitatea sinuciderii devine un spectru din ce în ce mai apropiat şi mai ameninţător. Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii vorbeşte de un val sau o epidemie de suicid acum când, la nivel mondial, o persoană se sinucide la fiecare 
trei secunde, iar pentru fiecare din acestea există alte 20 ce au încercat să-şi ia viaţa. Mortalitatea prin această cauză a 
fost mai mare decât cel al victimelor înregistrate în urma accidentelor rutiere.  

Dincolo de explicaţii pertinente, o tăcere şi o tristeţe aparte se aştern în inimile noastre când prin mass-
media auzim, din ce în ce mai des, de sinucideri. Încă o persoană care nu şi-a găsit rostul, încă un om care a încetat să 
lupte, încă un înfrânt pe drumul vieţii...  

Am auzit spunându-se că există la unele persoane o dispoziţie înnăscută spre negativism, spre înstrăinare, 
spre suicid chiar. În plus, cu toţii am aflat încă de pe băncile liceului că optimismul şi pesimismul ţin de firea noastră 
şi că n-ai ce face dacă te-ai născut cu o astfel de trăsătură temperamentală. Într-o astfel de ecuaţie, e periculos de uşor 
să afirmi că Dumnezeu este de vină pentru slăbiciunea firii celor ce-şi iau singuri viaţa.  

E imperios necesar să tăiem pesimismul exagerat (deznădejdea), să încurajăm buna-dispoziţie, să 
încurajăm optimismul. Trebuie depistate din timp persoanele cu disponibilitate mărită spre suicid şi ajutate să 
depăşească starea nefericită în care se zbat.  

Când cineva ajunge să se sinucidă, întreaga comunitate ar trebui să se întrebe în ce măsură a împlinit 
cuvintele Mântuitorului privitoare la aproapele, fiecare ar trebui să vadă când l-a abandonat pe fratele căzut între 
tâlharii diavoli cuibăriţi în mintea lui.  

Orice zdruncinare a echilibrului favorizează sinuciderea, iar oamenii îşi iau viaţa cu mai multă uşurinţă 
atunci când structura socială suferă modificări importante. Orice fel de anomie: economică, familială, intrapersonală 
favorizează creşterea ratei sinuciderilor. Crizele industriale sau financiare, şomajul, schimbările şi conflictele 
profesionale, absenţa statutului profesional sau nesiguranţa acestuia, izolarea socială, angoasa marilor oraşe, 
alcoolismul, destrămarea familiei, afecţiunile cronice şi pierderea credinţei sunt tot atâtea coordonate ce pot conduce 
la o conduită suicidară.  

Unii încearcă să se sinucidă, alţii pot face gesturi suicidare care sunt chemări în ajutor sau încercări de a 
face cunoscut cât de adâncă, cât de mare este disperarea lor.  

Între 60% şi 80% dintre persoanele care au comis suicid au comunicat intenţia lor, într-o formă sau alta, 
din timp. Problema e că nu a fost nimeni care să-i asculte. Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează că majoritatea 
cazurilor de suicid care se întâmplă anual ar fi putut fi evitate dacă ar fi fost adoptate soluţii adecvate de comunicare 
de către autorităţile sanitare naţionale.  

Numărul mare de sinucideri înregistrat în ultimii ani i-a determinat pe medicii din cadru Spitalului de 
Urgenţă "Sfântul Ioan" să propună înfiinţarea unui Centru de suicidologie. Înfiinţarea unei astfel de unităţi medicale 
ar reprezenta o premieră în România. Centrul este necesar, deoarece numărul pacienţilor care încearcă să îşi ia viaţa 
este în creştere de la an la an.  
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O lege simplă care să prevadă că prin numărul unic de urgenţă 112, orice pacient să poată beneficia de 
asistenţă psihologică gratuită zi şi noapte, atunci când gândurile negre îi dau târcoale, atunci când disperarea îl 
cuprinde, să poată apela la un psiholog.  

 
Deputat 

Florin Pâslaru 
 

*** 
 

Revizuire a actelor normative ce reglementează piaţa muncii 
 
Doamnelor şi domnilor, 

    Stimaţi colegi, 
 
Gestionarea eficientă a resurselor umane, capital extrem de preţios, este împiedicată în perioada actuală din 

cauze ce se regăsesc atât în rata înaltă de impozite şi contribuţii ce grevează câştigurile ambilor parteneri, angajator şi 
salariat, dar şi în deficienţe de natură legislativă.  

Transformările economice din ultimii ani şi, mai apoi, criza economică au schimbat radical piaţa forţei de 
muncă şi raporturile angajat-angajator, conducând la apariţia unui număr tot mai mare de probleme specifice. La 
acestea a contribuit şi legislaţia actuală, care nu mai răspunde întru totul nevoilor de dezvoltare şi realităţilor 
economiei româneşti.  

Existenţa a cât mai multor locuri de muncă, cât mai bine plătite, dar şi asigurarea unei productivităţi 
crescute a muncii şi a sustenabilităţii costurilor cu forţa de muncă trebuie să se înscrie între obiectivele avute în 
vedere de legislaţia muncii.  

Legislaţia trebuie să asigure echilibru între angajat şi angajator. Legislaţia muncii nu mai este în 
concordanţă cu realităţile economiei româneşti. Considerăm, de asemenea, necesare măsuri de revizuire a volumului 
de contribuţii sociale colectate pe baza fondurilor de salarii, care afectează evident posibilităţile de motivare pozitivă 
reală a angajaţilor, anulând astfel unul dintre cele mai eficiente mijloace de creştere a productivităţii muncii.  

De asemenea, regimul angajărilor, munca temporară, negocierea şi aria de aplicare a contractelor colective 
de muncă, regimul concedierilor, conflictele de muncă, rolul şi atribuţiile sindicatelor trebuie sa se bucure de o 
reglementare clară şi în acord cu problemele actuale de pe piaţa muncii.  

În 2014 trebuie să se procedeze la o revizuire a actelor normative ce reglementează piaţa muncii şi în care 
există dispoziţii lacunare, confuze sau contradictorii, care pun în dificultate luarea măsurilor corecte de către 
angajatori, manageri de resurse umane şi chiar de către instanţele de judecată, în sutele de litigii de muncă care apar 
ca urmare a unui cadru de reglementare deficitar.  

 
Deputat 

Florin Pâslaru 
 

*** 
 

Cum sprijinim turismul românesc 
 
În 2013 România ocupa una dintre ultimele poziţii în clasamentul Uniunii Europene referitor la numărul de 

turişti străini, în urma celorlalte state vecine.  
Şi aceasta nu ar fi cea mai păguboasă statistică! Datele cu adevarat supărătoare sunt cele referitoare la 

diferenţa dintre potenţialul real al turismului românesc şi contribuţia sa –considerabil redusă - la avuţia naţională a 
ţării. Iar, de cele mai multe ori, cauzele declarate ale acestei situaţii nefericite a turismului din România au fost, fie 
stategia incoerentă de dezvoltare a acestui sector important al economiei, fie insuficienta promovare a minunatelor 
locuri din ţara noastră. 

Cu toate acestea, România este cunoscută, este promovată, chiar şi gratuit prin internet. Seriile  WILD 
CARPATHIA, documentar realizat în Transilvania cu sprijinul Alteţei Sale Regale Prinţul Charles al Marii Britanii, 
au făcut înconjurul lumii. 
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Şi există încă multe alte locuri văzute (uneori cu eforturi dificile din pricina accesului) şi admirate în ţara 
noastră,  în Bucovina, în Valea Jiului, în Delta Dunării, pe culmile munţilor sau la tărmul Mării Negre.    

Personal, am făcut o serie de demersuri la Ministerele Culturii şi Turismului  încercând să atrag atenţia 
asupra monumentelor istorice din regiunea Dobrogei care par uitate şi nu se bucură de suficientă atenţie. Am propus 
inclusiv includerea lor într-un circuit turistic dedicat vestigiilor istorice monumente de patrimoniu (şi Slavă 
Domnului, avem destule!). Am să dau un singur exemplu, Podul de la Cernavodă- Podul Carol I- construit şi 
proiectat de inginerul Anghel Saligny, o capodoperă arhitecturală şi tehnică, la momentul realizării sale în1895 fiind 
cel mai lung pod din Europa. 

Însă, cu tristeţe, am realizat că degeaba insist şi fac demersuri pentru promovarea regiunii, monumentele 
având nevoie în primul rând să fie protejate şi conservate. Culmea, la Podul de la Cernavodă, la care m-am referit 
mai sus, NU EXISTĂ CALE DE ACCES ! Şi atunci, ce promovăm? Cum promovăm? Până nu vor fi asigurate 
investiţiile necesare în infrastructura din România, nu putem vorbi de promovare turistică.  

Angajarea guvernului într-un program susţinut de investiţii în dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 
din ţara noastră va duce negreşit la creşterea numărului de turişti, la creşterea aportului turismului la PIB-ul României 
şi, până la urmă, la un mod de civilizat de a călători demn de secolul 21.                                                        

 
Deputat 

Ileana Cristina Dumitrache 
 

*** 
 

Abandonul şcolar, încurajat şi de fondul clasei 
 
Domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, 
 
Că ne place sau nu, din ce în ce mai des auzim despre extinderea unui fenomen nociv pentru societatea 

românească - abandonul şcolar. Din nefericire, abandonul şcolar este în creştere în ultimii ani, în România, şi 
afectează în special patru categorii de copii: pe cei de etnie romă, pe cei care au crescut în familii sărace, pe cei din 
mediul rural şi pe cei cu dizabilităţi. Aşa arată un raport realizat de experţii români cu susţinerea UNICEF România. 

Este adevărat că 70% din cauzele abandonului şcolar ţin de contexte din afara şcolii, respectiv de mediul 
familial, de sărăcie. Nu se consideră că un copil a abandonat şcoala decât după ce nu a mai figurat statistic în sistemul 
de educaţie timp de doi ani. De aceea există şi un decalaj al datelor statistice în privinţa abandonului şcolar. �i acest 
decalaj face ca statisticile să se îngroaşe şi din ce în ce mai mulţi copii să rămână chiar fără un bagaj minim de 
cunoştinţe.  

Stimaţi colegi, deşi Constituţia consacră capitolul 32 dreptului la învăţătură, normând prin Aliniatul 4 că 
„învăţământul de stat este gratuit”, „statul acordă burse sociale de studii copiilor şi tinerilor proveniţi din familiile 
defavorizate şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii”, se pare că s-a ajuns, indirect, la neglijarea acestor 
prevederi. În contextul în care părinţii, din veniturile deja impozitate, plătesc şi alte taxe către autorităţile locale 
cărora le sunt subordonate instituţiile de învăţământ, prin obligarea legală sau conjuncturală la plata acestor sume, 
şcolarizarea îşi pierde astfel atributul de gratuitate consfinţit de legea fundamentală. Astfel, pe lângă încălcarea 
Constituţiei, se produce o multiplă impozitare a veniturilor părinţilor care sunt şi aşa insuficiente. Situaţia este cu atât 
mai gravă pentru familiile care au ca singură sursă de venit doar alocaţiile copiilor sau ajutoarele sociale. Din aceste 
venituri infime, aceste familii trebuie să facă şi alte eforturi uriaşe şi să le asigure copiilor transportul la şcoală.  

Mass-media au adus în atenţia publicului numeroasele cazuri ale unor unităţi de învăţământ în care părinţii 
sunt de-a dreptul somaţi să achite şcolilor diverse sume pentru celebrele „fonduri ale şcolii”, „fonduri ale clasei”, 
„copertă de catalog” etc. Astfel de pretenţii financiare deloc legitime converg, accentuând fenomenul distructiv şi, 
uneori, ireversibil de abandon şcolar.  

Dragi colegi, vă atrag atenţia că şi din pricina tuturor acestor inconveniente s-a ajuns în situaţia în care în 
România aproape un sfert de milion de persoane sunt analfabete, iar cele mai multe persoane care nu ştiu să scrie şi 
să citească se află în partea de sud a ţării, potrivit datelor de la recensământul din 2011, furnizate de Institutul 
Naţional de Statistică. 
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În mediul rural, multe dintre familiile fără posibilităţi financiare renunţă să îşi mai trimită copiii la şcoală 
deoarece nu îi mai pot întreţine, preferând să îi integreze pe aceştia în activităţile domestice, din gospodărie. O altă 
cauză frecventă a abandonului şcolar sunt problemele din sânul familiei, precum divorţurile sau agresivitatea 
părinţilor, din cadrul familiilor dezorganizate. De asemenea, mulţi dintre copii renunţă la şcoală deoarece, din lipsa 
unei atente îngrijiri din partea părinţilor, se văd puşi în situaţia de a rămâne repetenţi, întrucât nu reuşesc să facă faţă 
volumului de materie. Toate acestea sunt cauze psihologice ale abandonului şcolar, din pricina cărora elevul se simte 
frustrat, inferior celorlalţi copii de vârsta sa. Sentimentul de anxietate duce la apariţia refuzului de a mai continua 
studiile. Nu în ultimul rând, alte cauze frecvente ale abandonului şcolar sunt şi cele psihopedagogice. Un elev care nu 
a achitat pretenţiile financiare pretinse de unitatea de învăţământ pe care o frecventează, de cele mai multe ori, va 
avea parte de relaţie defectuoasă cu unii dintre pedagogii săi. Aşadar, se creează premisele ca respectivul elev să se 
simtă evaluat subiectiv sau îi va fi mult mai dificil să identifice o relaţionare între educaţia pe care o primeşte şi 
aspiraţiile sale. 

Sper totuşi că semnalele date de mass-media şi măsurile luate de actualul guvern şi de alte autorităţi cu 
competenţe în acest domeniu vor determina şi ONG-urile să se implice pentru susţinerea strategiilor pe termen lung 
ale executivului pentru combaterea abandonului şcolar pentru că atât de actualii elevi cât şi de cei viitori depinde 
soarta noastră ca naţiune                                        ! 
 

Deputat 
Constantin Mazilu 

 
*** 

 
Miza importantă a scrutinului pentru Parlamentul European 

 
După anii dificili ai crizei  economice,  sunt în pericol atât credibilitatea Uniunii Europene, cât şi rata de 

participare a cetăţenilor la scrutinul pentru Parlamentul European. În acest context, absenteismul masiv ar afecta 
principala miză care este însăşi finalitatea proiectului european, care, după mai bine de 60 de ani de istorie a 
integrării, se află într-un punct critic al evoluţiei sale politico-instituţionale.  

Anul 2014 reprezinta un impas, starea Uniunii Europene s-a înrăutăţit faţă de acum cinci ani, pe toate 
palierele de evaluare: politic, economic, social. Asta, cu toate că Uniunea Europeană a rezistat crizei, Europa fiind 
incomparabil mai sigură şi mai prosperă astăzi decât in trecut.  

Criza a avut însă cosecinţe sociale majore: şomajul inacceptabil, cu niveluri de peste 27% în Grecia şi 
Spania dar cu valori ridicate în aproape toate statele sudice, ruinează în special şansele generaţiei tinere. Întemeierea 
de noi familii a devenit de asemenea problematică şi s-a redus considerabil, îndeosebi în ţările cele mai puternic 
afectate de criză.  

Din punct de vedere politic, populismul, naţionalismul, euroscepticismul şi xenofobia au scoruri electorale 
ridicate în Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Italia, Grecia, Ungaria etc.  Această criză structurală a fost 
declanşată de diferenţele prea mari, cronicizate, între cheltuieli şi venituri, între consum şi resurse. Aceasta a fost, în 
esenţă, viziunea conservatoare a Partidului Popular European asupra crizei, pe care s-au fundamentat politicile de 
austeritate ale guvernelor de centru-dreapta.  

 Pre-Campania pentru alegerile europarlamentare a început aşadar în condiţii economico-sociale dificile şi 
tensionate, fiind aplicate pentru prima dată noi prevederi referitoare la alegerea indirectă a Preşedintelui Comisiei 
Europene, ceea ce a determinat ca miza alegerilor europarlamentare să devină foarte importantă. 

Din punctul meu de vedere, dincolo de confruntarea personalităţilor politice candidate la funcţia de 
preşedinte al Comisiei Europene, economia va fi tema centrală a campaniilor naţionale, în centru aflându-se 
confruntarea dintre austeritate şi creşterea economică ce domină dezbaterile politice de la nivel naţional, după 
începerea crizei zonei euro în anul 20101. Din această cauză, alegerile desfăşurate la nivel naţional au devenit 
europene, întrucât problemele economice europene domină din ce în ce mai multe dezbateri din cele mai multe state 
membre.  
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 In Romania gestionarea crizei a avut un rol important fiind respinsă sau acceptată de electorat. Campania 
electorală pentru alegerile europene va fi o confruntare intre adepţii politicilor de austeritate, în principal partidele de 
centru-dreapta, cu partidele susţinătoare ale măsurilor sociale şi de stimulare a creşterii economice.  

Cred cu tarie ca viziunea social-democrata va avea castig de cauza,pentru a combate declinul drepturilor 
sociale, tăierile radicale din bugetele securităţii sociale, sănătăţii şi educaţiei, reducerea drepturilor angajaţilor şi 
fiscalitatea inechitabilă, principii de bază în ultimii trei ani ale măsurilor economice adoptate în scopul redresării 
finanţelor publice în Europa. Uniunea Europeană trebuie să apere un nou model economic şi social, bazat pe o 
fiscalitate echitabilă şi investiţii publice. 

   
Deputat 

Daniel-Ionuţ Bărbulescu 
 

*** 
 

Uniunea Europeană trebuie sa întărească relaţiile şi cooperarea cu Statele Unite, pentru a putea acţiona 
eficient şi în mod unitar, în faţa crizelor internaţionale 

 
 

Stimate colege,  
Stimaţi colegi, 
 
În declaraţia de astăzi vreau să vă vorbesc despre şansa pe care România o are de a se plasa în centrul 

consolidării relaţiilor dintre UE şi SUA. 
Zilele acestea sărbătorim 10 ani de când România a devenit membru cu drepturi 
depline a NATO recunoscându-se astfel potenţialul României de a se integra în organisme internaţionale 

care să ne asigure securitatea şi prosperitatea. Trebuie să apreciem încă o dată consecvenţa, seriozitatea şi 
profesionalismul cu care ţara noastră şi-a îndeplinit obligaţiile în acest organism politico-militar.  

În 2004, în ziua în care steagul României a fost ridicat pentru prima dată alături de steagurile aliaţilor 
NATO am avut onoarea să fac parte din delegaţia României la Bruxelles şi nu pot reda în cuvinte sentimentul de 
mândrie naţională pe care l-am simţit cu toţii în acel moment.   

Ţin să le mulţumesc şi de la tribuna Parlamentului României femeilor şi bărbaţilor din Armata Română 
care au servit şi continuă să servească cu onoare şi devotament România, punându-şi eforturile în slujba unui scop ce 
depăşeşte graniţele noastre, garantând securitatea noastră şi a aliaţilor noştri. Româncele şi românii care au luptat în 
prima linie în teatrele de război pentru apărarea libertăţii şi democraţiei în lume merită tot respectul nostru.  

Un cuvânt de recunoştinţă şi eroilor căzuţi în aceste teatre de operaţiuni care prin sacrificiul suprem au 
contribuit la îndeplinirea cu succes a misiunilor la care au luat parte. Suntem alături de familiile celor care plătesc, 
din păcate, preţul greu al libertăţii pentru care luptă.  

România, ca membru al NATO, ca partener strategic al SUA şi ca membru cu drepturi depline în Uniunea 
Europeană trebuie să devină o sursă regională de stabilitate şi diplomaţie într-o zonă în care tensiunile din păcate 
cresc. Am încredere că România poate deveni un emiţător al valorilor europene în spaţiul extraeuropean aşa după 
cum cred că România poate deveni o punte de legătură între Asia, Europa şi SUA. 

Trebuie să profităm de potenţialul nostru dat pe de o parte de poziţia geografică şi pe de altă parte de 
statutul nostru de membru în organismele internaţionale politice şi militare.  

România, prin prisma poziţiei strategice în cadrul Uniunii Europene şi NATO, şi având un parteneriat 
temeinic şi de durată cu Statele Unite, are posibilitatea să joace un rol important de mediator, de promotor al 
stabilităţii în noul context internaţional din regiune. Contextul regional ne-a arătat, mai mult ca oricând, că avem 
nevoie de o intensificare a relaţiilor diplomatice dintre SUA şi UE. Cele două continente trebuie să acţioneze prompt, 
hotărât şi determinat în faţa provocărilor pe care le întâmpină comunitatea internaţională.  

Proiectele fundamentale comune şi încrederea istorică dintre UE şi SUA trebuie să se concretizeze într-o 
acţiune coerentă faţă de provocările care se manifestă în regiunea României. Această încredere trebuie să se 
concretizeze şi în obiective cu relevanţă pentru România cum ar fi liberalizarea vizelor pentru toţi cetăţenii statelor 
membre ai UE sau deschiderea largă faţă de integrarea europeană a Republicii Moldova ca să dau numai câteva 
exemple.  
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Ne stă în putere să impunem pe agenda internaţională aceste obiective, cu termene clare, în avantajul 
românilor din  România sau din Moldova. Tocmai de aceea cred că întreaga clasă politică trebuie să susţină unitar şi 
fără rezerve proiectele de interes naţional. Trebuie să ne respectăm pe noi înşine şi să ne cunoaştem potenţialul dacă 
vrem ca acest potenţial să fie recunoscut şi de partenerii noştri. 

Diplomaţia economică, alături de diplomaţia guvernamentală şi diplomaţia parlamentară trebuie să fie puse 
în slujba interesului naţional, asta dacă vrem să atingem obiectivele pe care ni le-am propus.  Spre exemplu, România 
nu trebuie să neglijeze relaţia cu India, cu Asia în general sau cu alte pieţe economice importante. Zilele acestea am 
asistat la comentarii inutile ca să nu spun iresponsabile din partea unor actori politici privind relaţia României cu 
China.  

O diplomaţie economică eficientă îi aduce Franţei sau Statelor Unite contracte comerciale de zeci de 
miliarde de euro cu China, în timp ce preşedintele României se îndoieşte de calitatea relaţiilor noastre cu Republica 
Populară Chineză! Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. România poate să ajungă o punte de legătură între Asia, 
Europa şi SUA redobândindu-şi statutul de lider regional în diplomaţie şi relaţii externe. Îi invit pe toţi cei care zilele 
acestea au comentat gratuit şi absolut copilăresc relaţiile României cu China să citească puţină istorie şi astfel vor 
descoperi că şi diplomaţia românească a contribuit semnificativ la prima vizită a unui preşedinte al SUA în China!  

Suntem puşi în faţa unei alegeri importante: vrem să fim în avangarda relaţiilor internaţionale sau vrem să 
continuăm să ne plasăm în siajul diplomatic al altora, având un rol marginal!? Eu aleg prima opţiune tocmai pentru că 
eu cred în potenţialul României. Trebuie să ne impunem să setăm agenda internaţională, să ne facem vocea auzită în 
regiune şi în Europa şi să devenim o ţară cu adevărat importantă pentru dezvoltarea relaţiilor internaţionale.  

Sper că şi dumneavoastră colegele şi colegii mei din Parlament, indiferent din ce partid politic faceţi parte, 
să alegeţi tot prima opţiune! 

 
 

Deputat 
Ana Birchall 

 
*** 

 
 

10 ani de la aderarea la NATO – Vilnius, 27-28 martie 2014 
 
2004  a fost un an foarte important pentru NATO. A marcat cea mai mare extindere a Alianţei Nord-

Atlantice. România, Slovenia, Slovacia, Estonia, Letonia, Lituania şi Bulgaria au devenit membre NATO  cu drepturi 
depline. 

Pentru România, calitatea de membru NATO  a însemnat foarte multă responsabilitate şi am onorat mereu 
încrederea acordată. În cei zece ani de când facem parte din NATO, 40.000 de militari români au fost trimişi în 
misiuni de război. România a primit întotdeauna laude pentru calitatea militarilor săi, chiar dacă uneori 
echipamentele lor, învechite, au lăsat de dorit. 

Prima şi cea mai importantă misiune la care a participat România ca membră NATO este cea din 
Afganistan. Până în momentul de faţă, România a trimis în această ţară peste 24.000 de militari. Trupele româneşti 
sunt încă prezente în Afganistan şi în Kosovo. Avem peste 1.300 de militari pe aceste fronturi, cei mai mulţi în 
Afganistan. 

În zilele 27-28 martie 2014, pentru a marca în mod deosebit cei 10 ani de NATO,  a avut loc, la Vilnius, 
Conferinţa internaţională cu tema “Contribuţia parlamentară la procesul de extindere al NATO”. Au participat 
invitaţi din 27 de ţări. 

În cursul dezbaterilor de la Vilnius, două au fost temele care au revenit iar şi iar în discursurile 
participanţilor. Îngrijorare faţă de anexarea de către Rusia, printr-o manevră de forţă, a teritoriului Crimeei, parte 
componentă a Ucrainei, şi din ce în ce mai multe ţări mici şi mijlocii doresc să fie protejate de către NATO, 
solicitând extinderea Alianţei. Georgia, Muntenegru şi Bosnia – Herţegovina doresc intrarea ca membre cu drepturi 
depline în NATO.  

La 24 de ani de la încheierea Războiului Rece, am putut vedea cum metodele acelei perioade, pe care o 
credeam încheiată definitiv, au reînviat brusc. Dar lumea de azi  nu mai este dispusă să accepte resemnată astfel de 
acţiuni.  
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În mileniul trei, utilizarea forţei brute pentru reglementarea unor raporturi geopolitice nu este o 
demonstraţie de forţă, ci o dovadă de slăbiciune. 

   
Deputat 

Natalia Elena Intotero 
 

*** 
 

PNL a trădat valorile Uniunii Social Liberale. PNL Alba este o anexă a PDL iar Teodor Atanasiu un senator 
ilegitim 

 
    Dragi colegi parlamentari, 

Dragi prieteni şi români din toată ţara, 
 
Declaraţia mea politică de astăzi face referire la recentele declaraţii de presă a liderilor liberali din judeţul 

Alba. Pentru prima dată într-o conferinţă de presă ţinută săptămâna trecută liderul PNL Alba şi senator liberal, 
Teodor Atanasiu, recunoaşte faptul că în ultimii doi ani liberalii din judeţ au tânjit după o alianţă cu Traian Băsescu şi 
Partidul Democrat Liberal. 

Prin această declaraţie PNL recunoaşte practic că nu au crezut niciodată în valorile Uniunii Social Liberale, 
pentru o Românie corectă în care injustiţia vechiului regim democrat liberal să fie combătută. Mai exact PNL 
demostrează din nou că au mimat opoziţia şi au jucat mereu în tabăra adversă, în echipa celor care au vrut răul 
românilor prin tăierea pensiilor şi salarilor. 

Le reamintesc domnilor liberali, mai ales din judeţul Alba, că nu vom permite acestora să îşi continue 
jocurile politice murdare. Astăzi, PNL are atâţia aleşi locali în ţară şi în judeţul Alba pentru că noi cei din PSD am 
fost corecţi şi am acceptat paritatea pentru binele României.  

Prin reacţia sa, liderul PNL Alba recunoaşte că a minţit în campania pentru alegerile locale când a cerut 
voturile cetăţenilor din Alba pentru Consiliul Judeţean. Astfel, ne explicăm mai bine cum în localităţile conduse de 
liberali în judeţ au fost pierdute aceste alegeri. Înţelegem mai bine scorul slab din Cugir condus de un primar liberal 
sau cum de în campanie domnul Atanasiu şi liderii liberali nu veneau la acţiunile de campanie ale USL pentru a 
discuta cu cetăţenii. 

Am ţinut să am acest discurs de la tribuna Parlamentului întrucât am solicitat cetăţenilor din Alba votul lor 
pentru proiectul USL. Prin cele declarate, domnul Atanasiu nu mai este un senator demn pentru cetăţenii din Alba. 
Locul pe care îl ocupă este deţinut ilegitim şi îl invit în numele votanţilor USL din Alba, şi în special din zona 
Apuseni-Teiuş, să îşi dea demisia şi să revină la urne. Este singura metodă prin care acesta poate să demonstreze că 
nu ia minţit pe cei 7.4 milioane de români care au votat pentru demiterea lui Traian Băsescu.   

 
Deputat 

Ioan Dîrzu 
 

*** 
 

Trista figură a lui Crin Antonescu 
 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 
 
Există oameni cu care nu trebuie să îţi pierzi timpul, demonstrând că ceea ce vor să pară şi ceea ce sunt în 

realitate reprezintă două linii complet paralele. O demonstrează singuri. Mai mult, aceştia merg mai departe, până se 
autoanulează, devenind doar simple figuri patetice şi triste ce vor continua să se alimenteze din puţinele momente în 
care s-au crezut cu adevărat importanţi. 

Exponentul de vârf al acestei tipologii umane, dar şi politice, este domnul Crin Antonescu.  
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Pe domnul Crin Antonescu nu te mai poţi supăra. Ar fi ca şi cum te-ai supăra pe frustrarea celui care a 
realizat brusc că şi-a ratat şansa vieţii. 

Nu îl mai poţi lua nici în serios. Este suficient că se ia singur mult prea mult în serios. Atât de mult, încât a 
obţinut exact efectul invers. 

De Crin Antonescu nici nu mai poţi râde. Ar fi o dovadă de cruzime prea mare din partea noastră, iar de 
figura tristă şi plânsă a arlechinului după ce spectacolul s-a terminat şi luminile s-au stins nu poţi râde. 

Domnul Antonescu şi-a încheiat cariera politică, dacă urmărirea unei funcţii cu obstinaţie, cu orice preţ, 
consecinţe şi, mai ales, în ciuda oricăror evidenţe se poate numi carieră. Iar cu fiecare secundă care mai trece în care 
domnia sa nu este capabilă să accepte acest lucru pe care îl ştie foarte bine, se încheie şi viaţa unui partid care a 
funcţionat de ani buni numai ca satelit în jurul unui personaj care s-a dorit preşedinte, fără să se înveţe nimic din 
soarta altora care au existat şi au gravitat strict în jurul unei alte „personalităţi”, mergându-se cu grotescul până la a se 
considera şi o valoare pe scena politică, ba, chiar şi un oponent redutabil. 

Da, de Crin Antonescu nici măcar nu mai poţi râde. Trecând din alianţă-n alianţă, acum, când lucrurile au 
devenit clare, iar singurătatea îl apasă, a apelat la un ultim parteneriat din interes. Chiar dacă „mirele” este fără 
carismă şi fără şarm, sperăm că îl va ajuta să găsească puterea de a se retrage înainte de a depăşi absurdul.  

 
Deputat 

Ovidiu Cristian Iane 
 

*** 
 

Un deceniu de NATO, un deceniu de siguranţă naţională deplină 
 
 
Distinse domnule Preşedinte de şedinţă, 
Onorat Prezidiu, 
Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi,  
Domnilor miniştri, 
   
Data de 29 Martie 2004 poate şi trebuie să rămână în istoria ţării noastre ca una dintre cele mai importante 

din ultima jumătate de secol. La acea dată, Adunarea Generală a Tratatului Atlanticului de Nord lua decizia, istorică 
pentru noi, de a ne acorda statutul de membru cu drepturi depline al acestei prestigioase alianţe. 

Rezultat al orientării ferme a ţării către valorile lumii occidentale - în rândul cărora democraţia şi statul de 
drept deţin supremaţia absolută - aderarea noastră la cel mai puternic furnizor de securitate din lumea contemporană a 
reprezentat un imens succes al politicii şi al diplomaţiei noastre. Prin eforturi susţinute şi printr-o solidaritate 
exemplară, oamenii politici ai vremii reuşeau  să convingă partenerii noştri externi de seriozitatea cu care, după o 
jumătate de secol de izolare în spatele unei nedorite şi nemeritate cortine de fier, poporul român îşi croia, fără 
şovăire, drumul spre o lume căreia îi aparţinuse cândva şi după care tânjise pe întreaga durată a regimului comunist.  

Îmi face o deosebită plăcere să-mi amintesc, acum, când aniversăm un deceniu de prezenţă activă şi loială 
în cadrul Alianţei Nord-Atlantice, cu ce entuziasm au primit concetăţenii noştri, la acea vreme, vestea că România şi-
a găsit, în sfârşit, locul său binemeritat în rândul celor mai solide şi mai serioase democraţii ale lumii. Era vorba, nici 
mai mult, nici mai puţin, decât de reîmpăcarea statului român cu năzuinţele celor mai aprige ale unui întreg popor, 
care s-a simţit, întotdeauna, puternic atras de tot ceea ce înseamnă valorile lumii occidentale. Popor care s-a dovedit, 
în egală măsură, total neadaptabil la modelul societal care i s-a  impus, ulterior celui de-al doilea război  mondial, cu 
forţa tancurilor sovietice şi în urma unor decizii geostrategice profund eronate şi pe cale de consecinţă, la fel de 
profund păguboase. 

Judecat din acest unghi de vedere, aderarea ţării noastre la NATO reprezintă, deopotrivă, îndeplinirea 
aspiraţiilor unui popor eminamente european şi o cuvenită reparaţie istorică. Spun asta gândindu-mă la faptul că, 
exceptând accidentele istorice pentru care nu el este vinovat, covârşitoarea majoritate a poporului nostru şi-a 
îndreptat, permanent, atenţia spre valorile definitorii ale lumii libere din spaţiul euroatlantic, neavând niciodată 
afinităţi şi aspiraţii comune cu satrapiile de tip asiatic.       

Aşadar, prin integrarea sa în cadrul structurilor europene şi euroatlantice, României nu i s-a făcut vreo 
favoare, ci doar i s-a asigurat locul cuvenit în cadrul unei lumi căreia îi aparţine organic. Stau mărturie, în acest sens, 
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faptele lui Mihai Viteazul sau ale lui Carol I, ale lui Ion I. C. Brătianu sau ale lui Iuliu Maniu, ale lui Nicolae 
Titulescu sau ale lui Ion Duca, pentru a nu aminti decât câţiva dintre marii noştri conducători sau oameni politici a 
căror orientare către partea vestică a lumii noastre nu poate fi pusă la îndoială decât făcând dovada unei colosale rele-
voinţe. 

Întreaga noastră cultură şi civilizaţie, adică ADN-ul nostru de popor european ne-au călăuzit, de fiecare 
dată, paşii şi privirile spre cultura şi civilizaţia lumii vestice, cu care ne simţeam profund compatibili şi de care ne-am 
despărţit doar atunci când ni s-a refuzat dreptul elementar de a ne decide singuri soarta. Despărţire vremelnică şi doar 
în plan politic, pentru că spiritual o asemenea fractură nu s-a produs, practic, niciodată.  

Chiar şi în anii negri ai celei de-a doua jumătăţi a secolului trecut, atunci când unele minţi rătăcite încercau 
să ne convingă de faptul că viitorul nostru este definitiv legat de cel al „marelui frate” din Răsărit, românii continuau 
să consume, cu un apetit pantagruelic, cultura şi civilizaţia lumii vestice, fie pe căi tolerate, fie, de cele mai multe ori, 
pe căi declarate ilegale de autorităţile comuniste, a căror folosire te puteau face, pentru ani mulţi şi grei, pensionarul 
vreunuia dintre stabilimentele sistemului penitenciar, oricând dispus să depună eforturile necesare transformării tale 
dintr-un „element retrograd” într-unul ataşat „organic” ordinii sociale comuniste. Adică, într-un desăvârşit Homo 
Sovieticus. 

Cei zece ani care s-au scurs de la data la care ne-am ocupat locul pe deplin cuvenit în cadrul Tratatului 
Atlanticului de Nord au dovedit, deopotrivă, atât seriozitatea cu care statul român îşi respectă statutul  său de membru 
cu drepturi şi obligaţii absolut egale cu ale celorlalţi aliaţi, cât şi justeţea deciziei acestora din urmă de a ne 
recunoaşte dreptul nostru natural la acest parteneriat. Prezenţa noastră constantă în toate teatrele de operaţii în care 
alianţa s-a aflat angajată de-a lungul acestui interval de timp, organizarea Summit-ului NATO de la Bucureşti sau 
decizia de amplasare a unui scut antirachetă pe teritoriul nostru naţional vorbesc, de la sine, în favoarea plusului 
calitativ pe care aderarea noastră l-a adus întregii alianţe. Pe de altă parte, statutul nostru de membru al alianţei ne 
asigură un grad de securitate naţională rareori atins de-a lungul lungii, dar zbuciumatei noastre istorii.  

Ne aflăm, aşadar, în faţa unui parteneriat optim pentru toate părţile implicate, o speranţă a unei lumi mai 
sigure şi deci, mai bune. Depinde numai de noi ca această lume să fie şi una de durată. 

 
Deputat 

Angel Tîlvăr 
 

*** 
 

China, un potenţial de import de milioane de tone de carne, din România 
 
Stimaţi colegi,  
 
Ca specialist în domeniu, salut sprijinul acordat de colegii mei deputaţi, alături de care am iniţiat acest 

suport legal al unei activităţi ce se va dovedi vitală pentru economia Romaniei. Estimările oficiale ale cererii de carne 
de pe piaţa europeană şi în ultima periodă şi de pe piaţa Chinei, arată că România are un potenţial care, legiferat şi 
utilizat corect, ar garanta relansarea agriculturii, dar la standarde şi norme care să garanteze securitatea alimentelor. 
Noi putem exporta în China până la trei milioane de tone de carne de bovine, un milion şi jumătate de carne de porc 
şi 500.000 de tone de carne de ovine, cifre relevate la ultimele negocieri de parteneriat  cu partea chineză purtate de 
vicepremierul Liviu Dragnea.  

Trebuie să ne organizăm pentru a avea această capacitate de producţie şi export. 
Un suport este legea de care vă vorbesc, Legea zootehniei, aliniindu-ne la cerinţele şi competitivitatea 

pieţelor internaţionale, fiind şi o corecţie cumulativă a numeroase acte normative şi modificări făcute în timp la 
Legea zootehniei nr. 72/2002.  

Un alt argument al necesităţii noii legi este pregătirea suportului a ceea ce va aduce PNDR 2014-2020, în al 
cărui buget circa 437 de milioane de euro vor fi alocate pentru plata angajamentelor actuale privind bunăstarea 
animalelor, dar şi angajamente restante la ferme de semi-subzistenţă, grupuri de producători, program LEADER, de 
alte 146 milioane de euro. 

Avem cerere, avem potenţial, piaţa Chinei este deschisă pentru crescătorii de animale şi procesatori, dar se 
mai cere ca produsele şi calitatea lor să fie aliniate standardelor internaţionale.  
Legea zootehniei se referă la formele de organizare, de asociere şi de structurare a responsabilităţilor încât 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 9 - 2014  
săptămâna  31 martie- 4 aprilie  2014   

 

24

valorificarea superioară a resurselor din agricultură să garanteze rentabilitatea şi profitul urmărite, dar şi calitatea şi 
securitatea alimentelor. Nu putem ţine pasul cu marii producători şi procesatori din lume dacă nu investim în 
cercetare, în studii genetice, în biotehnologii moderne din domeniul reproducţiei animalelor.  

Biotehnologia transferului de embrioni şi manipulările genetice efectuate cu caracter experimental sunt de 
competenţa institutelor de cercetări ştiinţifice şi de învăţământ superior de profil, iar aplicarea în practică se 
efectuează de către centre de transfer de embrioni acreditate de către autoritatea competentă.  

Respectarea normelor de biosecuritate este o altă cerinţă de pe piaţa alimentară, acolo unde crescătorii de 
animale şi procesatorii români pot fi lideri şi, prin aceasta, domeniul zootehnic se dovedeşte unul strategic în 
relansarea economiei ţării. După ce am fost grânarul Europei, putem fi sursă de hrană, de carne şi produse din carne 
pentru ţări a căror supremaţie în domeniu dă semne de oboseală. În plus, ignorată sau evitată dintr-o eroare de 
abordare politică şi strategică, China oferă piaţă incomensurabilă şi pe termen lung.  

România are condiţii ideale pentru creşterea tuturor animalelor, are, în comparaţie cu ţările din Uniunea 
Europeană, avantaje incontestabile, concretizate în deţinerea unor furaje a căror utilizare în zootehnie nu afectează în 
niciun fel  disponibilităţile de produse vegetale destinate hrănirii populaţiei. Dacă s-ar acorda atenţia cuvenită 
creşterii animalelor, zootehnia, pe post de „locomotivă”, ar propulsa „trenul” agriculturii în orice direcţie vom dori: 
spre dezvoltarea industriei alimentare, spre export, când preţul este mare, spre produse ecologice care devin din ce în 
ce mai căutate, spre conservarea mediului ambiant.  

Prin propunerea legislativă prezentă reglementăm asigurarea continuităţii desfăşurării activităţii de creştere 
şi ameliorare a animalelor la un nivel superior, sporirea valorii de ameliorare, conservarea, diversificarea şi protecţia 
raselor de animale.  

Prin votul dumneavoatră putem menţine şi spori valoarea de ameliorare şi diversitatea genetică a 
animalelor; vor putea fi utilizate metode de creştere care să corespundă normelor de protecţie a mediului, de protecţia 
animalelor, de sănătate publică, a normelor sanitare veterinare aflate în vigoare, respectiv cerinţelor pieţei. Efectele 
pe termen scurt şi mediu vor fi îmbunătăţirea calităţii produselor animaliere, rentabilităţii şi competitivităţii pe piaţă a 
producţiei realizate, dar şi conservarea fondului genetic al speciilor autohtone, a efectivelor de animale existente, 
respectiv diversitatea fondului genetic în cazul speciilor de animale. În alegerea sistemelor de creştere şi a 
tehnologiilor de exploatare, crescătorii de animale sunt obligaţi să prevină poluarea, deteriorarea mediului şi să 
respecte regulile de protecţie a animalelor, precum şi măsurile de apărare a sănătăţii acestora.  

Asociaţiile şi organizaţiile crescătorilor de animale care fac dovada reprezentării la nivel naţional a 
crescătorilor pentru care au fost constituite vor avea un partener de încredere în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, alături de care vor fi parteneri în elaborarea politicilor, strategiilor, a programelor de creştere şi a politicilor 
pe produs. O altă noutate imperios necesară prevăzută în lege este reprezentativitatea asociaţiilor de crescători ce se 
va dovedi prin acreditarea acordată de autoritatea competentă pentru înfiinţarea şi menţinerea registrelor genealogice 
şi implementarea programelor de ameliorare. Ameliorarea în rasă pură are scopul menţinerii purităţii rasei şi 
perfecţionarea tipului rasei în generaţii succesive, în acord cu obiectivele programelor de ameliorare, pentru 
realizarea progresului genetic. Ameliorarea prin încrucişare are scopul realizării de animale cât mai productive, prin 
valorificarea potenţialului genetic al diferitelor rase compatibile pentru încrucişare. Coordonarea şi controlul 
activităţii de ameliorare este exercitat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin autoritatea competentă în 
domeniul ameliorării animalelor. Dezvoltarea zootehniei prin genetică şi biotehnologii nu exclude conservarea 
raselor de animale autohtone, ce se realizează în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene, prin programe de 
conservare elaborate de către asociaţiile crescătorilor de animale şi aprobate de autoritatea competentă pentru 
ameliorarea animalelor.  

Pentru susţinerea financiară a raselor de animale autohtone pe cale de dispariţie şi pentru care sunt 
întocmite programe de conservare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale iniţiază măsuri de sprijin în 
conformitate cu prevederile legislaţiei Uniunii Europene. Sunt considerate rase autohtone acele rase de animale care 
s-au format în condiţii geoclimatice specifice ţării noastre.  

Zootehnia poate şi trebuie să fie domeniu strategic de dezvoltare, dar cu aplicarea biotehnologiilor şi 
conservarea raselor autohtone, soluţii ce pot situa România printre liderii mondiali furnizori de hrană. 

 
Deputat 

Liviu Harbuz 
 

*** 
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Introducerea accizei la combustibili – 

un element pozitiv în consolidarea bugetului 
 
 
Stimaţi colegi, 
  
Majorarea accizei la motorină şi benzină, de la 1 aprilie, cu 7 eurocenţi pe litru a născut discuţii, multe 

neargumentate, cum ar fi cele ale partidelor din Opoziţie, care uită să spună de câte ori şi în ce procente majore, greu 
suportate de  români, au mărit preţul la combustibili în anii lor de guvernare.  

Argumentele mele pro majorare acciză fac apel la raţiune, bun simţ şi expertiza specialiştilor din domeniu. 
Primul – majorarea este inclusă ca sursă în bugetul aprobat pentru 2014, deci nu poţi dărâma temelia pentru 

că se prăbuşeşte construcţia şi nu vom mai avea bani pentru spitale, şcoli şi autostrăzi. Fără o infrastructură 
comparabilă cu cea din ţările Europei nu vom atrage investiţii şi investitori, nu vom avea dezvoltare economică, nici 
turismul nu va fi atractiv, şi fără acestea nu vom avea resurse bugetare, plătitorii de taxe şi impozite fiind cei care ţin 
pe umeri progresul, alături de fondurile europene pe care le putem atrage prin proiecte.  

Apoi, valoarea resimţită la buzunar, pentru orice om de buna-credinţă, este suportabilă, deoarece majorarea 
accizei va avea ca efect creşterea preţului carburanţilor cu 0,41 lei litru. Potrivit calculelor, acciza pe carburanţi 
trebuia să aducă la buget circa 2,5 miliarde lei, iar prin amânarea aplicării ei se vor colecta numai 2 miliarde de lei. 

Repet, introducerea accizei la benzină şi motorină de 7 eurocenţi începând cu 1 aprilie a fost agreată cu 
FMI şi fără de aceasta nu s-ar fi aprobat bugetul pe acest an. Odată cu validarea programului cu FMI s-a operat şi 
validarea bugetului pe 2014, lucru foarte important nu doar pentru credibilitate, dar şi pentru dobânzi reduse pe 
pieţele internaţionale, accesibilitate şi economii la cheltuielile bugetare, spun experţii BNR.  
Efectele pozitive sunt trecute cu vederea de contestatari.  

Premierul Victor Ponta a precizat că banii din acciza pe carburant vor fi direcţionaţi către buget şi de acolo 
spre infrastructură, cofinanţarea proiectelor europene de infrastructură şi proiectele din bugetul naţional. Cheltuielile 
pentru infrastructura rutieră sunt mai mari decât veniturile pe care le luăm din acciză, dar acestea pot să asigure 
pentru anii care urmează cofinanţările necesare pentru Programul Operaţional Sectorial Transporturi. Celor care nu 
vor sau nu pot să accepte strategii corect şi articulat ancorate în realitate le reamintesc şi măsurile de corecţie 
propuse.  

Ministrul Finanţelor a avut o serie de negocieri cu transportatorii rutieri pentru identificarea unor măsuri de 
sprijin pentru transportatorii licenţiaţi. Măsura vizată este posibilitatea recuperării unei părţi din acciza suplimentară 
la carburant. Măsurile fiscale avute în vedere trebuie să păstreze competitivitatea transportatorilor şi, pe de altă parte, 
să combată concurenţa neloială şi evaziunea fiscală. Se are în vedere o ordonanţă prin care transportatorii corecţi, cei 
care au facturi, să-şi poată recupera, trimestrial, o parte din acciza pe care o aplicăm de la 1 aprilie. Cei care fac 
evaziune fiscală nu au cum să recupereze, pentru că probabil nici nu plătesc toate taxele şi pe aceia trebuie să-i 
combatem.  

Pe de altă parte, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va compensa creşterea accizei pentru 
motorina utilizată în agricultură, fermierii urmând să primească prin rambursare în jur de 1,8 lei pe litru, începând cu 
trimestrul al doilea din 2014. Ministerul Agriculturii subvenţionează 94% din valoarea accizei pe care preţul 
motorinei de la pompă o conţine.  

Dacă vrem să avem nivel de trai şi servicii ca-n ţări dezvoltate trebuie să acceptăm că doar prin colectare 
de taxe şi impozite vom avea resurse de dezvoltare, investiţii şi servicii de calitate, salarii şi pensii decente. Din 
această perspectivă şi pentru că s-au făcut multe speculaţii fără acoperire, experţii Guvernului Ponta dau asigurări că 
impozitul pe profit va rămâne la 16%, stabilitate ce trebuie să încurajeze investitorii. Cota unică va fi menţinută la 
16% pe tot parcursul acestui an, dar din 2015 s-ar putea păstra doar pentru companii, în timp ce pentru populaţie se 
va reveni la cota progresivă, ca soluţie de relaxare fiscală, prioritatea în politica Guvernului Ponta. 

Trebuie să ne impunem strategii de protecţie socială cu ţinte cât mai înalte, cum ar fi reducerea cu 5 % a 
CAS la angajator sau menţinerea reducerii TVA la pâine, dar care să nu pericliteze mediul economic şi planurile 
investitorilor. Continuitatea şi stabilitatea măsurilor fiscale propuse şi aplicate de Guvernul Ponta au contribuit la 
creşterea economică înregistrată anul trecut.  

Salut şi susţin noul program al Guvernului Ponta, rezumat astfel: lărgirea bazei de impozitare, impozit 
diferenţiat, reducerea CAS cu 5 puncte procentuale şi scăderea TVA la 19%, dacă este posibil.  
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Consecinţele sunt pozitive: mediul de afaceri are condiţii pentru investiţii şi dezvoltare, bugetul va avea 
resurse de colectare, iar politica fiscală a Guvernului Ponta nu va fi împovărătoare pentru cetăţeni. 

 

Deputat 
Liviu Harbuz 

 
*** 

 
Moţiunea PNL, o încercare lamentabilă de a ascunde eşecurile lui Nicolăescu la Ministerul Sănătăţii 

 
 
Prin moţiunea depusă, PNL încearcă să ascundă problemele lăsate în urmă de Eugen Nicolăescu la 

Ministerul Sănătăţii. Întregul text al moţiunii este o înşiruire de atacuri nefondate prin care se urmăreşte 
dezinformarea cetăţenilor. Nu pot decât să condamn acest demers demagogic şi să remarc, cu regret, incapacitatea 
PNL de a înţelege ce înseamnă să fii în opoziţie. 

Peneliştii uită că au ieşit de bunăvoie de la guvernare şi au întors spatele electoratului care i-a trimis în 
Parlament. Foştii colegi de alianţă şi-au încălcat principala promisiune faţă de români: lupta împotriva regimului 
ticăloşit instaurat de Traian Băsescu.  

Domnul Nicolăescu este cel care nu a mai actualizat lista medicamentelor compensate din 2008. Cât a fost 
ministru al Sănătăţii nu a fost preocupat de milioanele de pacienţi care aşteptau o soluţie. Acum, din opoziţie, 
încearcă să paseze responsabilitatea. 

Să ne amintim cazul Institutului Cantacuzino: 400.000 doze de vaccin toxic pentru care statul a plătit 
milioane de dolari. Sunt convinsă că fostul ministru aşteaptă cu nerăbdare concluziile discuţiilor de joi, din Consiliul 
Suprem de Apărare a Țării, precum şi auditul de la Ministerul Sănătăţii anunţat de ministrul Bănicioiu. Vinovaţii 
trebuie să plătească pentru această pagubă! 

PNL a reuşit, la abia o lună după ce a ieşit de la guvernare, să adopte retorica pedelistă. Dacă mai era vreo 
urmă de îndoială privind apropierea domnului Antonescu de Traian Băsescu, moţiunea dezbătută ieri clarifică 
situaţia: PNL şi-a însuşit pe deplin discursul preşedintelui Traian Băsescu!  

 
 

Deputat 
Gabriela Podaşcă 

 
*** 

 
Acciza la carburant 

 
Stimaţi colegi, 
 
Decizia Guvernului de a adopta un act normativ în baza căruia transportatorilor care au licenţa de transport 

şi prezintă factura legală de alimentare cu motorină le va fi returnată, trimestrial, o parte din acciza de 7 eurocenţi pe 
litrul de carburant, reprezintă o măsură echitabilă şi transparentă, ce ţine cont de voinţa operatorilor din acest 
domeniu.  

Prin această hotărâre, luată de Executiv în urma consultărilor cu Uniunea Naţională a Transportatorilor, 
acciza pe litru va creşte pentru aceştia doar cu trei eurocenţi, vor rămâne competitivi faţă de transportatorii din alte 
state şi vor fi încurajaţi să alimenteze legal. De asemenea, Ministerul Agriculturii va acorda subvenţii pentru 
motorină, pentru a compensa introducerea acestei accize.  

O mare problemă pe care toată lumea a reclamat-o în ultimii 20 de ani este lipsa autostrăzilor din ţara 
noastră. Guvernul Ponta susţine construcţia autostrăzii Piteşti-Sibiu, acest lucru fiind demonstrat de faptul că noi 
suntem primii care facem ceva concret în vederea demarării acestui proiect mare de infrastructură. Tot în acest an vor 
începe lucrările la autostrada Comarnic-Braşov, prin parteneriat public-privat. Astfel, aşa cum a anunţat prim-
ministrul, banii din această acciză vor merge către construcţia de autostrăzi. În perioada 2012-2013, Guvernul a 
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inaugurat peste 230 km de autostradă, iar în acest an vom da drumul la încă 90 de kilometri de autostradă. Sigur că 
Uniunea Europeană ne va sprijini financiar pentru aceste proiecte de infrastructură, dar trebuie înţeles faptul că nu ni 
se va oferi întreaga sumă necesară, o parte de 15%, chiar 25%, trebuie completată din banii de la buget, iar această 
acciză acolo se va duce. 

În ultimele zile am auzit diverşi formatori de opinie care au declarat că acciza de 7 eurocenţi la carburanţi 
va declanşa avalanşa scumpirilor. Acest mesaj este profund neadevărat şi simpla transmitere a acestui gen de 
declaraţii poate genera creşteri de preţuri. Rezultatul acestor declaraţii populiste de creştere dramatică a preţurilor ca 
urmare a accizei, le poate oferi producătorilor scuza perfectă pentru a mări preţurile. De aceea este foarte important 
să prezentăm date adevărate, bazate pe analize economice profesioniste.  

BNR a calculat impactul creşterii accizei asupra inflaţiei la 0,28 puncte procentuale. Restul până la 0,4-0,5 
puncte procentuale este dat de influenţa indexării accizei la inflaţie care deja s-a manifestat de la 1 ianuarie anul 
acesta. De asemenea, acciza nu va avea impact asupra gospodăriilor. Conform datelor statistice privind cheltuielile 
gospodăriilor pentru combustibili impactul maximal al accizei va fi astfel: pentru trei sferturi din populaţie impactul 
direct al accizei este cuprins între 60 de bani şi 4 Ron pe lună. Pentru ceilalţi, impactul mediu lunar va fi cuprins între 
5 şi 10 ron pe lună. În concluzie, consider că este demagogie să vorbim despre creşterile de preţuri la combustibil 
când în 2009 acestea au crescut cu 13%, în 2010 cu 16%, în 2011 cu 8%, în 2012 cu doar 5%, iar in 2013 au scăzut 
cu 0,37%. 

 
Deputat 

Mircea Gheorghe Drăghici 
 

*** 
 

Facturarea electronică 
 
 
Trecerea la o administraţile publică informatizată reprezintă un obiectiv important pentru Uniunea 

Europeană şi pentru statele membre. Facturarea electronică poate contribui la realizarea acestui obiectiv. 
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 3 decembrie 2010 a fost publicată decizia Comisiei din 2 

noiembrie 2010 de înfiinţare a Forumului european multipartit privind facturarea electronică (e-facturare). Decizia se 
va aplica până la data de 31 decembrie 2013. 

Într-o rezoluţie din aprilie 2012, Parlamentul European a solicitat ca facturarea electronică să devină 
obligatorie, în sectorul achiziţiilor publice până în 2016. 

Beneficiile facturării electronice au determinat mai multe state din Uniunea Europeană să solicite 
prezentarea de facturi electronice în materie de achiziţii publice în întregul sector public sau într-o parte din acesta.  

Obectivele specifice ale introducerii facturării electronice în domeniul achiziţiilor publice sunt reducerea 
complexităţii şi îmbunătăţirea clarităţii şi a securităţii juridice pentru operatorii economici şi scaderea costurilor 
operaţionale pentru operatorii economici care participă la achiziţiile transfrontaliere. 

 Privitor la garantarea interoperabilităţii, standardul european ar trebui să definească elementele de 
date semantice referitoare la datele de completare ale vânzătorului şi cumpărătorului, identificatorii de proces, 
atributele facturării, detaliile privind elementele facturării, informaţiile privind livrarea, detaliile şi termenii plăţilor. 

Eliminarea barierelor în calea accesului la piaţă în domeniul facturării electronice ar genera impacturi 
economice atât în materie de costuri, cât şi în materie de beneficii, acestea din urmă fiind semnificative. 

Instituirea unui standard comun ar soluţiona problema interoperabilităţii pentru toate întreprinderile care 
relaţioneză cu autorităţile contractante care aderă la noile norme şi ar reduce costurile care rezultă din necesitatea de a 
susţine mai multe standarde diferite de facturare electronică. 

 
Deputat  

Radu Babuş  
 

*** 
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Capitală Culturală Europeană fără instituţii de cultură? 
 
Aflu din presă că Bucureştii se pregătesc să candideze pentru titlul de Capitală Culturală Europeană în anul 

2021. 
Este o ştire care ar trebui, în principiu, să ne bucure. Deşi – dacă nu mă înşeală memoria – capitalele de ţări 

europene nu prea au candidat la acest titlu, ceea ce ne pune iar într-o postură nedorită de eterni călcători de reguli, 
scrise sau nescrise. Iar ca român, admirator al diversităţii culturale din ţara noastră, aş fi preferat ca alte oraşe 
esenţiale pentru cultura română şi care şi-au anunţat şi ele candidatura, să nu fie concurate inoportun tocmai de 
Bucureşti, lăsând impresia unei false rivalităţi interne şi a unei dezorganizări naţionale.  

Dar nu concurenţa neloială (şi contraproductivă) dintre mai multe centre culturale româneşti este în cauză 
aici. Ci pretenţia Bucureştilor de a candida la acest statut, deopotrivă onorant şi plin de obligaţii, în condiţiile în care, 
încetul cu încetul, mafia imobiliară şi indiferenţa autorităţilor, centrale şi locale deopotrivă, depopulează oraşul de 
instituţiile sale culturale. 

Să recapitulăm: Sala Dalles, singura galerie de oarecari dimensiuni a oraşului, a rămas încremenită la 
aspectul, iluminatul, decorarea şi... igiena de la sfârşitul anilor ’80, ca să nu mai vorbim de transformarea spaţiilor de 
la parter într-o foarte profitabilă (dar neartistică) librărie. În afara ei, Bucureştii nu au nici o galerie de artă demnă de 
dimensiunile oraşului şi de statutul său de capitală europeană. 

Uniunea Scriitorilor este exilată, de un an de zile, în atenansele Casei Vernescu, fără o sală de conferinţe în 
care să îşi poată desfăşura proiectele şi fără o vizibilitate publică de nivelul valorii reale a literaturii române. 

Muzeul Naţional al Literaturii Române, aflat într-o clădire deja retrocedată (în condiţii la fel de dubioase ca 
toate retrocedările unor sedii de instituţii culturale), este pe cale de a fi evacuat din sediu şi de a-şi pierde expoziţiile 
permanente recent amenajate, la care s-a muncit ani de zile. 

Muzeul Filatelic, recent preluat de Banca Naţională, încă nu şi-a găsit un sediu în care să îi fie puse în 
valoare comorile, iar patrimoniul este doar depozitat, nu şi expus, deci e inaccesibil publicului. Nimeni nu mai ştie, 
de câteva luni, dacă muzeul mai există sau nu. 

Biblioteca Naţională Pedagogică, în ciuda petiţiei semnate de numeroşi universitari, cercetători, 
bibliotecari şi scriitori, este pe cale de dispariţie, ca urmare a contopirii ei cu Biblioteca Centrală Universitară „Carol 
I”. Nu-i exclus ca, odată cu sediul, să-şi piardă profilul pedagogic, unic în ţară şi foarte rar în toată Europa. 

Adresez o întrebare simplă: cum se doreşte ca Bucureştii să candideze la titlul de Capitală Culturală 
Europeană în 2021? Cu concursuri de desene pe asfalt? Cu expoziţii ale viitoarelor imobile de birouri ce urmează a fi 
construite pe locul clădirilor de patrimoniu demolate? Cu muzee desfiinţate, biblioteci închise şi uniuni de creaţie 
exilate pe străzi dosnice? 

Şi, dacă tot a devenit, vrând-nevrând, o chestiune de interes naţional – căci ar fi mai mult decât ruşinos ca 
oraşul-capitală a României să piardă competiţia cu oraşe de provincie din alte ţări, chiar mai mici decât a noastră –, 
ce face Ministerul Culturii pentru ca Bucureştii să se achite cum se cuvine de eventuala sa desemnare drept Capitală 
Culturală Europeană în 2021? 

 
Deputat 

Ionuţ Vulpescu 
 

*** 
 
 
 

Profilul strategic al României consolidat odată cu aderarea la NATO 
 
Stimaţi colegi, 
Luna martie, precum şi luna aprilie sunt 2 luni marcate de o serie de evenimente importante pentru poporul 

român.  
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Pe 25 martie a fost sărbătorită împlinirea a  nu mai puţin de 192 de ani de la înfiinţarea Poliţiei Române, o 
zi de mare sărbătoare pentru toţi poliţiştii români, cei care merită toate felicitările pentru activitatea pe care o 
desfăşoară în fiecare zi, pentru asigurarea unui climat de linişte şi siguranţă publică. 

O altă zi celebrată de către noi toţi românii, va fi ziua de 2 aprilie,  când se vor împlini zece ani de la  
depunerea instrumentului de ratificare a Tratatului de la Washington şi aderarea României la NATO. 

Depunerea instrumentului de ratificare a adus României garanţia de pace şi securitate în spaţiul euro-
atlantic, realizând astfel cel mai important obiectiv de politică externă al României după Revoluţia din 1989. 

Succesul ţării noastre în NATO nu ar fi fost posibil fără pregătirea, dedicarea şi eroismul militarilor 
români, care şi-au îndeplinit misiunile alături de aliaţi. Cei  40 000 de militari care au luat parte la toate misiunile 
NATO în diverse teatre de operaţiuni, merită toate aprecierile şi toată recunoştiinţa pentru activitatea desfăşurată. 

Consider că aderarea României la NATO, reprezintă un pas important, o decizie corectă care a dus la 
atingerea unui nou nivel de stabilitate şi securitate. În aceste momente tensionate ale anului 2014, capacitatea ţării 
noastre de a fi un partener puternic în cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, are un rol foarte important 
în întreaga societate românească. 

 
Deputat 

Mihai Weber 
 

*** 
 

90 de ani de la Constituţia  din 1923 
 

 Stimaţi colegi, la 26, respectiv 27 martie 1923, adică acum 90 de ani, Parlamentul României vota 
Constituţia, act fundamental care consolida prestigiul politic al României Mari, rodul muncii generaţiei paşoptiste, 
continuate de nu mai puţin celebrii săi urmaşi. 

Noua lege fundamentală a ţării, stabileşte că "Regatul României este un stat naţional, unitar şi indivizibil, 
iar teritoriul României este nealienabil şi proclamă caracterul independent şi suveran al statului". În problema 
drepturilor şi libertăţilor omului, aceasta prevedea că "românii, fără deosebire de origine etnică, limbă sau religie, se 
bucură de libertatea conştiinţei, a învăţământului, a presei, a întrunirilor, a asociaţiilor şi de toate libertăţile şi 
drepturile stabilite prin legi". 

Totodată, legea fundamentală garantează proprietatea de orice natură, precum şi creanţele asupra statului. 
Constituţia are la bază principiul democratic al separării puterilor în stat: puterea legislativă este exercitată colectiv de 
către Rege şi Reprezentanţa Naţională (Parlamentul), formată din Senat şi Adunarea Deputaţilor; puterea executivă 
este încredinţată Regelui prin intermediul Guvernului iar puterea judecătorească se exercită de către organele ei, iar 
hotărârile lor se pronunţă în virtutea legii şi se execută în numele Regelui. 

 Constituţia din 1866 era inspirată din Constituţia belgiană din 1831, considerată la timpul respectiv cea 
mai liberală din Europa. Această Constituţie  a constituit baza juridică a regimului monarhiei constituţionale din 
România până în anul 1923. După Marea Unire din 1918, Constituţia din 29 martie 1923, a reprezentat un  instrument 
juridic mult mai elaborat decât actul fundamental din 1866 şi care a pus bazele statului de drept, stat confiscat apoi 
odată cu venirea comuniştilor la putere, în 1945. Aceasta  a fost înlocuită la 20 februarie 1938, când apare o nouă 
lege fundamentală elaborată la iniţiativa Regelui Carol al II-lea, act care concentrează de fapt toate puterile politice în 
mâna regelui. Această Constituţie a fost suspendată în septembrie 1940, în contextul evenimentelor care au dus la 
abdicarea Regelui Carol al II-lea. 

  Stimaţi colegi, unele ţări au constituţii foarte stabile şi au praguri mari în a trece orice fel de modificare 
constituţională, de  aceea, în peste 200 de ani de existentă a Constituţiei americane, numai 27 de amendamente au 
fost adăugate iar textul principal al Constituţiei e nemodificat de la început, pe când la noi în ţară constituţia a fost 
modificată din 1923 până în prezent de 5 ori (1948, 1952, 1965, 1991, 2003). Cu cât o Constituţie e mai volatilă, cu 
atât societatea respectivă e mai supusă arbitrariului şi chiar abuzului. Constituţia trebuie să conţină ceea ce uneşte 
naţiunea, nu ceea ce o desparte. De aici o largă majoritate de acceptare. 

Constituţia este sursa oricărui regim politic, a sistemului de drept (care trebuie să fie conform regulilor 
constituţionale), a drepturilor şi libertătilor cetăţeneşti. Actul de guvernare în sine poartă amprenta principiilor şi 
normelor constituţionale. Fără reguli constituţionale bine cunoscute (care reflectă interesele unui grup restrâns sau ale 
unei întregi populaţii), un stat nu poate fi guvernat, tocmai de aceea actualele modificări aduse constituţiei trebuie să 
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delimiteze puterile în stat, pregogativele preşedintelui, astfel încât aceastea să nu mai poată fi interpretate de fiecare 
după bunul plac.  

În Constitutie sunt prevăzute, de asemenea, organismele şi mecanismele de apărare a ordinii sociale şi nu 
in ultimul rând, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, fapt ce susţine ideea că aceasta este indispensabilă pentru 
exercitarea puterii politice şi pentru instituirea şi apărarea ordinii juridice a unui stat. 

Orice stat modern are o Constituţie, datorită faptului că într-un stat de drept, guvernanţii nu exercită 
puterea decât în virtutea unor prerogative stabilite intr-un act prin care sunt investiţi cu anumite atribuţii (cu anumite 
funcţii). O asemenea investire se face prin intermediul Constituţiei. Astfel, guvernanţii deţin prerogativele în baza 
Constituţiei sau a unui act normativ cu valoare constituţională şi nu a unei legi ordinare sau chiar organice. De 
asemenea, Constituţia conţine principiile generale de drept aflate la baza întregului sistem juridic şi, nu în ultimul 
rând, drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor. 

Stimaţi colegi, în concluzie constituţia este legea fundamentală a unui stat în care sunt consemnate 
principiile de bază ale organizării lui, drepturile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor. O constituţie e un sistem, 
frecvent codificat într-un document scris, care indică regulile şi principiile care guvernează o organizaţie. 
 

Deputat 
Ion Călin 

 
*** 

 
România, pe locul 16 în Indexul de Performanţă în Schimbări Climatice 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
 
Schimbările climatice şi încălzirea globală nu mai sunt de mult puse sub semnul întrebării, aceste 

fenomene devenind realitate peste tot în lume. Efectele schimbărilor climatice pot fi observate cu uşurinţă şi în 
România, iar nevoia de acţiune devine din ce în ce mai acută. Intervenţia pe probleme de mediu a devenit nu numai o 
obligaţie morală faţă de modul în care alegem să ne construim viitorul ci şi o necesitate pe termen mediu şi lung, 
pentru a prezerva calitatea vieţii în ţările dezvoltate.  

România a implementat de-a lungul ultimilor ani multe politici publice ca răspuns la directivele europene 
din domeniul protecţiei mediului. Cu toate acestea, cred că este necesară o evaluare şi o analiză a efectelor acestor 
politici publice, în oglindă cu rezultatele obţinute de alte state europene sau din regiune. De aceea, aş vrea ca astăzi să 
vă aduc în atenţie rezultatele studiului german privind indexul de performanţă în schimbări climatice.  

Indexul de Performanţă în Schimbări Climatice 2014 (CCPI 2014) a fost lansat de Germanwatch şi Reţeaua 
de Acţiune pentru Climă – Europa (CAN Europe) în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite privind schimbările 
climatice – COP 16 de la Varşovia, Polonia. Potrivit indexului, ţara noastră se situează pe locul 16 din 58 ţări ce au 
participat la studiu, un loc mult mai bun în comparaţie cu anii trecuţi. Domeniul în care România înregistrează cea 
mai bună performanţă este cel al sistemului energetic, pentru care ocupă locul patru. Cu toate acestea, raportul indică 
şi două semnale de alarmă pentru ţara noastră – politicile climatice naţionale şi emisiile provenite din transportul 
rutier, unde ocupăm locul 42 pentru ambele capitole.  

Statele Uniunii Europene se plasează în topul clasamentului, însă angajamentele privind reducerea de 
emisii nu sunt respectate întru-totul. Consider că România, cât şi ţările europene dezvoltate trebuie să adopte o 
poziţie mai fermă pentru adaptarea la schimbările climatice, să intervină mai energic în combaterea efectelor 
schimbărilor climatice, şi să îşi propună ţinte mai ambiţioase pentru protejarea mediului înconjurător.  

Cred cu tărie că România poate fi un model în regiune pentru dezvoltarea de industrii nepoluante, 
implementarea de politici publice pentru protecţia mediului dar şi pentru o educaţie pentru mediu eficientă. 

  
Deputat 

Cătălina Elena Ştefănescu 
 

*** 
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 Întrebări 
 
Adresată domnului Dan Coman Şova, ministrul Transporturilor 

 
Analiza posibilităţii de modificare a proiectului centurii ocolitoare a municipiului Târgu-Jiu 
 
 
Potrivit contractului semnat de CNADNR, varianta ocolitoare are o lungime totală de circa 20 de km şi 

presupune 2 tronsoane: 
- varianta Est asigură legăturile pe partea de est între Filiaşi (DN66), Râmnicu Vâlcea (DN67) şi Petrosani 

(DN 66) şi are o lungime de 14.9 km. 
- varianta Vest asigură legăturile pe partea de vest între Filiaşi (DN66), Drobeta Turnu Severin (DN67) şi 

Băile Herculane (DN 67D) şi are o lungime de 5 km. 
Construcţia acestei centuri implică demolarea a trei imobile situate în comuna Iezureni, respectiv imobilele 

domnilor Drăgoi Ion ( nr. 76A), Drăgoi Lucian Dumitru ( nr. 76B ) şi Căruntu Constantin ( 75 E ). 
Vă rog frumos să îmi comunicaţi, în scris, dacă există posibilitatea modificării proiectului executat, astfel 

încât să se evite demolarea imobilelor respective. 
 

Deputat 
Mihai Weber 

 
*** 

 
Adresată  doamnei Ioana-Maria Petrescu,  ministrul Finanţelor Publice 
 

Contribuabilul român, convins prin campanii media sau prin servicii de calitate şi respect 
 

Stimată doamnă ministru, 
 
Săptămâna trecută, vă adresam o interpelare cu obiectul conformării voluntare, acest deziderat al Fiscului 

care, în mod paradoxal, pe măsură ce timpul trece, în loc să devină din ce în ce mai tangibil, pare a se îndepărta şi 
mai tare. 

Dincolo de orice statistici care arată, printre altele, că depăşim de trei ori media europeană în ceea ce 
priveşte numărul drumurilor pe care patronii români le fac pentru plata taxelor şi a impozitelor şi că, anual, se pierd 
200 de ore pentru achitarea lor, faţă de media europeană de circa 179 de ore, orice român asociază achitarea 
obligaţiilor financiare faţă de stat cu o adevărată corvoadă alimentată din plin de ore pierdute, cozi şi circuite 
întortocheate. 

Nu vreau să vă reţin atenţia prea mult timp, însă, avînd în vedere faptul că, de la începutul acestui an până 
în prezent, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a cheltuit aproximativ două milioane de euro pentru campanii 
media, sigle şi instruirea funcţionarilor pentru a determina cetăţenii să-şi declare veniturile, vă rog să îmi comunicaţi 
oportunitatea stopării acestor cheltuieli dovedite inutile atât timp cât este necesară o restructurare din temelii pentru 
asigurarea unor servicii cu adevărat eficiente şi de calitate pentru contribuabili şi, de asemenea, vă rog să îmi 
comunicaţi ce veţi întreprinde dumneavoastră pentru instaurarea unei austerităţi financiare, în sensul eliminării 
oricăror cheltuieli inutile şi redirecţionarea sumelor pentru ca sistemul care priveşte plata taxelor şi a impozitelor să 
se modernizeze şi să determine firesc- prin calitate, nu prin campanii media!- cetăţeanul să se achite de obligaţiile ce 
îi revin. 

Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 9 - 2014  
săptămâna  31 martie- 4 aprilie  2014   

 

32

 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 

 
Bani şi pentru spitalele şi pacienţii judeţului Suceava 

 
Stimate domnule ministru, 
 
Ca urmare a faptului că, pe data de 28 martie a.c., Banca Mondială a aprobat României un împrumut de 

338,8 milioane de dolari cu o perioadă de rambursare de 18 ani, destinat îmbunătăţirii accesului, calităţii şi eficienţei 
serviciilor de sănătate publică, combaterii unor boli, precum cancerul, dar şi modernizării spitalelor, raţionalizării 
reţelei de spitale, prin consolidarea acelora de importanţă majoră, care vor deveni structura principală a reţelei 
spitaliceşti din ţara noastră, vă rog să aveţi în vedere necesarul sectorului de sănătate din judeţul Suceava şi să 
comunicaţi sumele pe care le veţi acorda, din cadrul creditului obţinut, atât pentru modernizarea şi dotarea conforme 
a spitalelor sucevene, cât şi pentru tratarea şi îngrijirea pacienţilor cu boli cronice grave din judeţul Suceava. 

Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

                 Pe muchie de cuţit: Carnea românească pe pieţele străine, între recuperările pierderilor şi profit 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Pe fondul problemelor derivate scandalului cărnii de cal produs în anul precedent, proaspăta reuniune a 

Consiliului Agricultură şi Pescuit din cadrul Uniunii Europene a adus în discuţie eventualitatea introducerii unor 
etichete obligatorii prin care să fie menţionată ţara de origine a cărnii folosită pentru produsele alimentare. 

Este binecunoscut faptul că angrenarea României în scandalul cărnii de cal, chiar dacă ţara noastră s-a 
dovedit a fi complet nevinovată, a condus nu numai la un grav prejudiciu de imagine, foarte greu de recuperat, ci şi la 
pierderi economico-financiare efective, fiind nevoie de ani pentru ca ţara noastră să poată acoperi daunele suferite. 

În acest context, propunerea dezbătută în cadrul Consiliului Agricultură şi Pescuit este una discutabilă din 
punctul de vedere al raportului dintre avantajele de care România s-ar putea bucura în această privinţă şi prejudiciile 
ca urmare a percepţiei negative cauzate de implicarea pe nedrept a ţării noastre în scandalul cărnii de cal. 

Astfel, conform chiar declaraţiilor dumneavoastră, domnule ministru, în prezent, în ceea ce priveşte această 
măsură propusă, există 3 variante, respectiv: 

1. rămânerea la actuala propunere, şi anume, etichetarea voluntară şi, implicit, precizarea voluntară a 
ţării de origine a cărnii din produsele alimentare; 

2. varianta ca eticheta să cuprindă strict precizarea conform căreia produsele provin sau nu din cadrul 
Uniunii Europene; 

3. precizarea obligatorie a ţării de origine a cărnii folosite în produsele alimentare. 
Domnule ministru, având în vedere cele de mai sus, consider îndreptăţit să comunicaţi următoarele: 
1. Care sunt pierderile totale de natură economico-financiară suferite de România în urma scandalului 

cărnii de cal din anul 2013? 
2. Care  sunt avantajele, respectiv dezavantajele fiecăreia dintre cele 3 variante aflate în discuţie şi care 

este varianta pe care dumneavoastră, în calitatea pe care o deţineţi, o susţineţi? 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

*** 
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Adresată doamnei Ioana-Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice, 

doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

Proiect pentru eradicarea muncii la negru şi a evaziunii fiscale 
 

Stimate doamne ministru, 
 
Noţiunea de muncă la negru, însemnând toate activităţile remunerate legale prin natura lor, dar care nu sunt 

declarate autorităţilor publice, a fost introdusă în cadrul Strategiei Europene pentru ocuparea forţei de muncă şi 
reprezintă unul din factorii importanţi ce sunt abordaţi în Orientările privind ocuparea forţei de muncă ale statelor 
Uniunii Europene. 

Potrivit ultimului sondaj Eurobarometru, munca la negru rămâne un fenomen răspândit larg în statele 
europene, sondajul urmărind în special oferirea şi achiziţionarea individuală de servicii sau bunuri şi pe primirea  
„remuneraţiei în plic”. 

În luna viitoare a acestui an, Comsia Europeană „va propune lansarea unei platforme europene pentru 
prevenirea şi descurajarea muncii la negru, care ar îmbunătăţi cooperarea între inspectoratele de muncă şi 
organismele responsabile de asigurarea respectării legislaţiei din întreaga Europă”, potrivit comisarului european 
pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune, domnul László Andor. 

Pe bună dreptate, pe lângă pericolele care privesc securitatea de orice fel ar fi ea a lucrărorului, fenomenul 
muncii la negru, de care nici ţara noastră nu este deloc străină, periclitează şi politica de protecţie socială şi aduce 
grave prejudicii financiare statului. 

 Toate acestea reprezintă motive pentru care consider, stimate doamne ministru, că ministerele pe care le 
conduceţi ar trebui să elaboreze o politică comună, concretizată printr-un proiect care să aibă în vedere nu numai 
depistarea cazurilor de muncă la negru şi de evaziune fiscală, ci şi monitorizarea şi verificarea permanente a celor 
două sectoare, cel de muncă şi cel fiscal, în vederea stopării atât a muncii la negru, cât şi a evaziunii fiscale, în acest 
sens, rugându-vă să îmi comunicaţi posibilitatea ca această propunere să se concretizeze. 

De asemenea, vă rog să îmi comunicaţi care sunt şi alte măsuri, inclusiv cele legislative, pe care 
întenţionaţi să le propuneţi sau şi să le aplicaţi prin colaborarea interinstituţională de la nivelul celor două ministere. 

Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
 

Adresată domnului Alexandru-Răzvan Cotovelea, ministrul pentru Societatea Informaţională 
 

Intervenţiile pentru sectorul IT&C românesc 
 
Stimate domnule ministru, 
 
În luna martie a anului 2010, Uniunea Europeană lansa Strategia Europa 2020 pentru ieşirea din criză şi 

pregătirea economiei europene pentru un nou deceniu, prezentându-se o viziune care cuprindea atingerea uniui grad 
cât mai mare privind ocuparea forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială şi crearea unei economii scăzute de 
carbon. 

Din cadrul celor 7 iniţiative pilot ce aparţin Strategiei Europa 2020, face parte şi Agenda Digitală pentru 
Europa al cărei scop este definirea rolului fundamental  pe care trebuie să îl deţină utilizarea informaţiei şi a 
comunicaţiilor- TIC- pentru îndeplinirea acestei Strategii. Astfel, Agenda Digitală presupune realizarea parcursului 
pentru exploatarea maximă a potenţialului social şi economic al TIC, în special al internetului, ca suport esenţial al 
tuturor activităţilor din domeniul social şi economic. 
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În acord cu politica europeană, cererea dumneavoastră adresată ministrului Fondurilor Europene, domnul 
Teodorovici, conform căreia „limita minimă de alocare financiară să fie de minimum 850 de milioane de euro, 
intervenţie pentru sectorul IT&C din fonduri comunitare, fără co-finanţare naţională şi fără TVA”, este una nu numai 
îmbucurătoare şi încurajatoare, ci una care, odată îndeplinită ar putea să aducă sectorul IT&C românesc la standarde 
cu adevărat competitive la nivel internaţional, dar care să şi creeze, totodată, dotările şi modernizările absolut 
necesare în administraţia românească, în economie, în sectorul fiscal, dar, sper eu, şi în sectorul de sănătate, educaţie 
şi mediu. 

Având în vedere rolul determinant pe care sectorul comunicaţiilor şi informaţional îl joacă pentru 
economia, siguranţa şi securitatea oricărui stat, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicaţi următoarele: 

1. Care este data la care estimaţi definitivarea portofoliului privind marile proiecte care urmează să fie 
finanţate din fonduri europene, care sunt sectoarele prioritare în acest sens şi care sunt motivaţiile dumneavoastră de 
susţinere? 

2. �inând cont de afirmaţia dumneavoastră privind securitatea cibernetică, vă rog să îmi comunicaţi 
care sunt principalele puncte ce vizează pachetul legislativ pe care îl consideraţi „responsabil” de a fi prezentat şi 
cum vedeţi modul de organizare, funcţionare şi componenţa Comisiei care ar avea ca obiect securitatea cibernetică? 

3. Care sunt propunerile dumnavoastră în ceea ce priveşte modul în care guvernul ar trebui să 
încurajeze domeniul societăţii informaţionale pentru a se face trecerea de la producţia de masă la producţia de unitate 
şi încurajarea exportului produselor din acest domeniu? 

Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

Adresată domnului Attila Korodi, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Litoralul devine o amintire? Plajele româneşti în pericol de dispariţie 
 
Stimate domnule ministru, 
 
România deţine câteva simboluri clare prin care este recunoscută şi caracterizată de orice turist străin şi nu 

numai, iar, printre acestea, litoralul ocupă unul din primele locuri. 
Subiectul erodării plajelor româneşti nu este unul chiar nou, de câţiva ani, presa semnalând periodic acest 

aspect ce devine din ce în ce mai apropiat de o realitate complet incredibilă şi tragică, de asemenea. 
Astfel,  nivelul mării a crescut cu apriximativ un metru, conform specialiştilor, aceasta reprezentând cauza 

volumului de apă adus de Dunăre în Marea Neagră, iar în ultima jumătate de secol, s-au pierdut plaje sau s-au erodat 
cu 50 de metri până la 600 în partea de nord a litoralului. Totodată, la această erodare atât de accelerată s-a adăugat şi 
dispariţia digurilor din larg ce trebuie refăcute de urgenţă, aceasta fiind o problemă ce trenezează de ani buni, fosta 
guvernare motivând lipsa banilor atât pentru dezinteresul faţă de reconstrucţia digurilor, cât şi faţă de erodarea 
masivă a plajelor. 

În prezent, în urma inventarierii pagubelor produse de eroziunea plajelor şi propunerilor de soluţionare a 
problemelor venite din partea Institutului Grigore Antipa, Administraţia Naţională a Apelor Române a demarat un 
proiect finanţat din fonduri europene ce vizează amplasarea de noi diguri în larg, aducerea de stabilopozi pe digurile 
existente şi înnisipări. 

Astfel, având în vedere toate acestea, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicaţi modul în care ministerul 
pe care îl conduceţi se va implica activ în susţinerea proiectelor ce vizează stoparea eroziunii costiere, cât şi măsurile 
proprii pe care le propune în acest sens. 

Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 
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Adresată domnului Dan Şova, ministrul Transporturilor 
  

Drumuri şi autostrăzi pe raza judeţului Alba 
 
Domnule Ministru, 
 
În ultima perioadă adversarii politici ai guvernării, atât liberali cât şi democrat liberali, atacă activitatea 

guvernului României în domeniul transporturilor. 
În acest sens vă adresez o întrebare menită să ne permită o comunicare mai bună cu cetăţenii: 
- Câţi kilometrii de drum (naţional şi autostradă) şi ce porţiuni vor fi reabilitate sau construite pe raza 

judeţului Alba în acest an? 
În speranţa ca răspunsurile dumneavoastră să ne permită să combatem dezinformarea generată de 

adversarii politici, vă mulţumesc anticipat pentru implicarea în proiectele de infrastructură din judeţul Alba. 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Ioan Dîrzu 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 Declaraţii politice 
 

Stimaţi colegi, 
Consecvenţi prevederilor şi principiilor înscrise în Programul de guvernare, la alcătuirea şi aprobarea căruia 

am fost parte, milităm, şi din opoziţie, pentru scăderea fiscalităţii şi dezvoltarea infrastructurii. 
În consecinţă, în urma semnalelor total contradictorii transmise, în ultimul timp, de către Executiv, prin cele 

două cele mai autorizate voci ale sale, Premierul şi Ministrul Finanţelor, cu privire la destinaţia finală a sumelor 
încasate la buget ca urmare a creşterii accizei la carburanţi începând cu 1 aprilie a.c., preventiv, de principiu, ne 
opunem acestui demers! 

Aşa cum bine ştiţi, la fundamentarea bugetului de stat, PNL a susţinut această iniţiativă, poziţia noastră fiind 
aceea de aplicare cu 1 ianuarie, cu condiţionarea direcţionării sumelor astfel obţinute, fie spre reducerea CAS cu 5 
procente, fie spre cofinanţarea investiţiilor din marea infrastructură, cu precădere a autostrăzilor de care România are 
atâta nevoie. 

Acum, însă, Ministrul Finanţelor ne vorbeşte despre pericolul de a nu se mai plăti pensiile şi salariile în 
situaţia neaplicării creşterii de acciză! Şi chiar dacă Premierul Ponta a întors-o ca la Ploieşti şi se străduieşte, pe toate 
căile, să ne explice că declaraţia subordonatei sale a fost doar greşit înţeleasă, noi continuăm să ne punem din ce în ce 
mai multe semne de întrebare: cine minte? Cea îndrituită să aibă, ca specialist, ultimul cuvânt în materie sau 
Premierul, cel care are cea mai mare putere de decizie politică? Pentru că, să recunoaştem, e greu de crezut că noi toţi 
ceilalţi am fi înţeles greşit! 

De fapt, ce a reuşit să „realizeze” doamna ministru prin declaraţia sa? Să piardă votul nostru de susţinere? O 
nimica toată pentru majoritatea parlamentară construită de PSD! A „reuşit”, însă, altceva: să– i facă pe românii 
pensionari şi pe bugetari să se teamă că nu prea mai sunt bani la buget pentru pensiile şi, respectiv salariile lor, să le 
dea apă la moară tuturor celor care suspectează Puterea că face tot ce îi stă în putinţă pentru a- şi mulţumi clientela 
politică în acest an electoral şi să îşi bulverseze până şi partenerii, nevoiţi să sară după piatra aruncată în baltă de 
tânăra doamnă! 

În consecinţă, dacă Guvernul nu va găsi o cale de a ne garanta că destinaţia finală a sumelor încasate prin 
majorarea accizei va fi una dintre cele două asupra cărora am căzut de acord, la fundamentarea bugetului, şi dacă 
doamna Ministru nu se va grăbi să ne comunice cum anume poate garanta acest lucru şi ce a vrut să spună... când mai 
bine tăcea, ne vom opune şi vom monitoriza îndeaproape efectele acestui demers  guvernamental! 

 
Deputat 

Graţiela Gavrilescu 
 

*** 
 

România-NATO-10 ani fără cuvinte mari: Carta Albă a Apărării ne arată unde suntem și ce mai avem de 
făcut 

 
Stimaţi colegi,  
 
Discursurile oficialilor români și mesajele din partea partenerilor din cadrul Alianței – transmise României și 

Armatei Române în aceste zile –   subliniază în mod cât se poate de just trei aspecte. În primul rând, importanța 
apartenenței noastre la NATO, prin garanțiile de securitate ce ne sunt oferite. În al doilea rând, aportul semnificativ 
adus de statutul nostru de membru NATO la modernizarea Armatei Române și la consolidarea capabilităților sale. În 
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al treilea – dar nu în ultimul – rând, înalta apreciere de care se bucură militarii români care participă la misiunile 
organizației.  

Toate aceste aspecte, au însă și o contrapondere. În primul rând, resimțim azi relevanța garanțiilor de 
securitate mai ales în contextul riscurilor apărute recent la nivel regional. Ca stat, ar trebui să ne aplecăm cu mai 
multă responsabilitate asupra acestei chestiuni pe termen mediu și lung. În al doilea rând, modernizarea Armatei și 
consolidarea capabilităților reprezintă simultan un punct nevralgic al participării României în cadrul NATO, din 
cauza eforturilor semnificative pe care le mai are de făcut statul român în acest sens. În al treilea rând, 
profesionalismul și curajul militarilor români necesită o mult mai mare implicare din partea autorităților române în 
susținerea lor, în misiunile în care se află.  

Mesajul meu de astăzi este axat, așadar, pe necesitatea unei abordări la fel de juste, de oneste, în ceea ce 
privește gestionarea la nivel intern, național, a obligațiilor asumate în calitate de membri ai NATO.  

NATO înseamnă pentru România garanții de securitate și oportunități reale privind consolidarea 
capabilităților. România înseamă pentru NATO un partener corect și un furnizor de personal foarte apreciat. Dar ce 
înseamă Armata Română pentru statul român? Răspunde oare statul român propriei armate și statelor partenere din 
Alianță pe măsura beneficiilor primite? 

Carta Albă a Apărării, elaborată anul trecut de Ministerul Apărării Naționale și supsă spre analiză și aprobare 
Parlamentului României, a pus în evidență multiple aspecte deficitare la nivelul capabilităților Armatei Române. 
Carta Albă enumeră explicit deficiențe cât se poate de serioase cu care se confruntă Armata Română.  

Există multiple incoerențe ale cadrului legislativ care afectează negativ procesul de modernizare a sistemului 
militar, structura de forțe a armatei este dezechilibrată și incompatibilă cu cea a partenerilor euro-atlantici, iar 
capacitatea operațională a forțelor este redusă, fiind afectată grav, atât de starea de operativitate a tehnicii, cât și de 
nivelul de instruire a personalului. În privința  capacității operaționale, Carta Albă este extrem de explicită: 
obiectivele asumate față de NATO nu sunt îndeplinite la standardele cerute, majoritatea sunt acceptate „cu limitări” 
și nu pot fi indeplinite fără resursele financiare necesare. Infastructura militară prezintă un nivel ridicat de risc pentru 
desfășurarea în condiții de siguranță a activităților curente. 

Așadar, stimați colegi, sărbătorim 10 ani de aparteneță la NATO, dar Armata Română ne spune clar că nu 
îndeplinește standardele Organizației și că este nevoie de un efort consistent din partea statului român pentru a fi la 
rândul nostru un partener corect în această relație.  

Valoarea, profesionalismul, curajul militarilor români nu pot suplini lipsa unei contribuții reale a României 
din punct de vedere tehnic, la nivelul dotărilor și echipamentelor, în cadrul Alianței. Armata Română are nevoie de 
minim 2% din PIB pentru a respecta standardele NATO. Partenerii noștri susțin la rândul lor acest mesaj: România 
trebuie să ofere mai multă substanță participării ei la dezvoltarea și consolidarea capabilităților Alianței.  

Am participat recent la o serie de întâlniri cu oficiali NATO la Bruxelles și am avut o vizită de informare la 
sediul AWACS, Geilenkirchen, Germania – punct nodal pentru misiunile de supraveghere aeriană efectuate de 
NATO. Necesitatea unui suport financiar consistent pentru Armata Română, materializat la nivelul contribuției sale 
în Alianță, a fost menționat inclusiv în acest context.  

În mod egal, statul român și Ministerul Apărării Naționale trebuie să acorde o susținere mai mare militarilor 
români aflați în misiuni NATO. Spre exemplu, chiar în cadrul AWACS, există și militari români, însă numărul lor ar 
putea fi mai mare dacă România și-ar îndeplini obligațiile financiare aferente unor astfel de misiuni. NATO așteaptă 
de la România o prezență mai bine conturată, nu doar în misiuni, dar și în bazele militare speciale, de elită, cum este 
cea de la Geilenkirchen.  

Acestea nu sunt simple detalii, stimați colegi, iar aspectele care țin de managementul național în domeniul 
apărării au consecințe directe asupra performanțelor noastre. Dar și asupra securității naționale, să nu uităm.  

Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a subliniat în mesajul către România că Alianța 
rămâne pregătită și este de neclintit în angajamentul său privind apărarea membrilor săi, privind pacea și securitatea 
în spațiul euroatlantic și dincolo de acest spațiu. Acest mesaj solicită din partea noastră un răspuns concret.  

În primul rând, trebuie să contribuim la consolidarea capabilităților NATO cu forțe proprii, alocând măcar 
2% din PIB pentru apărare.  

În al doilea rând, noul context regional necesită și o asumare de responsabilități suplimentare din partea 
României în cadrul Alianței, mai ales ca graniță estică a spațiului euro-atlantic. Abordarea riscurilor de securitate în 
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regiunea extinsă a Mării Negre ar beneficia cu siguranță în urma eforturilor de definire a unui profil sporit în cadrul 
NATO al flancului estic al Alianței. Realizarea unei interoperabilități crescute, ca mecanism cheie al eficienței 
prezenței Alianței în regiune, poate fi promovată prin exerciții comune ale partenerilor, în special în zona vecinătății 
estice și sud-estice. România trebuie și poate să contribuie la un astfel de demers, pentru a-și consolida prezența în 
regiune și pentru a putea participa la menținerea unui climat de stabilitate în zonă. 

Doar în acest mod, stimați colegi, vom putea aniversa un majorat ”real și de substanță” în calitate de membri 
ai NATO, iar Armata Română va avea statutul pe care îl merită în cadrul Alianței.  
 

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

 
*** 

   
Aniversarea a 10 ani de la intrarea Romaniei in NATO 

 
Împlinirea a 10 ani de la integrarea Romaniei în NATO, eveniment care a fost primit cu mare entuziasm de 

catre români, dă prilejul unor analize, reflecții si comentarii care sunt , in mod cert, mult mai nuanțate, acum , după 
ce ne sunt clare consecințele acestui act , atât din punct de vedere al costurilor, cât si din punct de vedere al 
beneficiilor. 

În primul rand , se poate remarca faptul că ,spre deosebire de apartenența României  la UE, în legătura cu 
care românii urmează trendul european al creșterii euroscepticismului , mai ales pe fondul derulării crizei economice, 
in ceea ce privește participarea României ca membru NATO , aprobarea publică exprimată sau tacită  se află încă la 
cote foarte înalte. 

Derularea acțiunilor românești din structurile NATO in teatrele de operațiuni din lume a primit , în acești 10 
ani, aprecieri unanime in ceea ce priveste profesionalismul, devotamentul si eroismul militarilor români , justificând 
pe deplin locul fruntaș pe care îl ocupa armata (alături de biserică) in încrederea populației. Faptul că în aceste 
confruntări a curs sânge românesc , zeci de militari români căzând pe câmpul de lupta, face si mai prețioasă prestația 
militară a României. Intrebărilor de tipul : "ce căutam noi, românii, in Afganistan?" sau "de ce ne deplasăm in Irak? ;  
ce avem noi cu Saddam?", militarii României le-au răspuns cu eroism si cu sânge, riscând, ca de altfel mulți 
înaintași, să-și piardă viața pentru țara ,în zonele de conflict aflate departe de granițele proprii. 

Ar putea părea ca România  riscă viața   românilor fără a avea beneficii, doar din orgoliu de a se putea lauda 
cu statutul de aliat al celei mai puternice armate din lume, armata Statelor Unite ale Americii. Au apărut si în 
România voci pacifiste , adepți ai neimplicării , ai îndoielii exacerbate, pe bună dreptate, in momentele in care 
primim vestea dispariției tragice a vreunui militar român.  Este greu să nu se manifeste îndoieli când se pierde o viață  
si sunt chiar mai greu de reprimat atunci când, in țările NATO cu vechime, opinia publica exprimă uneori rezerve in 
legătura cu eficiența si legitimitatea intervenției armate a NATO in anumite situatii din lume. Cu toate acestea, 
majoritatea populației si, spre cinstea lor, toti politicienii implicați la vârf in gestionarea relatiei cu NATO, indiferent 
de culoarea politică, au acționat in sensul îndeplinirii obligațiilor care decurg din convențiile semnate de România, 
atât dupa aderarea la NATO, cât si ca membru NATO , încă din 1990.  

Ceea ce au inteles toti cei invocati mai sus si, mai ales, militarii romani,eroii noștri din teatrele de operațiuni, 
este nevoia de a face sacrificii, plătind, chiar dacă in avans, siguranța ca , sub umbrela NATO, România are garantat 
faptul ca independența si democrația natională sunt la adăpost. Evenimentul care a avut loc de curând , anexarea 
peninsulei Crimeea de către Rusia si redesenarea unei granițe strategice, dovedește ca anticipația geo-politică a 
românilor a fost corectă. Așa încât consider că este cazul să adresăm un  "La mulți ani!" atât NATO , cât si României 
ca membru NATO, si sa ne inclinăm ,cu respect in fata soldaților români care girează cu propria viață siguranța 
noastră si care" eroi au fost, eroi sunt încă!"   
 

Deputat 
Eleonora Carmen Hărău 

 
*** 
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Unitatea parlamentară trebuie să primeze, fără acuze reciproce, 
 
 

Ca urmare a punctelor de vedere exprimate de către reprezentanţii Partidului Democrat Liberal, apărute în 
mass-media, prin care lansează apeluri către toţi parlamentarii PNL pentru ca aceştia să se alăture demersului PDL, în 
vederea semnării moţiunii de cenzură pe care democrat-liberalii se pregăteau să o depună, consider că sunt necesare o 
serie de lămuriri. 

De la început, se impune precizarea că, actualmente, Partidul Naţional Liberal este principala forţă politică a 
opoziţiei din România. În ceea ce priveşte îndemnul colegilor din Partidul Democrat Liberal, aştept din partea 
acestora recunoaşterea faptului că PNL este cel mai mare partid de opoziţie, iar PDL trebuie să vină către noi ca 
prieten, fără nici un fel de acuzaţii aduse la adresa noastră şi fără forme de reproş referitoare la activitatea politică 
anterioară.  

Prin vocile  liderilor PDL se consideră greşit că semnarea unei moţiuni de cenzură de către reprezentanţii 
PNL este un act de „bărbăţie politică” şi de recunoaştere a unor greşeli. Partidul Naţional Liberal, în urma ieşirii de la 
guvernare, este în opoziţie prin voinţa proprie şi nu în urma unui eşec în alegeri, iar dacă PDL recurge la afirmaţii 
prin care doreşte învinovăţirea liberalilor de „erorile guvernării USL şi minciunile ultimilor 2 ani”, acest lucru nu 
poate dovedi decât rea voinţă pentru formaţiunea politică PDL care a condus ţara timp de mai mulţi ani. Tocmai acest 
aspect trebuie corectat în mentalitatea politică românească, deoarece un atribut al maturităţii politice este tocmai 
puterea de a recunoaşte calităţile adversarilor politici, fără a-i ataca. Atacul este poate cea mai bună formă de apărare, 
dar nu în toate situaţiile ar trebui să îşi găsească locul în politică. Din păcate, în România, politica este practicată sub 
forma unei lupte, fără ca fiecare formaţiune politică să se studieze pe ea însăşi. Nu toate acţiunile opoziţiei sunt 
ineficiente, cum de altfel nu toate acţiunile puterii sunt benefice. 

În România, parlamentarii şi formaţiunile politice trebuie să construiască şi nu să anuleze idei şi proiecte 
bune, fie ele ale puterii sau ale opoziţiei. Dar, din păcate, ineficienţa unora dintre acţiunile politice sunt rezultatul 
aplicării mentalităţii greşite în momentul accederii la guvernare. Astfel, una dintre primele acţiuni este aceea de 
dărâmare a ideilor şi acţiunilor formaţiunilor anterioare, fără a se ţine cont dacă acestea pot fi continuate cu succes. S-
a dovedit în istoria politică a ţărilor dezvoltate că una dintre cele mai eficiente metode politice este alternarea la 
guvernare a stângii sau a dreptei. Noi, politicienii români, ar trebui sa fim atenţi la strategiile politice şi la legile bune 
ale altor ţări, pentru a ne informa şi a le implementa cu succes în România. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, puteam 
face paşi mari în ultimii ani, deoarece politicul este responsabil pentru dezvoltarea economică, culturală şi 
educaţională a unei ţări. 

România are nevoie de o politică sănătoasă, motiv pentru care este necesar să renunţăm la aplicarea de 
piedici, menite să zădărnicească proiecte politice. Câteodată ar mai trebui să ne uităm şi în sus, spre cupola 
Parlamentului care ar trebui să unească politicienii din România, indiferent de formaţiunea politică, sau poate spre 
divinitate. Opoziţia şi puterea ar trebui să lucreze împreună, puterea să conducă şi opoziţia să amendeze, atunci când 
este cazul. Acest fapt nu trebuie să creeze un război, cu atacuri de multe ori la persoană. Nu ar trebui ca instituţiile 
statului să fie folosite de către anumite persoane care ocupă funcţii importante, ca o unealtă în scopul rezolvării unor 
intrigi personale, sub formă de atac la persoană.  

Era interesant, din punct de vedere politic, dacă Uniunea Democrată a Maghiarilor din România ar fi avut 
puterea şi demnitatea să rămână în opoziţie, chiar şi atunci când a fost nevoie de aceasta la guvernare pentru a fi 
asigurat un cvorum. Exact cum PNL a ieşit de la putere, cu demnitate, şi UDMR trebuie să aibă o strategie constantă 
din punct de vedere politic, să îşi păstreze poziţia, nealergând după putere. În UDMR sunt oameni politici deosebiţi şi 
ar trebui ca  atitudinea acestora să fie consecventă. Astfel, ar fi de dorit ca UDMR să aibă o poziţie clară faţă de 
dreapta sau stânga politicii româneşti. 

 În lume, au mai fost situaţii în care formaţiunile politice de stânga împreună cu cele de dreapta şi-au dat 
mâna pentru a realiza un deziderat, mai ales în anumite perioade de criză. Liberalii au rămas întotdeauna un partid de 
dreapta, încercând tocmai să aplice acest model de conlucrare, prin coparticiparea la Uniunea Social Liberală. Chiar 
dacă suntem în opoziţie, PNL doreşte să ducă la bun sfârşit promisiunile electorale, exemplu cel mai bun fiind 
opunerea clară faţă de adoptarea legii amnistiei şi faţă de adoptarea legii minelor, în forma propusă de către Guvern. 
Astfel, vom continua reprezentarea intereselor cetăţenilor şi, în spirit colegial şi constructiv, aşteptăm ca formaţiunile 
politice să ni se alăture în acţiunile noastre, să îşi îndrepte acţiunile politice spre interesul naţional, fără atacuri 
reciproce ineficiente. 
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Consider că fiecare formaţiune politică trebuie să îşi recunoască istoria şi trecutul politic şi, de asemenea, 
sunt de părere că PDL trebuie să îşi schimbe atitudinea faţă de Partidul Naţional Liberal, deoarece unul dintre 
motivele pentru care PNL a ieşit de la guvernare a fost generat tocmai de nerespectarea principiilor care au stat la 
baza constituirii Uniunii Social-Liberale. PSD ar fi trebuit să fie un partener loial, cu o atitudine de cooperare de pe 
aceeaşi poziţie cu liberalii şi nu cu o atitudine materializată printr-o relaţie de şef-subaltern faţă de PNL. Din păcate, 
acţiunea prin care liberalii a luat atitudine a fost înţeleasă poate greşit. Unii dintre aceştia acuză ieşirea de la putere, 
dar cu timpul vor înţelege că era singura variantă a PNL. De altfel, formaţiunile mai mari sau mai mici din opoziţie ar 
trebui să se bucure, pentru că au câştigat un partener de nădejde.  

După cum se ştie, moţiunea de cenzură poate fi depusă cu semnăturile a cel puţin 25% dintre parlamentari. 
Chiar dacă aceasta poate fi depusă doar cu semnăturile parlamentarilor PNL, fără a solicita „ajutorul” partenerilor de 
opoziţie sau a altor parteneri politici, la momentul în care va fi necesară depunerea aşteptăm să ni se alăture orice 
formaţiune politică din România. Dar acest lucru se va întâmpla atunci când va fi cazul, momentan depunerea unei 
moţiuni nefiind o acţiune politică utilă pentru PNL.  

Personal, mi-aş dori o unitate parlamentară atât a formaţiunilor politice din opoziţie, cât şi de la putere, în aşa 
fel încât împreună să anulăm falsul, minciuna, să anulăm lupta politică, care de multe ori e confundată cu o luptă 
personală, prin folosirea instituţiilor statului. Acest tip de unitate începe să îşi facă simţită prezenţa în alte ţări ale 
Comunităţii Europene, mai ales cele dezvoltate din punct de vedere al nivelului de trai. Cred că trebuie să ne 
recăpătăm demnitatea, între noi ca parlamentari, iar acest lucru ne va readuce încrederea cetăţenilor, aducând în 
acelaşi timp Parlamentul la locul pe care îl are în societate.  

Cred cu tărie că toate instituţiile statului trebuie să fie responsabile faţă de activitatea pe care o întreprind. 
Prin acţiuni  legale şi prin cooperare putem lua hotărâri viabile, iar acest aspect, în momentul în care atitudinea şi 
acţiunile politicienilor sunt demne şi de calitate, se va reflecta în viaţa economică a ţării şi în nivelul de trai al 
cetăţenilor.  

Riscul mare la care s-au expus partidele politice din România a adus un rezultat negativ, în acest moment 
cetăţenii pierzându-şi încrederea în partidele  politice, de dreapta sau de stânga, atribut care trebuie recăpătat. 

Politica românească ar trebui să fie făcută şi prin alte acţiuni, în alte locuri decât la TV sau în mass-media. 
De altfel, ar fi de dorit ca şi mass-media să fie echidistantă, fără a fi părtinitoare faţă de o anumită formaţiune 
politică. Este nevoie ca presa să nu mai dezinformeze, să nu mai aservească politicul. Doar dacă presei îi va fi apărat 
dreptul la opinie, oamenii vor putea afla adevărul, care este unul singur. Acest aspect ar ajuta mult în relaţia dintre 
cetăţeni şi zona politicului, oamenii percepând corect fenomenul politic sau o anumită acţiune politică.  

Totodată, cred că în toate instituţiile statului, ar trebui reevaluată activitatea fiecărei persoane în parte, 
indiferent de funcţia pe care o ocupă. În acest fel, se vor armoniza veniturile cu nivelul de trai al populaţiei. Nu este 
normal ca unii directori ai companiilor şi regiilor de stat să încaseze salarii de câteva ori mai mari decât salariile 
aferente funcţiilor bugetare. Munca noastră trebuie să fie în folosul societăţii şi nu pentru acumularea de averi. Există  
instituţii care sunt încă supraîncărcate de personal, cu toate că în anii anteriori multe dintre acestea au fost dotate cu 
logistică electronică, iar în momentul de faţă se poate lucra mai eficient cu mai putini angajaţi. Acele persoane 
disponibilizate vor trebui să îşi aducă aportul la dezvoltarea  economică a României prin reconversie profesională sau 
prin înfiinţarea unor întreprinderi personale. Pentru a realiza acest lucru, cei disponibilizaţi vor trebui să fie scutiţi de 
taxe, prin stimularea fiscală în vederea deschiderii unei afaceri, fără obligarea statului de a plăti salarii compensatorii. 
Ajutorarea financiară este necesară cetăţenilor care nu mai pot presta muncă, pensionarilor, persoanelor cu handicap, 
şi nu unor categorii de persoane care, după ce au acumulat averi, nu vor mai trebui să depună nici un fel de muncă, 
traiul fiindu-le asigurat prin plata unor compensaţii băneşti.  

În concluzie, sunt un parlamentar care doreşte unitate şi care înţelege faptul că, la acest moment, politica 
României trebuie să funcţioneze numai printr-o unitate parlamentară, creată în vederea păstrării interesului naţional şi 
a interesului cetăţeanului. Astfel, doresc să fac un apel la toţi parlamentarii ţării, pentru ca împreună să încercăm să 
fim români pentru România, cu respect şi cu obiective realiste. În acest fel, orice declaraţii trebuie să fie unele 
prieteneşti şi constructive, fără nici un fel de acuze, sau dezvinovăţiri prin acuzare. 
  

Deputat 
Ioan Tămâian 

 
*** 
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În intervenţia mea de astăzi doresc să vă rețin atenția cu privire la unul dintre cele mai importante subiecte 

ale României, din punctul meu de vedere, în prezent şi pentru următorii ani: strategia economică a Partidului 
Național Liberal. 

Pentru a crea locuri de muncă, România are nevoie de creştere economică sustenabilă, iar creşterea 
economică sustenabilă nu poate fi obţinută decât prin implementarea cât mai urgentă a măsurilor liberale de stimulare 
a economiei.  

PNL a arătat în mod clar și repetat care trebuie să fie  prioritățile economice ale anului 2014: reducerea CAS 
şi neimpozitarea profitului reinvestit, ca măsuri indispensabile pentru stimularea investiţiilor, a producţiei şi a 
mediului de afaceri, în general. Economia are nevoie de o gură de oxigen din partea politicii fiscale. Nu mai este loc 
de improvizaţii, de amânări, de vise socialiste! 

Aceste două măsuri au reprezentat promisiuni şi angajamente publice, asumate de PNL şi PSD încă din 2011, 
când USL a prezentat Proiectul Economic pentru România. Ele au fost reafirmate în campania electorală din 2012 şi 
incluse în Programul de guvernare al USL pentru perioada 2013-2016. Aşadar, românii, atunci când au dat un vor 
covârşitor în decembrie 2012, au dat acestor măsuri: repet, măsuri pentru populaţie, pentru mediul de afaceri şi pentru 
români! 

Reducerea CAS cu 5 puncte procentuale la angajator şi neimpozitarea profitului reinvestit au fost discutate şi 
convenite inclusiv încă din 2013 cu organismele financiare internaţionale (FMI, Banca Mondială şi Comisia 
Europeană) şi reconfirmate cu prilejul misiunii de evaluare în ianuarie 2014. 

România este o ţară în care taxarea muncii este printre cele mai mari din Europa. Reducerea contribuţiilor de 
asigurări sociale, pe care PNL o susţine, înseamnă mai multe locuri de muncă noi, mai puţini bani plătiţi la negru şi 
salarii mai mari.  Un CAS mai mic este nu doar o măsură pentru mediul de afaceri, ci şi pentru angajaţi. Este o şansă 
de a mişca economia, pe care Guvernul Ponta nu are voie nici să o ignore, nici să o amâne. 

Scutirea de impozit a profitului reinvestit stimulează mediul de afaceri, care va fi încurajat să ducă banii în 
noi investiții, ceea ce va genera noi locuri de muncă și, implicit, dezvoltare și creșterea nivelului de trai al românilor.  
Neimpozitarea profitului reinvestit nu este de natură să aducă atingere absolut deloc situației bugetului de stat, de 
vreme ce impactul bugetar (sub 100 mil. lei) este neglijabil pentru o măsură de o asemenea importanță. 

Reducerea CAS cu 5 puncte procentuale la angajator și neimpozitarea profitului reinvestit sunt cele două 
măsuri liberale esențiale de stimulare a economiei. Am arătat care este impactul bugetar al fiecărei măsuri, 
necesitatea absolută pentru mediul de afaceri a acestor relaxări fiscale, precum și sursele de acoperire a “golului” 
bugetar. Ceea ce pierde statul pe termen scurt, câștigă economia pe termen lung. 
 

În acest moment, adoptarea celor două măsuri ţine de voinţa şi decizia politică a Guvernului Ponta.  Dacă 
premierului Victor Ponta nu va lua o decizie clară până la 1 mai, PNL este decis să depună o moţiune de cenzură la 
adresa Executivului. 

Dezbaterea de către ministrul Ioana Petrescu a politicilor şi măsurilor vehiculate ca priorităţi în programul de 
guvernare al USL, dar şi în programul actual al PSD, trădează absenţa unei viziuni economice cu privire la 
necesităţile României, în aceasta perioada post-criză şi ca premisă a relansării economice. 

După destrămarea USL, Guvernul Ponta ne demonstrează că nu are o strategie economică coerentă şi nici un 
plan de acțiuni conturat.  

Prin intermediul ministrului Finanţelor sau al premierului, Executivul enunţă o serie de măsuri precum 
stimularea consumului, a investiţiilor, reducerea poverii creditelor bancare, reducerea TVA, fără a arăta în mod clar 
cu ce se va începe, care este primul pas, din ce considerente şi cu ce implicaţii economice. 

Dacă Guvernul Ponta ar dori să facă ceva şi pentru economie, atunci trebuie să comunice cât mai repede şi 
fără echivoc care sunt priorităţile exacte, care vor fi paşii imediați în materie de politică fiscal-bugetară. 

Ministrul Finanţelor din guvernul PSD susține că nu se poate concretiza nimic in absenţa negocierilor cu 
FMI. Totuşi, priorităţile de politica economică aparțin guvernului României. FMI este interesat cu precădere de 
anumite echilibre macroeconomice, FMI nu face şi nu are iniţiative, ci doar negociază şi acceptă politici economice. 

Ministrul Ioana Petrescu susţine că guvernul nu va urmări alte masuri decât cele cuprinse în programul de 
guvernare al USL şi preluate, într-un mod netransparent şi incert, şi în programul PSD.  
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Din acest motiv, solicităm guvernului Ponta să renunţe imediat la măsurile populiste, insuficient 
fundamentate şi discriminatorii, cum este „electorata”, care deşi a fost prezentată cu mare fast, se dovedeşte a fi – 
după cum îi spune numele – o măsură cu un profund caracter electoral. 
 

Deputat 
Costel Alexe 

 
*** 

 
Oare nu crede premierul Ponta că ministrul Kelemen Hunor ar trebui demis? 

 
„România nu este stat unitar, această stare poate exista doar în visele câtorva politicieni români”; „Noi 

trebuie să ne apărăm interesele, trebuie să aducem Catalonia şi Tirolul de Sud în Ardeal”. Aceste declaraţii nu aparţin 
unui etnic maghiar aflat la o şuetă sau la un restaurant, unde, după mai multe pahare, unii vorbesc vrute şi nevrute. 
Aceste declaraţii aparţin liderului UDMR, Kelemen Hunor, care totodată este membru al Guvernului României. Şi au 
fost făcute la o reuniune politică publică. 

După o afirmaţie, eu nu aş zice nefericită, ci mai degrabă eronat interpretată, făcută la începutul lunii 
februarie, un ministru liberal şi-a dat demisia de onoare. Dar chiar şi aşa cum a fost interpretată, afirmaţia ministrului 
liberal nu a adus atingere nimănui. În schimb, declaraţiile domnului Kelemen Hunor aduc atingere clasei politice, 
guvernului şi în primul rând, românilor. Evident, nu mă aştept la un gest de onoare din parte lui Kelemen Hunor. Nu 
se poate vorbi de aşa ceva în cazul unui lider al unei grupări politice care se aliază chiar şi cu cei pe care ieri şi 
alaltăieri i-a desfiinţat, doar pentru a se afla la guvernare. 

Dacă de la Kelemen Hunor nu am nicio aşteptare, în schimb de la primul ministru Victor Ponta aş fi avut. 
Pentru că este impardonabil ca un ministru de-al tău să facă astfel de afirmaţii şi tu ca prim-ministru să nu ai nici 
măcar o reacţie de formă. Poate premierul Victor Ponta încă nu şi-a dat seama de gravitatea declaraţiilor lui Kelemen 
Hunor. Şi nu mă refer la sintagma “interesele noastre”, deşi şi aici ar fi ceva de comentat şi anume că UDMR se află 
la guvernare nu pentru a apăra interesele României, ci pentru propriile interese. Mă refer la formularea “să aducem 
Catalonia şi Tirolul de Sud în Ardeal.” A înţeles premierul Ponta ce vrea să spună liderul UDMR?. Ştie oare 
premierul Ponta că autonomii catalani pregătesc un referendum pentru a deveni un alt stat? Oare premierul Ponta nu a 
învăţat nimic din ce s-a întâmplat acum în Crimeea? Oare ştie premierul Ponta ce s-ar fi întâmplat dacă un ministru 
german, britanic sau francez sau de oriunde din Europa ar fi făcut o astfel de declaraţie? Îi spun eu dacă nu ştie: nu ar 
fi aşteptat să fie demis, ci şi-ar fi depus mandatul împreună cu scuzele de rigoare.  
Sunt convins că premierul Ponta nu îl va demite – aşa cum ar fi normal şi moral – pe Kelemen Hunor. Premierul 
Ponta este însă indiferent şi în plus nu vrea să îl supere pe Kelemen Hunor pentru că îl interesează voturile etnicilor 
maghiari pentru turul II al prezidenţialelor. Dar românilor, îl asigur pe premier, că nu le sunt indiferente afirmaţiile 
liderului UDMR. Şi nu le pot fi indiferente atunci când un ortac, Csaba Sogor,  de-al lui Kelemen Hunor spune, la 
aceeaşi reuniune politică: “Suntem dispuşi să-i facem pe români să simtă cum e să trăieşti în minoritate”. Pentru că 
asta sună deja ca o ameninţare. 

Am înregistrat totuşi o reacţie la declaraţia lui Csaba Sogor. A purtătorului de cuvânt al PSD, Cătălin Ivan. 
“Domnul Csaba este încă unul dintre europarlamentarii care are nevoie de 5-6 mandate ca să priceapă ce sunt valorile 
europene (...) domnul Csaba riscă să se discrediteze total în faţa electoratului”. Prima parte este penibilă, a doua, 
chiar comică. În faţa cărui electorat se va discredita Csaba Sogor?  Probabil a celui social-democrat care îl votează pe 
Cătălin Ivan?  

“Noi nu îl vrem nici pe Ponta, nici pe Hrebenciuc, noi suntem de Dreapta, suntem udemerişti” – Kelemen 
Hunor, Zalău, 20 februarie 2014. După câteva zile, Kelemen Hunor era ministru şi UDMR foarmaţiune politică 
guvernamentală.  

Orice alt comentariu este de prisos. 
 
 

Deputat 
Gigel Ştirbu 

 
*** 
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Emil Boc îşi trădează votanţii şi îşi bate joc de clujeni 

 
Niciodată nu am agreat exagerările şi declaraţiile de tip politicianism, niciodată nu am fost de acord cu 

ieşirile demagogice ale comunicatorilor politici. Am sperat că pe măsură ce societatea se modernizează, şi nivelul 
unor politicieni să evolueze. Constat însă că m-am înşelat. 

Săptămâna trecută, în contextul neînscrierii Elenei Băsescu în cursa pentru Parlamentul European, Emil Boc 
a făcut o declaraţie care demonstrează din nou că fostul premier suferă de amnezie. „Este un gest care m-a surprins 
placut, este unul de responsabilitate. În acelaşi timp, speram să fie urmat şi de alte doamne din Parlamentul European, 
care ar fi putut face un pas înapoi. Ma refer la sţtiile unor demnitari actuali ai statului român, cum sunt doamna Ponta, 
doamna Valean. Cred că era un lucru bun dacă faceau şi ele un asemenea gest. Este de apreciat gestul Elenei 
Băsescu, pentru că a lăsat să nu mai planeze niciun fel de suspiciune de niciun fel asupra prezenţei la un partid nou 
format. Este un gest de responsabilitate politică în condiţiile în care nu avea nicio problema să fie pe listă, pentru ca 
toată lumea o dorea. Probabil ar fi tras în sus lista”.  

Trec peste “indicaţiile preţioase” ale lui Emil Boc legate de alcătuirea listei electorale ale altor partide. Mă 
refer la cine consideră domnia sa că trebuie să facă un pas înapoi. Pun respectivele afirmaţii pe seama luptei 
electorale, dar dacă a uitat, îi reamintesc domnului Boc că în ceea ce priveşte candidata PNL la europarlamentare la 
care face referire, că ea a ajuns în 2007 pe listele pentru PE sub o altă conducere a partidului şi nici nu era pe atunci 
soţia lui Crin Antonescu. Cred că similară era situaţia şi candidatei PSD, dar nu este problema mea să mă pronunţ.  

Nu pot însă să nu mă întreb, unde a fost moralistul Emil Boc în 2009. Atunci nu au existat “suspiciuni” 
privind candidatura Elenei Băsescu? Toată lumea ştie că toate filialele PDL din ţară au fost obligate să dea 
“zeciuala”, adică 10% din voturile fiecărei filiale au mers spre independenta mascată Elena Băsescu.  

Şi ar mai fi o problemă, pe care o consider gravă: Emil Boc a făcut respectiva declaraţie vorbind în numele 
PMP. Şi, se mai ştie, foarte recent, membrul PDL Emil Boc nu a participat la lansarea candidaţilor pentru 
Parlamentul European ai PDL, lansare care a avut loc tocmai la Cluj, preferând să fie prezent la o acţiune electorală a 
PMP. Prin conduita sa din ultimul timp, Emil Boc nu face altceva decât să-i trădeze pe cei care l-au votat primar al 
unuia dintre cele mai mari şi mai importante municipii din România. Emil Boc se ascunde sub umbrela unei legi 
imperfecte, care-i permite să-i trădeze, fără să fie sancţionat, pe cei care cu bună credinţă l-au votat. Ceea ce face 
Emil Boc nu este ilegal, dar este profund imoral. 
 

Deputat 
Adrian Oroş 

 
*** 

 
Pentru anul școlar 2014/2015, pentru prima oară în România, vor fi elaborate manuale școlare în format digital. 

Este un moment care ar trebui să ne bucure pentru că, iată, suntem și noi în rând cu țările occidentale, cu tehnologia, 
cu stilul de viață al zilelor noastre. Din păcate, însă, bucuria dispare imediat cum aflăm mai multe informații despre 
modul în care Ministerul Educației Naționale înțelege să gestioneze chestiunea editării manualelor.  

Încă din toamna anului trecut, editorii au solicitat prezentarea, de către minister a unui calendar clar al procesului 
de elaborare a manualelor școlare și transparență totală în procedura de licitație, însă acest lucru nu s-a 
întâmplat.Uniunea Editorilor din România a atras atenția că ar putea da în judecată Ministerul Educației dacă licitația 
se va derula pe baza documentelor prezentate în acest moment pe site-ul ministerului.  

Indignarea celor de la UER are la bază faptul că documentele respective nu au fost supuse niciodată dezbaterii 
publice, acest lucru dovedind indisponibilitatea ministerului pentru dialog și transparență. Procedura de licitație va 
începe în mod practic în data de 15 aprilie, astfel încât, mai este încă timp, deși pe ultima sută de metri, pentru o 
discuție deschisă și concretă între minister și editori.  

De aceea, atrag atenția Ministrului Educației Naționale, domnul Remus Pricopie, că este un moment bun pentru a 
da dovadă de respect față de toate părțile implicate în procesul de educație – elevi, profesori, părinți, editori etc. – și 
a se așeza la masa discuțiilor pentru identificarea celei mai bune soluții. De asemenea, solicit Ministerului Educației 
Naționale să prezinte un calendar clar și pentru procesul de înnoire a manualelor școlare.  
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Manualele de gimnaziu sunt cele mai vechi aflate în uz, cele de clasa a V-a având 17 ani vechime, iar cele de 
clasa a VIII a ”numai” 14, ele fiind tipărite în perioada 1997-2000. Cele mai ”noi” manuale au și ele nu mai puțin de 
8 ani vechime, ultima licitație fiind organizată de minister în 2006.  

În această perioadă, de aproape 20 de ani, programele analitice au fost schimbate de mai multe ori fără a se 
face şi actualizarea manualelor. Ca urmare, manualele sunt defazate faţă de programele folosite. De asemenea, 
ministerul este obligat să înlocuiască în fiecare an manualele uzate fizic, dar acest lucru nu s-a întâmplat. 

Introducerea manualelor digitale – pentru clasele a I a și a II a momentan - pare, la prima vedere, un lucru 
lăudabil. Însă, înainte de elaborarea lor, nu a existat niciun proiect pilot în baza căruia să fie analizate condițiile în 
care aceste manuale pot da randament și modalitatea de pregătire a învățătorilor, în primul rând, și a elevilor, în cel 
de-al doilea, în vederea utilizării optime a acestor manuale. În România, multe școli au probleme cu curentul electric, 
mai puțin de jumătate din totalul școlilor au conexiune la internet. Mulți copiii nu pot merge la școală din cauză că 
părinții nu își permit să le cumpere haine ”de stradă”. Mulți învățători nu au acces la calculator și nici nu știu să-l 
folosească. 

Mă număr printre cei care consideră că pătrunderea tehnologiei în societate, prin orice modalitate, trebuie 
susţinută în mod ferm, pentru că va avea beneficii imediate. Însă, în acelaşi timp, nu pot susţine adâncirea 
diferenţelor care se fac între copiii care provin din familii sărace şi cei care provin din familii înstărite sau între cei 
care trăiesc în mediul rural şi cei care trăiesc în mediul urban.  

În acest spirit, susţin necesitatea prezentării urgente, de către Ministerul Educaţiei, în colaborare cu alte 
instituţii ale statului, a unui plan în care să se vadă clar modalităţile de reducere a decalajelor şi de oferire a unor 
condiţii nediscriminatorii de educaţie pentru toţi copiii din România.Printre atâtea probleme şi neclarităţi, cum am 
putea să ne bucurăm de un lucru care ar trebui să fie firesc: tehnologia ca suport educational pentru generaţia tânără? 
 

Deputat 
Florin Alexandru Alexe 

 
*** 

Guvernul riscă să decimeze firmele de transport româneşti 
 

Stimaţi colegi, 
După anul 1990, România a avut unul dintre cele mai performante parcuri auto pentru transportul 

internaţional de mărfuri şi persoane care a adus anual multe sute de milioane de euro în ţară. 
Din păcate, la ora actuală, transportatorii români sunt în mare dificultate, multe firme româneşti de transport 

fiind nevoite să-şi închidă porţile în timp ce mii de şoferi români sunt nevoiţi să lucreze în străinătate la firme 
italiene, franceze, austriece, germane, spaniole etc, deşi ar fi normal şi de dorit să lucreze în ţară pentru firme 
româneşti şi să achite taxe şi impozite în România. 

Situaţia în care au ajuns transportatorii români este cauzată de problemele de ordin fiscal şi o remediere a ei 
ar putea fi rezolvată prin rambursarea unui procent din acciza aplicată la carburant.  

Numai că suma este foarte mică şi nu vine în sprijinul transportatorilor români. Astăzi, acciza pentru 
motorină se poate recupera în şase ţări din Uniunea Europeană: Belgia, Franţa, Spania, Italia, Ungaria şi Slovenia. În 
mod similar, măsura recuperării accizei la motorină în România, nu se va aplica numai transportatorilor români, ci 
oricărui transportator din Uniunea Europeană care îndeplineşte aceleaşi  condiţii şi alimentează cu carburant din 
România. Adică aşa cum şi transportatorii din România, recuperează acciza din cele şase state membre ale Uniunii 
Europene. 

Abia după multe consultări şi negocieri guvernul a anunţat că va returna către transportatorii români 4 
eurocenţi/l. Guvernul României ar putea lua însă exemplul Italiei, care returnează până la 21 de eurocenţi către 
proprii transportatori. 

În acelaşi timp, este necesară şi aplicarea rambursării accizei suplimentare la carburant să includă şi firmele 
de transport persoane care operează autovehicule de peste 1+8 locuri, de transport public (contra cost) şi în cont 
propriu licenţiat, nu doar pentru firmele de transport marfă. Aplicarea acestei măsuri pentru aceste companii este de o 
importanţă deosebită deoarece permite menţinerea costurilor plătite de pasageri în acest moment. 

Includerea şi a firmelor de transport pasageri în actul normativ ce urmează să fie elaborat de Guvern ar fi în 
avantajul consumatorului român care ar urma să fie cât mai puţin afectat de introducerea acestei accize suplimentare. 
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Guvernul României trebuie să ţină cont de solicitările transportatorilor români, trebuie să ţină cont de 
practicile din celelalte ţări din Uniunea Europeană.  

Dacă primul-ministru nu vrea să decimeze firmele româneşti de transport, dacă vrea cu adevărat înfiinţarea 
de noi locuri de muncă sustenabile, atunci ar trebui să aplice modelul statelor membre ale Uniunii Europene în ceea 
ce priveşte rambursarea accizei la carburant şi va vedea în scurt timp efectele pozitive. Dacă nu o va face, va purta 
răspunderea pentru toate efectele negative ce se vor înregistra. 
 

Deputat 
Mircea Dolha 

 
*** 

 
Despre decizia politică de amânare a aplicării  măsurilor liberale în economie 

 
Măsurile pe care PNL le susţine (reducerea CAS cu 5 puncte procentuale la angajator şi neimpozitarea 

profitului reinvestit) vizează soluţionarea a două mari probleme ale României, cu care ne confruntăm nu de o zi sau 
câteva luni, ci de ani buni: locurile de muncă şi investiţiile. Dacă la acestea adăugăm şi proiectul legii insolvenţei 
persoanelor fizice, promovat de PNL şi blocat, la comisie, de PSD, constatăm că se urmăresc trei direcţii distincte, 
dar care duc spre acelaşi obiectiv: însănătoşirea economiei şi prosperitatea cetăţenilor României. 

În urmă cu mai bine de o săptămână, reprezentanţii PNL şi mediului de afaceri au căzut de acord că 
întârzierea aplicării acestor măsuri dăunează mediului economic intern, afectează grav piaţa muncii şi slăbeşte 
competitivitatea firmelor româneşti pe plan internaţional.  
Apoi, pe 24 martie, la solicitarea PNL, premierul Victor Ponta a venit în faţa noastră şi, conform unui obicei dobândit 
în ultima perioadă, ne-a spus poveşti despre intenţiile guvernului pe care îl conduce de a pune în aplicare măsurile 
liberale.  

Deşi frumoase, cuvintele domnului prim-ministru nu reprezintă decât basme de adormit electoratul, pentru că 
am pretenţia că nu se aşteaptă ca noi, legislativul, să ne lăsăm seduşi de discursul lipsit de concreteţe şi, mai ales, de 
orice angajament politic.  
Lipsa voinţei politice a PSD şi aliaţilor săi, de adoptare a măsurilor propuse şi susţinute de PNL în beneficiul 
economiei şi populaţiei României este şi mai evidentă dacă ne amintim că imediat după discursul premierului în faţa 
parlamentarilor, în şedinţa de Guvern a fost aprobată necondiţionat majorarea bugetului Ministerului Muncii, pentru 
plata drepturilor salariale câştigate în instanţă de diverse categorii profesionale.  

Astfel, PSD începe să se apropie din ce în ce mai mult de stilul de politică al PDL, inspirat de preşedintele 
Traian Băsescu: orice măsură şi orice cheltuială în beneficiul nostru politic, electoral şi material se justifică şi se 
aplică. Celelalte.... când vor fi condiţii, când vom primi aprobarea... când vom depăşi etapa... 
 

Deputat 
Ioan Viorel Teodorescu 

 
*** 

 
Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului 

 
 
Data de 2 aprilie a fost declarată în anul 1989 de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite ca fiind Ziua 

Internaţională de Conştientizare a Autismului.  
Stimaţi colegi, 
Cu această ocazie doresc să servesc şi eu scopului acestei zile, acela de a creşte gradul de conştientizare a 

autismului la toate nivelele societăţii, atrăgându-vă atenţia asupra acestei tulburări care afectează viaţa a aproximativ 
30.000 de români şi a familiilor lor, număr estimat de organizaţiile neguvernamentale din domeniu. 

Autismul este o afecţiune recunoscută relativ recent, fiind cercetată începând cu anul 1943, iar bazele 
diagnosticării acestei tulburări s-au pus în anul 1961, dar cauzele acesteia nu sunt încă bine cunoscute. 
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Şi totuşi terapiile dezvoltate în aceşti ani se dovedesc a avea rezultate, până la 47% din cazuri recuperându-se 
aproape total, astfel încât acestea să se poată integra cât mai bine în societate. Costurile terapeutice sunt foarte mari, 
fiind cuprinse între 1000 şi 2000 de euro lunar, din care statul român decontează doar 69 lei/zi, reprezentând o oră pe 
zi de tratament la terapeut. Pentru a avea rezultate, terapia trebuie realizată intensiv, între 30 – 40 de ore pe 
săptămână, începând de la vârste cât mai mici. 

Un exemplu de succes îl constituie o organizaţie neguvernamentală din Oradea, care lucrează cu persoane cu 
autism şi care a reuşit ca o parte dintre adulţii autişti să aibă abilitatea de a se integra pe piaţa muncii, putând 
desfăşura activităţi specifice între 2 şi 4 ore pe zi. Aceşti adulţi doresc să ducă o viaţă cât mai aproape de normalitate, 
să fie „mari”, să aibă un loc de muncă. 

Eforturile pe care le fac persoanele cu autism, familiile lor şi terapeuţii trebuie sprijinite de noi toţi, trebuie să 
înţelegem şi să contribuim la dezvoltarea lor. Şcolile trebuie să aplice programele de integrare a copiilor autişti în 
învăţământul de masă, angajatorii să fie flexibili în relaţia cu persoanele autiste, să înţeleagă nevoile lor, iar statul 
român să finanţeze mai mult terapiile educaţionale, deoarece persoanele cu autism pot fi recuperate dacă se investeşte 
de la vârste fragede în tratamentul lor specializat. 

 
Deputat 

Florica Cherecheş 
 

*** 
 

Ajutaţi copiii din oraşul Sărmaşu 
 
 

Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
Ridic o problemă în atenţia Dumneavoastră şi a Domnului Ministru Remus Pricopie fiind vorba despre 

condiţiile absolut improprii în care se asigură procesul educaţional în oraşul Sărmaşu, judeţul Mureş. 
Despre situaţia copiilor din acest oraş, vă voi spune doar câteva lucruri, ca să vă faceţi o idee despre ceea ce 

se întâmplă acolo. Grădiniţa secţia română funcţionează din anul 2008, în urma unei demolări, în clădirea internatului 
de fete a Liceului Teoretic „Samuil Micu”, în condiţii absolut improprii ciclului preşcolar, în spaţii foarte mici, fără 
curte, cu grupuri sanitare neadecvate vârstei. Secţia maghiară funcţionează într-o clădire veche, construită în 1880, 
clădire care nu asigură securitatea şi siguranţa copiilor şi cadrelor didactice, cu grupuri sanitare exterioare (latrină). 
Sărmaşu are 184 de preşcolari, din care 123 la secţia română şi 61 la secţia maghiară. Amintesc şi faptul că, datorită 
numărului mare de elevi, localurile actuale de şcoală nu permit nici un fel de comasare care ar putea duce la 
rezolvarea temporară a situaţiei. 

Vă rog să mă credeţi, am fost la faţa locului şi am văzut ce se întâmplă acolo, în ce condiţii sunt pregătiţi acei 
copii. Situaţia şcolilor din Sărmaşu este foarte gravă: trei din clădirile în care se desfăşoară procesul educaţional, 
respectiv cele două grădiniţe şi ciclul gimnazial, sunt construite în anul 1880. Clădirile respective au fundaţia din 
cărămidă arsă, pereţi cu igrasie, şarpante din lemn putred. Lucrurile sunt grave, existând chiar pericole reale în ceea 
ce priveşte securitatea şi siguranţa fizică a copiilor şi a cadrelor didactice. 

Primăria a izbutit să demareze un proiect de construire a două localuri noi, unul pentru grădiniţă şi unul 
pentru şcoala gimnazială, însă finanţarea lucrărilor a fost oprită, fără nici o explicaţie. Amintesc doar că, din valoarea 
contractată de un milion şi jumătate lei noi, au fost transferaţi de la buget puţin peste 306 mii lei, rămânând lucrări 
EXECUTATE şi neachitate în valoare de 141 mii lei. Constructorul a oprit şi el lucrările executate parţial, astfel că 
oraşul s-a ales cu un şantier aflat în conservare, o fundaţie armată, o zidărie şi o structură de rezistenţă, o centură de 
consolidare, care, pe lângă disconfortul urbanistic pe care îl oferă sărmăşenilor, se degradează pe zi ce trece. 

Aceasta este, foarte pe scurt, situaţia actuală. Practic, Guvernul a dat drumul la finanţare, dar nu a susţinut-o 
până la capăt. Gândiţi-vă doar la faptul că lucrările de construire a celor două localuri au început în anul 2009. 
Suntem în 2014. Au trecut mai bine de patru ani de când s-a demarat investiţia şi ea stagnează, fiindcă nici o putere 
nu a fost în stare să ducă lucrurile până la capăt. 

Este o situaţie absolut inadmisibilă, care nu trebuie tratată politic. Copiii nu au culoare politică. În secolul 
XXI, aceşti copii învaţă în condiţii mai proaste decât în urmă cu o sută de ani. Îl rog insistent pe Domnul Ministru să 
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facă toate diligenţele posibile pentru a rezolva această problemă, cu atât mai mult cu cât ea durează deja de prea mult 
timp. 
 

Deputat 
Cristian Chirteş 

 
*** 

 
Stimaţi colegi, 

 
Astăzi vă voi readuce în atenţie faptul că Partidul Naţional Liberal este promotorul a două măsuri care, odată 

aplicate, ar rezolva mai multe puncte deosebit de importante pe agenda economică a României. Aceste măsurile pe 
care PNL le-a propus (reducerea CAS cu 5 puncte procentuale la angajator şi neimpozitarea profitului reinvestit) sunt 
răspunsul nostru la două mari probleme ale societăţii româneşti: locurile de muncă şi investiţiile. 

Este demonstrat deja că reducerea contribuţiilor de asigurări sociale este o măsură atât pentru mediul de 
afaceri, cât şi pentru angajaţi, care poate înseamna mai multe locuri de muncă noi, mai puţini bani plătiţi la negru şi 
salarii mai mari. Să nu uităm că, din păcate, în România datele arată că munca la negru este dublă faţă de restul 
Europei, iar impozitarea muncii este printre cele mai mari din Europa. 

În ceea ce priveşte ce-a de-a doua măsură, respectiv neimpozitarea profitului reinvestit, aceasta nu este de 
natură să aducă atingere absolut deloc situaţiei bugetului de stat, de vreme ce impactul bugetar (sub 100 mil. lei) este 
neglijabil pentru o măsură de o asemenea importanţă. 

Nu credem în vorbele frumoase şi promisiunile celor care acum guvernează. Vrem să vedem fapte, un 
calendar clar de adoptare şi aplicare a acestor măsuri. Dacă ele nu vor fi adoptate pâna la 1 mai, Partidul Naţional 
Liberal ar putea lua în calcul inclusiv o introducere a unei moţiuni de cenzură. 

În momentul de faţă consider, alături de colegii mei, că actuala coaliţie de guvernare nu are nicio scuză 
pentru amânarea acestor măsuri. Ele depind doar de voinţa şi decizia politică. 
 

Deputat 
Raluca Ispir 

 
*** 

 
Falimentul persoanelor fizice şi agenda PSD 

 
Domnule preşedinte,   
Stimaţi colegi, 
Constatăm în fiecare zi că programul de guvernare al actualei coaliţii n-are nicio legătură cu programul USL.  

În 2012, românii au votat Uniunea Social Liberală pentru că aceasta a prezentat soluţii concrete pentru probleme 
majore de familie. Partidul Naţional Liberal susţine ca fiecare cetătean să aibă dreptul să-şi declare falimentul 
personal, lucru care poate fi rezolvat prin completarea Legii insolvenţei. Vorbesc aici depre oameni care ajung în 
incapacitate financiară din cauze care nu ţin de voinţa lor, români care şi-au pierdut locurile de muncă, care s-au 
îmbolnăvit sau suferă accidente ce nu le mai permit viaţa activă în câmpul muncii. 

Situaţia creditării în România este foarte gravă. Mai bine de 4,5 milioane de persoane s-au împrumutat de la 
bănci, iar peste un milion au restanţe. Asta ar trebui sa îngijoreze guvernul Ponta III, nu cum să schimbe directorii de 
instituţii deconcentrate din teritoriu. Treaba acestui guvern este sa implementeze politici publice care să vina în 
sprijinul cetăţenilor, nu să se ascundă în spatele discursurilor televizate şi după artificii politice. 
  Partidul National Liberal cere ca miniştrii actualului guvern să fie corecţi şi să comunice populatiei toate 
deciziile de interes public. Am constatat recent că ministrul Finanţelor spune una, iar premierul Victor Ponta alta. 
PSD şi aliaţii săi se joacă cu banii publici în mod iresponsabil şi pe ascuns. Cerem ca principiul falimentului 
personal, aşa cum este aplicat acesta în cele mai multe ţări ale Uniunii Europene, să fie adoptat de urgenţă în 
legislaţia româneasca, oferind, astfel, o şansă pentru milioane de familii, ajunse la limita suportabilităţii.   

Trebuie să facem foarte clar diferenţa între falimentul personal şi „electorata” propusă de PSD. În cazul 
insolvenţei persoanelor fizice se vor implica administratorii judiciari, desemnaţi de instanţele judecatoreşti, astfel 
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încât, băncile nu se vor putea juca pe aceasta piaţa, după bunul lor plac. Mai mult, cetăţenii vor avea posibilitatea să-
şi achite datoria către bănci, fara umilinţe şi amânări nejustificate, cum prevede propunerea PSD, „Electorata”, care 
nu este decât o prelungire a problemei. 
Noi, liberalii, suntem nedumeriţi de faptul ca social-democraţii nu vor sa adopte o măsură cu caracter social, doar din 
simplul motiv că soluţia este propusă de PNL. La fel ca în foarte multe situaţii din plan local, PSD pune interesul 
politic deasupra interesului public. La fel s-a întâmplat şi în ceea ce priveşte Aeroportul Internaţional Iaşi, care risca 
sa piarda o finantare de 57,5 milioane euro, doar pentru că social-democraţii vor să instaleze în fruntea acestuia un 
client de partid. 

Cred că a venit momentul ca parlamentarii să-şi ia rolul în serios şi să nu se mai plece în faţa intereselor 
politice, fară să se gândeasca la ce aşteaptă populaţia din colegiile în care au fost aleşi. Am atras atenţia, de mai multe 
ori, că jocurile din partide n-au nicio legătură cu agenda cetăţeanului, care are nevoie de locuri de muncă, 
transparenţă şi soluţii concrete pentru probleme concrete. Una dintre aceste probleme este datoria către bancă, situaţie 
căreia mulţi români nu-i mai pot face faţă, din cauză ca plăpânda creştere economică nu se simte deloc în buzunarele 
lor. 
    Vă mulţumesc pentru atenţia acordată, 
 

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 

 
Un deceniu de la aderarea României la NATO 

 
În urmă cu un deceniu, pe 29 martie 2004, România a devenit stat-membru cu drepturi depline al NATO, cea 

mai puternică alianţă politico-militară de după cel de-al doilea război mondial, pilon de bază al securităţii 
continentului european şi al securităţii internaţionale. Alături de partenerii săi, NATO s-a implicat în promovarea 
unor valori fundamentale precum democraţia, libertatea individuală, supremaţia legii, economia de piaţă, rezolvarea 
pe cale paşnică a disputelor, deschidere şi transparenţă. 

Sistemul colectiv de apărare este şi va rămâne principalul obiectiv al NATO. În vederea menţinerii securităţii 
statelor membre este esenţial ca NATO să acţioneze şi în afara graniţelor sale pentru a răspunde ameninţărilor acolo 
unde acestea apar, contribuind astfel la crearea unui mediu internaţional mai sigur de care să beneficieze şi statele 
membre. 

Anul 2004 a marcat integrarea în NATO a 7 state: România, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia şi 
Slovenia. Însă, trebuie să precizăm faptul că, România a fost primul stat ex-comunist care s-a alăturat programului 
Parteneriatului pentru Pace (PfP), cel mai complex format de cooperare al NATO cu statele partenere. Tot în acest 
an, la 26 ianuarie, s-au implinit 20 de ani de la aderarea tarii noastre la PfP.  

Într-un deceniu de apartenenţă la NATO, contribuţia României la promovarea şi asigurarea securităţii 
colective a fost semnificativă şi apreciată în mod pozitiv de toate statele membre, în special de SUA cu care avem un 
parteneriat strategic privilegiat. Ţara noastră a fost prezentă cu resurse umane şi logistice în toate teatrele de 
operaţiuni în care NATO s-a fost implicat pentru asigurarea securităţii şi păcii. Participarea ţării noastre în misiunile 
militare comune din Balcanii de Vest, Afganistan, Irak şi nordul Africii a însemnat peste 40.000 de militari români 
implicaţi în diverse operaţiuni şi, din păcate, 25 de eroi români căzuţi la datorie la care se adaugă şi cei 140 de eroi 
români răniţi şi invalizi. În tot acest deceniu în care prezenţa noastră în structurile politico-militare ale NATO s-a 
consolidat, militarii români au fost printre cei mai buni ambasadori ai României prin seriozitatea, profesionalismul şi 
colegialitatea dovedite în misiunile comune, alături de partenerii noştri. 

După un deceniu de la aderarea României la NATO, riscurile şi ameninţările la adresa securităţii 
continentului european au devenit tot mai pregnante în contextul evenimentelor din Ucraina soldate cu invazia şi, 
ulterior, anexarea Crimeii de către Federaţia Rusă. Conflictele îngheţate din spaţiul Mării Negre, din Abhazia şi 
Osetia, Nagorno-Karabach, Transnistria şi, recent, Crimeea reprezintă tot atâtea riscuri şi ameninţări pentru 
securitatea regională şi europeană. În acest context tensionat de ameninţări militare, misiunea României de a securiza 
frontierea externă a NATO şi UE devine tot mai importantă.  
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Aderarea României la spaţiul Schengen, precum şi semnarea Acordului de asociere a Republicii Moldova la 
UE, preconizat pentru luna iunie 2014, vor cataliza rolul ţării noastre în promovarea securităţii europene în zona 
Mării Negre prin sprijinirea Ucrainei şi Republicii Moldova pe drumul spre integrarea lor în structurile euro-atlantice. 
 

Deputat 
Dan Bordeianu 

 
*** 

 
Stimate Domnule Preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi parlamentari, 
A trecut aproape o lună de la instalarea noului cabinet Ponta III, care a venit cu o garnitură de miniştri PSD 

în mare parte neschimbată, iar la capitolul new-entry  ne-au fost prezentate cu mare fast, câteva nume, pe portofolii 
cheie din guvern, realizăndu-se mai mult o lovitură de imagine, decât un aport consistent  prin care să fie 
revoluţionate politicile publice din România în beneficiul cetăţenilor. 

Dovezile inconsecvenţei politice şi ale intereselor mai mult electorale, decât ale apărării interesului public au 
apărut încă de la prima lectură a planului de acţiuni guvernamentale cu care Guvernul de stânga PSD-UDMR s-a 
prezentat în faţa Parlamentului pentru votul de investitură. Măsuri importante precum reducerea CAS-ului cu 5 
puncte procentuale la angajator si scutirea de la plată a profitului reinvestit, esenţiale pentru relansarea economică şi 
pentru crearea de noi locuri de muncă, asumate atunci când PNL era partener la guvernare, nu mai figurau cu 
aplicabilitate de la 1 iulie 2014 în acest nou program de guvernare. 

În schimb, am aflat  din gura noului ministru al finanţelor, că fără ACCIZA LA COMBUSTIBIL nu sunt 
BANI DE PENSII !  

Un anunţ care ne aminteşte mai degrabă de politicile dezastruoase marca guvernării Boc, care îşi fundamenta 
incompetenţa pe adoptarea unor măsuri de împovărare a populaţiei şi a mediului economic. Aşa cum în perioada 
2009-2012 românii au fost victimele unui guvern obisnuit să crească taxe si să taie salarii pentru a avea bani la buget 
în scopul satisfacerii propriilor interese, noul guvern Ponta preia modelul şi îl aplică într-o formă adaptată noului 
context, dar cu efecte  la fel de nocive pentru ţară. 

Banii colectaţi din această acciză trebuiau să aibă cu totul altă destinaţie, ei trebuiau direcţionaţi cu prioritate 
către construcţia de drumuri şi autostrăzi. A fost o măsură discutată şi cu partenerii financiari internaţionali, iar 
Partidul Naţional Liberal deşi nu a fost de acord cu introducerea ei, a condiţionat aplicarea ei de direcţionarea 
sumelor către investiţii în  infrastructură. 

Constat însă că planurile social -democraţilor sunt cu totul altele. Cu uşor iz electoral,  devoalate pe zi ce 
trece, de către miniştrii care ar trebui să facă politici fiscale şi economice performante, de către miniştrii care ar trebui 
să se preocupe de consolidarea trendului ascendent de creştere economică înregistrat anul trecut, de către miniştrii 
care în loc să facă politică guvernamentală  pe blogul personal, ar trebui să găsească soluţii rapide pentru a demara şi 
finanţa construcţia de autostrăzi în România. 

Pledoaria constantă a premierului Ponta că noul guvern va duce mai departe angajamentele USL, este 
demagogie curată. Acţiunile recente ale guvernului pe care îl conduce, contrazic pe zi ce trece această teorie politică 
vehiculată cu fiecare apariţie publică. Lipsa de voinţă politică în a implememta măsuri agreate împreună, este un 
semnal clar că actuala guvernare  îndreaptă România spre o destinaţie greşită. 

Partidul Naţional Liberal nu mai este la guvernare, este în opoziţe de unde nu va ezita să sancţioneze orice 
derapaj  care riscă să compromită progresele înregistrate în ultimii doi ani, în domenii economice esenţiale. 
 

Deputat 
Daniel Zamfir 

 
*** 

 
Crearea oportunităţilor de dezvoltare – obiectiv local şi naţional 

 
Colegiul 1 din judeţul Gorj se poate caracteriza printr-un nivel de dezvoltare destul de unitar, deşi fiecare 

localitate are specificul ei. 
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Apropierea de un oraş poate balansa pozitiv în economia unei comune, o parte din forţa de muncă disponibilă 
putând fi angrenată în peisajul economic al acestor locomotive de dezvoltare. De altfel, aceste localităţi ar fi primele 
beneficiare ale expansiunii şi delocalizării spre periferie a activităţilor economice. 

Realitatea este însă alta, raportându-ne la colegiul pe care îl reprezint. 
Oraşul Bumbeşti Jiu are economia bazată, în special, pe societăţi ce îşi desfăşoară activitatea în industria 

prelucrătoare. În trecut, numărul locurilor de muncă era suficient şi pentru atragerea de forţă de muncă chiar din zone 
mai îndepărtate ale judeţului, însă, în ultima perioadă, activitatea s-a comprimat, în consecinţă şi numărul de angajaţi 
scăzând drastic.  

La fel şi localităţile care sunt în apropierea celorlalte două oraşe, Târgu Jiu şi Motru, care nu prea mai 
beneficiază de această premiză. Caracteristica dominantă în cazul primului oraş este sectorul terţiar, iar în cel al 
oraşului Motru, industria extractivă. 

Oraşul Tismana este un caz aparte, neputând fi încadrat în categoria oraşelor cu industrie. 
Această prezentare scoate în evidenţă problemele de finanţare ale localităţilor,  cu activitate economică 

adeseori inexistentă, neavând alte surse de venit decât cea a taxelor şi impozitelor locale. Fiecare dintre comune are 
un atuu, însă acutizarea problemelor de natură economică a dus la o migraţie a populaţiei active şi a posibililor 
întreprinzători spre oraşe sau în străinătate. Puţinii întreprinzători se lovesc de aceleaşi bariere precum: fărâmiţarea 
proprietăţilor, lipsa utilităţilor, birocraţia, accesul foarte dificil la finanţare şi inexistenţa unor poli de dezvoltare. 
Libera iniţiativă şi competiţia în condiţiile economiei de piaţă, principii de bază ale doctrine liberale, pot conduce 
spre acel ţel de dezvoltare economică pe care dorim să-l atingem. 

Constat cu foarte mare îngrijorare restrângerea pe zi ce trece a posibilităţilor de dezvoltare şi, în special, a 
zonelor rurale. Foarte multe investiţii în asigurarea condiţiilor de bază pentru funcţionarea unei comunităţi trenează 
sau sunt în faze incipiente de implementare, iar finanţarea din bugetul local este aproape imposibilă, sumele colectate 
ajungând de cele mai multe ori doar pentru acoperirea cheltuielilor curente ale unităţilor administrativ teritoriale. 

Una din puţinele posibilităţi concrete este cea a fondurilor europene şi, în special, a programelor de 
dezvoltare prin măsurile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, dar şi a celorlaltor programe, această variantă 
trebuind să fie exploatată la maxim. 
Această problematică, cu siguranţă se regăseşte şi în alte zone ale ţării şi, de aceea, stimaţi colegi, este imperios 
necesar crearea şi promovarea de noi oportunităţi de dezvoltare pliate pe specificul zonei şi eliminarea decalajelor de 
dezvoltare între diversele regiuni ale ţării. 

 
Deputat 

Ion Cupă 
 

*** 
 
 

România este în cea mai sigură şi puternică poziţie geo-strategică din întreaga ei istorie graţie apartenenţei 
la Alianţa Nord-AtlanticăAderarea României la NATO este, alături de dobândirea statutului de stat-membru al 
Uniunii Europene, cea mai importantă realizare a ţării noastre din ultimele decenii.  

Toate energiile politice şi sociale ale României post-comuniste au fost perfect convergente în realizarea 
acestui obiectiv care, în 1989, părea o utopie totală. Aniversarea primului deceniu ca membru NATO înseamnă în 
primul rând un moment de mândrie şi bucurie pentru fiecare român în parte, pentru că fiecare concetăţean este de 
facto parte a celei mai puternice alianţe politico-militare din ultimii cincizeci de ani.  

Fiecare român este în prezent sub umbrela protectoare a NATO şi acest lucru îi permite să trăiască, să 
muncească, să se dezvolte ştiind că dacă cineva îi va tulbura liniştea este ca şi cum ar tulbura-o şi pe cea a unui 
american, britanic, francez, italian sau spaniol. Nu trebuie să uităm că eroii militari români, compatrioţii noştri care 
au căzut la datorie în Irak sau Afganistan şi-au dat viaţa pentru ca fraţii şi surorile lor, parinţii şi copiii lor să fie în 
deplină siguranţă acasă, fără niciun fel de ameninţare asupra independenţei şi suveranităţii ţării în care trăiesc şi pe 
care o iubesc. Alături de 20 de milioane de români mă aplec în faţa memoriei lor şi Îl rog pe Bunul Dumnezeu să le 
dea Odihnă Veşnică. În ultimii zece ani, fiecare militar român din teatrele de operaţiuni a fost un ambasador al 
României şi al românilor iar fiecare misiune încheiată cu succes şi profesionalism a însemnat un nou argument că ne 
merităm locul în NATO, alături de ţări libere, democratice, prospere şi puternice. 
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Trăim vremuri tulburi. Anul 2014 a început în regiunea noastră cu tensiune şi cu escaladări ale conflictelor 
care pot duce inclusiv la confruntări militare. Cu toate acestea, România nu are a se teme. Ba mai mult decât atât 
pentru ţara noastră, pentru decidenţii politici, pentru elitele sale este o oportunitate strategică unică: de a ne dovedi un 
actor regional de primă mână, un exportator de securitate, un negociator şi un mediator de calibru dar şi un aparător 
al românilor care trăiesc dincolo de graniţele ţării. Fără calitatea de membru NATO, nimic din toate acestea nu ar fi 
fost posibile.  

Au trecut deja zece ani şi ne-am obişnuit cu această poziţie privilegiată, dar şi meritată. Îi invit pe români, 
pe fiecare dintre ei, să nu uite că securitatea naţională s-a obţinut cu sânge, cu sudoare, cu pricepere şi că este datoria 
de onoare a fiecăruia dintre noi să o consolidăm în fiecare zi, în fiecare ceas: să fim cetăţeni responsabili care să 
construiască pentru ei şi copiii lor o ţară liberă, unită, mândră şi prosperă. 
 

Deputat 
Mihai Stănişoară 

 
*** 

 
Folosesc această declaraţie politică pentru a trage un semnal de alarmă în legătură cu unele afirmaţii făcute 

de lideri ai UDMR, sâmbătă, 29 martie, a.c., cu prilejul lansării candidaţilor acestei formaţiuni pentru alegerile 
europarlamentare. 

Astfel, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că „Tirolul de Sud şi Catalonia trebuie aduse în 
Ardeal", în timp ce europarlamentarul Sogor Csaba a completat că „să-i facem pe români să simtă cum este să trăieşti 
în minoritate”.    

Sunt declaraţii grave care, chiar dacă au fost rostite la un eveniment electoral, nu îşi au locul în spaţiu public, 
mai ales că prima dintre ele aparţine domnului Kelemen Hunor, ministrul Culturii şi viceprim-ministru în Guvernul 
României.  

Prin atitudinea lor, liderii UDMR încurajează manifestările extremiste de genul celor petrecute de curând la 
Târgu-Mureş, unde a avut loc un miting pro-autonomie organizat de politicieni de la Budapesta, susţinut la nivel 
declarativ de un alt membru al Guvernului Ponta, Attila Korodi. 

Prin atitudinea lor, liderii UDMR demonstrează că nu pot învăţa din lecţiile trecutului, din contră, declaraţiile 
lor reprezintă un factor de dezbinare şi de întreţinere a conflictului şi nu un factor de stabilitate, de dezvoltare 
economică şi armonizare culturală a relaţiilor interetnice din Ţinutul Secuiesc. 

PNL a avertizat că prin acordul de guvernare PSD-UDMR vor fi repuse pe tapet teme sensibile conflictuale, 
care riscă să pună în pericol dialogul interetnic construit cu grijă până acum: statutul minorităţilor, problema 
învăţământului bilingv de la Universitatea Târgu Mureş, numirea de către prefecţi ai UDMR, cel puţin în Mureş, 
Covasna şi Harghita, recunoaşterea steagurilor secuieşti şi arborarea lor pe clădirile statului român.  

Din păcate, declaraţiile liderilor UDMR au loc pe fondul lipsei de reacţie din partea primului-ministru Victor 
Ponta şi a altor oficiali ai Guvernului României. 

Este motivul pentru care îi solicit premierului Ponta să-şi precizeze public poziţia faţă de declaraţiile 
domnului Kelemen Hunor având în vedere calitatea domniei sale de viceprim-ministru al Guvernului României, şi să 
prezinte care sunt concesiile pe care trebuie să le facă UDMR-ului pentru a-şi asigura majoritatea parlamentară 
necesară funcţionării Cabinetului pe care îl conduce. 
 

Deputat 
Erland Cocei 

 
*** 

 
Insolvenţa persoanelor fizice ar putea însănătoşi economia românească 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
De la bun început trebuie să arătăm faptul că, dintre fostele state comuniste din regiune, doar România şi 

Bulgaria nu au legiferată insolvenţa persoanelor fizice. Acest tip de insolvenţă reprezintă o procedură supravegheată 
judiciar pentru restructurarea situaţiei financiare a unui debitor, care se aplică în multe state europene cu democraţii 
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mai vechi precum Marea Britanie, Franţa, Olanda, Portugalia, Germania, Irlanda dar şi în state din fostul bloc 
comunist, precum Polonia, Cehia, Letonia, Slovenia, Estonia sau Lituania. Mai mult, Fondul Monetar Internaţional a 
impus Ungariei adoptarea unei astfel de reglementări. 

Din 2010, Propunerea legislativă privind insolvenţa persoanelor fizice a fost adoptată de Senatul României, 
iar la Camera Deputaţilor situaţia trenează din diverse motive. În repetate rânduri, reprezentanţii PNL au solicitat 
adoptarea acestei măsuri, dar PSD s-a opus, deşi, în opinia noastră, măsura insolvenţei persoanelor fizice nu are 
culoare politică. Din contră, o asemenea reglementare ar avea ca efecte însănătoşirea şi dinamizarea economiei 
româneşti.  

Prin adoptarea acestei propuneri se creează condiţiile ca acei cetăţeni care sunt în situaţia falimentului 
personal să-şi poată plăti datoriile prin propriul lor efort, nu prin pomană. Aceasta este diferenţa dintre insolvenţa 
persoanelor fizice, proiect PNL, şi „Electorata” propusă de PSD. 

Stimaţi colegi, 
România trebuie să-şi asume ceea ce şi-a asumat o întreagă Europă: declararea falimentului persoanelor 

fizice care au credite la bănci. La noi, asistăm, de fapt, la o discriminare, şi anume persoanele fizice nu au aceleaşi 
drepturi ca şi companiile. 

Uşoara creştere economică de care s-a bucurat România, anul trecut, ar putea fi consolidată şi prin adoptarea 
acestei reglementări. 

 
Mă alătur, aşadar, efortului colegilor mei liberali din Comisia Juridică în acest demers. Este nevoie de un act 

unitar, mai amplu, în care să se regăsească toate tipurile de insolvenţă. 
Dar, stimaţi colegi, ştiu că pentru toate acestea este nevoie de voinţă politică! 
Aşa cum, în toate momentele importante ale democraţiei noastre, parlamentarii, indiferent de culoarea 

politică, au dat dovadă de viziune şi apărarea intereselor tuturor cetăţenilor României, aşa cred că trebuie să se 
întâmple şi acum. 
 

Deputat 
Vasile Varga 

 
*** 

 
PNL susţine simplificarea procedurilor de adopţie 

 
Stimaţi colegi, 
Săptămâna trecută, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal din care fac parte, a depus o iniţiativă 

legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopţiei.  
Deşi au trecut aproape 25 de ani de când ne-am recâştigat drepturile democratice, abandonul copiilor de către 

părinţii naturali a rămas din păcate, încă o problemă majoră în România, peste 60.000 de copii aflându-se, în prezent, 
în grija statului.  

Mai mult decât atât, putem spune că România se confruntă şi astăzi cu un paradox nejustificat din acest punct 
de vedere! Astfel, deşi statul român are în grija sa un număr foarte mare de copii abandonaţi - care, fie sunt 
instituţionalizaţi în centre de plasament, fie sunt daţi în asistenţă maternală -, în acelaşi timp existând şi un număr 
foarte mare, aproape dublu, de familii care doresc să adopte un copil, totuşi, în ultimii 5 ani, doar 7.698 de copii au 
fost declaraţi adoptabili, conform datelor prezentate de Oficiul Român pentru Adopţii, iar din rândul acestora, doar 
2.448 de copii au fost încredinţaţi spre adopţie! 

 Cu alte cuvinte, şi în acest domeniu statul îşi pune singur beţe în roate de mult prea mulţi ani: cheltuie 
ineficient ca să menţină un sistem greoi, în loc să facă paşii necesari pentru încurajarea adopţiei acestor copii!  

Un copil se poate dezvolta normal, într-un mod sănătos şi armonios, numai dacă are parte de afecţiune şi 
stabilitate emoţională, iar un cadru adecvat în acest sens, nu-l poate oferi decât familia, chiar dacă vorbim de una 
adoptivă. 

Este limpede că în România procedura adopţiei funcţionează şi în prezent destul de greoi faţă de alte state 
europene. De aceea, noi, liberalii, am considerat că aceasta trebuie modificată şi adaptată corespunzător, astfel încât 
procedurile să fie cu mult simplificate, iar familiile din România să fie încurajate să adopte un număr din ce în ce mai 
mare de copii abandonaţi. 
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În acest sens, una dintre modificările pe care noi, parlamentarii liberali, le propunem se referă la mărirea 

valabilităţii atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, de la 1 an la 2 ani, deoarece, de regulă, familiile 
adoptatoare nu ajung să figureze în listele întocmite de către Oficiu pentru selecţia celei mai potrivite 
persoane/familii, în perioada de un an cât este valabil atestatul în momentul de faţă, unul dintre criteriile de selecţie 
fiind acela al vechimii atestatului. 

De asemenea, o altă modificare pe care o avem în vedere în iniţiativa noastră legislativă, se referă la 
reducerea perioadei de timp în care copilul se află în stadiul măsurii de protecţie, de la 1 an la 6 luni. Această măsură 
credem că este benefică în principal interesului superior al copilului, prin integrarea cât mai rapidă în cadrul familiei 
adoptatoare, care îi va oferi afecţiunea şi îngrijirea de care are nevoie un copil pentru o dezvoltare cât mai bună. 
Totodată, o altă prevedere importantă se referă la acordarea concediului de îngrijire a copilului pe o perioadă de un 
an, indiferent de vârsta copilului, precum şi de o indemnizaţie lunară egală cu media veniturilor nete realizate în 
ultimele 12 luni, pentru cei care adoptă, astfel încât să se faciliteze adaptarea copilului în noua familie şi dezvoltării 
unui ataşament securizant. 

  Cred că noi, politicienii, statul român, instituţiile acestuia, cu toţii suntem permanent preocupaţi de foarte 
multe teme, uneori semnificative pentru cetăţeni, alteori mai puţin. Dar mai cred că, pe cele mai importante teme 
pentru noi, ca naţiune, le omitem sistematic, iar una dintre acestea o reprezintă problema dintotdeauna a României, şi 
anume cea a copiilor abandonaţi!  

Şi aici cred că putem şi chiar trebuie să fim cu toţii de acord: un copil merită tot, dar merită în primul rând,  o 
familie! 
 

Deputat 
Mihai Lupu 

 
*** 

 
PNL susţine că este absolut necesară o lege a falimentului persoanelor fizice 

 
Stimaţi colegi, 
Noi, parlamentarii PNL, susţinem ca, odată cu dezbaterea noului Cod al insolvenţei din cadrul Comisiei 

juridice, pentru disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor, trebuie să se repare şi nedreptatea care li s-a făcut 
până în prezent persoanelor fizice în privinţa problemelor lor legate de datoriile insolvabile şi să se ia în considerare 
şi problema falimentului personal, introducându-se astfel, la iniţiativa noastră, un capitol distinct din acest punct de 
vedere în noul Cod al insolvenţei. 

Noi, liberalii, considerăm că în prezent există o reală discriminare între condiţiile prevăzute în legislaţia 
românească atunci când vine vorba de falimentul pesoanelor juridice, deci ale companiilor, care au dreptul de a-şi 
restructura datoriile şi de a o lua de la capăt, în comparaţie cu cele prevăzute pentru pesoanele fizice, care nu au deloc 
în România acest drept, spre deosebire de alte state europene! 

Trebuie ţinut cont de faptul că oricum creditele restante devin risc de ţară, iar riscul executărilor silite îi 
ameninţă pe tot mai mulţi români. Mai mult decât atât, economia nu se poate dezvolta în condiţiile în care consumul 
stagnează pe fondul lipsei de lichidităţi, deşi paradoxal, România a avut o creştere economică destul de consistentă în 
anul 2013. Acestea sunt realităţile pe care actuala majoritate parlamentară ar trebui să le aibă în vedere pentru a 
urgenta adoptarea acestei măsuri susţinute de Partidul Naţional Liberal.  

Reducerea datoriilor persoanelor fizice, a căror supra-îndatorare reprezintă o frână majoră pentru creşterea 
economică, este una dintre direcţiile principale pentru potenţarea creşterii economice, fapt semnat încă de la 
începutul acestui an şi de către directorul General al FMI, Christine Lagarde.  

Insolvenţa personală este o procedură supravegheată judiciar pentru restructurarea situaţiei financiare a unui 
debitor, care se aplică în ţări precum Marea Britanie, Franţa, Olanda, Portugalia, Germania, Polonia, Cehia, Letonia, 
Slovenia, Irlanda, Estonia sau Lituania, iar la recomandarea FMI, Ungaria se va alătura acestor state.  

În acest context, credem că şi România trebuie să-şi asume acum ceea ce şi-a asumat deja o întreagă Europă: 
declararea falimentului persoanelor fizice care au credite la bănci. Persoanele fizice nu mai pot fi discriminate la  
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nesfârşit într-o Românie democratică, ci trebuie să aibă aceleaşi drepturi ca şi companiile: cetăţenii români 
trebuie să aibă, la rândul lor, dreptul de a se reabilita din punct de vedere financiar şi de a se reintegra în societate.  

 
Deputat 

Mihai Donţu 
 

*** 
 

Asistăm la o încercare de a împovăra cetăţenii cu o nouă taxă, mascată de o manipulare grosolană 
 

Partidul Naţional Liberal, Filiala Constanţa consideră că PSD şi Victor Ponta au abandonat toate angajamentele 
publice făcute în faţa românilor, actualmente încercând să găsească tot felul de pretexte pentru a nu se ţine de cuvânt. 
Constatăm faptul că foştii parteneri de alianţă ai PNL s-au întors la practicile distructive din perioada Năstase, 
încercând să acapareze în interes propriu oameni, instituţii şi resurse.   
Suntem nevoiţi să ne respectăm angajamentul faţă de cetăţenii României şi astfel să-l aducem în faţa Parlamentului 
pe Victor Ponta pentru a-i cere un calendar concret pentru introducerea de la 1 iulie a  măsurilor discutate anterior.  

Una dintre problemele cu care ne confruntăm şi de care Cabinetul Ponta pare să nu ţină seama este cea a 
accizei de 7 eurocenţi la combustibil.  

Discuţia iniţială cu privire la necesitatea introducerii acestei accize a fost aceea de a identifica soluţii 
suplimentare pentru finanţarea dezvoltării infrastructurii. Aceasta era o condiţie obligatorie -  şi anume ca banii 
colectaţi să meargă exclusiv la construcţia de autostrăzi. 

Însă Ministrul Finanţelor, Ioana Petrescu, nu are nici măcar cea mai mică intenţie de a direcţiona banii 
colectaţi prin scumpirea carburanţilor către drumuri şi autostrăzi, ci spre pensii, sănătate, educaţie şi alte cheltuieli de 
la buget. Nici vorbă de investiţii, infrastructura nemaifiind nici măcar amintită ca destinaţie pentru aceşti bani. 

Guvernul Ponta trebuie să spună românilor dacă există şi câţi bani sunt exact, în Trezorerie, pentru plata 
pensiilor şi salariilor în acest an. 

În cazul în care nu există aceste fonduri, trebuie să acceptăm că Victor Ponta a minţit constant când a vorbit 
de alocarea banilor din acciza pe carburant către construcţia de autostrăzi, ştiind prea bine că banii vor fi folosiţi 
pentru plata obligaţiilor statului către pensionari şi salariaţi. 

Noi nu avem niciun fel de garanţie în legătură cu ce se va întâmpla cu aceşti bani, nici un mecanism prin care 
opinia publică să ştie în mod transparent şi fără echivoc cum şi unde se duc fondurile rezultate din acciză. 

Reprezentanţii liberali au susţinut introducerea accizei cu condiţia obligatorie ca aceşti bani să fie folosiţi 
exclusiv pentru dezvoltarea infrastructurii, mai exact în vederea construcţiei de drumuri şi autostrăzi. 

Din moment ce acum este evident că Guvernul PSD are alte interese prin scumpirea carburanţilor,  PNL se 
opune în mod categoric introducerii acestei accize. 

 
Deputat 

Gheorghe Dragomir 
 

*** 
 

Guvernul Ponta III nu ridică un deget pentru a pune capăt jafului din pădurile României 
 
 
             Stimaţi colegi, 

Despre faptul că situaţia pădurilor din România este critică, vorbeşte toată lumea. Nimeni nu spune însă 
nimic despre faptul că actualul Guvern nu ridică un deget pentru a pune capăt jafului şi pentru a demara un program 
serios de împădurire. Din momentul în care ministrul liberal pentru Ape şi Păduri, doamna Lucia Varga şi-a dat 
demisia din funcţie, ca urmare a ruperii Alianţei USL, subiectul Codului Silvic a devenit tabu în instituţia care ar 
trebui să vegheze la cea mai de preţ avuţie naturală.  

Ultima fărâmă de speranţă că pădurile României mai au o şansă a pierit în momentul în care Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a postat pe site-ul său varianta de Program Naţional pentru Dezvoltare Rurală, 
transmis în această lună Comisiei Europene. Conform documentului şi potrivit comunicatelor Federaţiei 
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Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România - Nostra Silva, suma totală alocată din fonduri europene pentru 
nevoile sectorului silvic este de 200 de milioane de euro. Finanţare care trebuie să acopere următorii şapte ani! 
Aceeaşi Federaţie din domeniu anunţă că finanţarea necesară ar fi de fapt, de circa 3 miliarde de euro!  

În loc să vină cu soluţii reale, cu programe concrete de reîmpădurire a zonelor grav afectate de tăierile 
masive şi ilegale, doamna ministru Doina Pană vorbeşte, în schimb, despre noi bani aruncaţi pe un sistem video pe 
care nici domnia sa nu ştie să îl explice şi care, ar vrea ea să lase de înţeles, va monitoriza ”drumul lemnului”.  

Aş dori să îi reamintesc doamnei ministru Doina Pană că nu lipsa unui sistem de supraveghere este problema 
cea mare a pădurilor din România, ci legislaţia permisivă, conform căreia  furtul de lemn este încadrat ca o 
infracţiune  minoră, greu de dovedit, cu pedepse deloc drastice. Din acest motiv, colega noastră liberală - doamna 
Lucia Varga, după îndelungi consultări cu toate părţile implicate, elaborase un nou Cod Silvic, o legislaţie fermă, 
care să ofere autorităţilor pârghiile necesare pentru a aplica sancţiuni menite să descurajeze jaful din pădurile 
României.  

Sigur, în loc să continue un proiect bun – noul Cod Silvic, un proiect convenit în Uniunea Social-Liberală, 
doamna Pană a decis să reinventeze roata pe banii statului: să cumpere un sistem experimental de supraveghere a 
hoţilor de lemn, sistem de a cărui implementare se va ocupa, cu siguranţă, o altă firmă de casă a PSD.  
             Poate abia după ce va urmări pe monitoare performante cum ultimele păduri ale României vor cădea secerate 
sub drujbele hoţilor de lemn, doamna Pană îşi va da seama (prea târziu!) că o legislaţie fermă, un nou Cod Silvic şi o 
alocare financiară consistentă pentru silvicultură erau salvarea aurului verde  - de nepreţuit, al românilor. 
      

Deputat 
Ştefan Băişanu 

 
*** 

 
 
 

 Interpelări 
 
 
 
Adresată: domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 
De către: deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu 
Obiectul interpelării: Asigurarea finanţării pentru modernizarea spitalelor 
 

 
Aşa cum bine cunoaşteţi, în Programul de guvernare aprobat, cu doi ani în urmă, de Parlamentul României, 

Executivul îşi asuma responsabilitatea activării a patru piloni de dezvoltare, între care şi „modernizarea sistemelor 
publice: educaţie, sănătate, pensii”, specificându-se ca investiţii strategice regionale: 
- Construcţia şi dotarea la standarde europene a 8 spitale regionale şi, respectiv, 
- Dezvoltarea spitalelor judeţene de urgenţă de interes strategic şi creşeterea competenţei lor. 

Cum, însă, astfel de obiective pot fi realizate aproape în exclusivitate doar cu finanţare europeană, bugetul de 
stat şi cele locale neputând acoperi nevoia reală din domeniu, vă rog să îmi răspundeţi, în scris şi verbal: 
1. în ce măsură aţi avut în vedere aceste aspecte la negocierile purtate pentru alocarea  fondurilor europene în 
perioada 2014- 2020 şi cu ce rezultate concrete; 
2. dacă şi cum intenţionaţi să sprijiniţi autorităţile locale pentru a se implica în accesarea de fonduri europene 
cu această destinaţie; 
3. dacă  există speranţe de simplificare a procedurilor de accesare şi diminuare a birocraţiei ulterioare, astfel 
încât potenţialii beneficiari să fie stimulaţi să aplice. 
 
 

*** 
. 
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 Întrebări 
 
 
 
Adresată domnului  Constantin Niţă, ministrul Economiei 

Precizari referitoare la informaţiile furnizate de Ministerul Economiei referitor la structura importurilor şi 
exporturilor României, în vederea elaborării de proiecte de acte normative 

 
Domnule Ministru, 
Vă mulţumesc pentru informaţiile furnizate cu privire la structura importurilor si exporturilor României în 

anii 2012 şi 2013. Pentru a putea valorifica aceste date prin intermediul unor iniţiative legislative coerente şi cu 
impact real asupra economiei, vă rog să-mi comunicaţi, în măsura în care ministerul pe care îl conduceti are date în 
acest sens, care sunt, în mod concret, domeniile din economie care au potenţial de creştere a exportului şi/sau de 
reducere a importului (prin stimularea producătorilor interni de bunuri care în prezent se importă) în situaţia în care, 
prin modificarea legislaţiei, s-ar încuraja dezvoltarea acestora cu sprijin din partea statului.  

Vă mulţumesc încă o data şi menţionez că doresc răspunsul dvs. în scris. 
 

Deputat 
Virgil Giran 

 
*** 

 
 
Adresată doamnei  Ioana  Maria Petrescu, ministrul  Finanţelor Publice 
 
Solicitarea punctului de vedere al ministerului cu privire la existenţa resurselor pentru susţinerea de către stat 

a unor politici economice de stimulare a exporturilor  de produse româneşti şi reducere a importurilor 
 

Doamna  Ministru, 
Am solicitat şi am primit de la Ministerul Economiei date comparative pentru anii 2012-2013 cu privire la 

structura importurilor şi exporturilor României, în vederea  iniţierii de măsuri pentru  perfecţionarea cadrului 
legislativ în domeniul mediului de afaceri şi al politicilor economice, în scopul reducerii pe cât posibil a importurilor, 
în general; de asemenea, reducerea exporturilor de materii prime şi încurajarea exportului de produse finite 
româneşti.  

Vă rog să-mi comunicati dacă, din punctul de vedere al Ministerului Finanţelor, există solutii reale de 
stimulare a producătorilor români de bunuri de natura celor importate actualmente şi de încurajare a exporturilor – 
mai concret, dacă există la bugetul de stat resurse suficiente pentru promovarea unor astfel de politici economice.  
Vă mulţumesc şi menţionez că doresc răspunsul dvs. în scris. 

Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat 
Virgil Guran 

 
*** 

 
Adresată domnului Ion Moraru,  secretar general al Guvernului 

Situaţia privind încasările din rovinietă şi distribuţia sumelor colectate 
 
 

Stimate domnule Secretar General al Guvernului, 
 

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 11/2014  privind adoptarea unor măsuri  de reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru completarea şi modificarea unor acte normative, Departamentul pentru  
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Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine se reorganizează în cadrul SGG şi devine Departamentul pentru  
Proiecte de Infrastructură,  Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor. În subordinea 
acestui nou departament se află şi Compania Naţională de de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România. 

O parte din veniturile acestei companii sunt reprezentate de încasările din tariful de utilizare a reţelei de 
drumuri şi sunt utilizate în exclusivitate pentru finanţarea lucrărilor de construcţie, modernizare, întreţinere şi 
reparaţii a drumurilor naţionale, precum şi pentru garantarea şi rambursarea creditelor externe şi interne contractate în 
acest scop, inclusiv pentru plăţi în numele autorităţii publice contractante, ca urmare a obligaţiilor asumate în cadrul 
contractelor de parteneriat public privat în sectorul drumurilor naţionale şi autostrăzi. 

Din păcate, sumele colectate din acest tarif nu se regăsesc în investiţii prin care să fie îmbunătăţită starea 
infrastructurii rutiere din România, deşi de la an la an, bugetul CNADNR-ului alimentat din această sursă, creşte. 
Nemulţumirea cetăţenilor, în calitate de plătitori ai acestui tarif, faţă de calitatea proastă a infrastructurii rutiere din 
România, este justificată, iar lipsa de transparenţă a CNADNR-ului în cheltuirea fondurilor acumulate din rovinietă 
este un factor care sporeşte neîncrederea populaţiei faţă de această instituţie. 
Având în vedere cele expuse mai sus, vă rog, domnule  ministru, să răspundeţi punctual la următoarele întrebări: 
 
1. Care au fost sumele colectate în anul 2013 din acest tarif de utilizare a drumurilor naţionale? Căt la sută au 
reprezentat ele din bugetul CNADNR-ului?  
2. Cum au fost repartizate sumele în procente şi valori absolute către cele 7 Directii Regionale de Drumuri şi 
Poduri : DRDP Bucureşti, DRDP Craiova, DRDP Timisoara, DRDP Cluj, DRDP Braşov, DRDP Iaşi, DRDP 
Constanţa (cât a primit fiecare regională) pentru lucrrări de întreţinere a reţelei de drumuri naţionale?  
3. Care au fost criteriile care au stat la baza alocărilor către cele 44 de sectii de drumuri nationale şi care au fost 
sumele direcţionate defalcat pe fiecare judeţ în anul 2013, precum şi care sunt previziunile pentru anul 2014?  

 
Menţionez că solicit răspunsul în scris. 

 
Deputat 

Daniel Zamfir 
 

*** 
 
Adresată domnului Ion Moraru, secretar general al Guvernului 
 

Clarificări referitoare la stadiul execuţiei lucrărilor de modernizare la DN 76 Oradea-Vaşcău 
 

Stimate domnule ministru, 
 
 Stadiul lucrărilor de modernizare la Drumul Naţional 76 ce leagă Oradea de Vaşcău  nu este unul 
satfisfăcător, mai mult acest drum figurează într-o statistică naţională ca unul dintre cele mai deteriorate din 
România. Faţă de această situaţie dezastruoasă, anul trecut, în semn de protest, mai mulţi şoferi au  plantat flori în 
gropile de pe drum şi  au parcurs şoseaua în ritm de melc.  
 Conform datelor de pe site-ul CNADNR, în fişa tehincă a acestui obiectiv de investitţie apar încă informaţii 
conform cărora acest drum ar urma să fie finalizat în aprilie acest an, deşi un rând mai jos la capitolul stadiul 
lucrărilor este confirmat faptul că doar 4% din acest proiect de modernizare a fost executat de către constructor. 
 Lucrările la cei 50 de km de drum între Oradea-Bitii care ar trebui reabilitaţi în acest an, confom ultimelor 
angajamente asumate de către managerul general al CCCF Drumuri şi Poduri Timişoara, sunt încă într-o fază 
incipientă, ceea ce ridică mari semne de întrebare asupra succesului acestui demers. 
  Odată cu instalarea noului Cabinet Ponta III din care faceţi parte, au intervenit o serie de  restructurări în 
aparatul administraţiei publice centrale, fostul departament pe care îl coordona pănă acum o lună domnul Dan Şova( 
Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional şi Investiţii Străine) a fost reorganizat în cadrul 
SGG. 
 În lumina acestor recente modificări şi având în vedere că  finalizarea lucrărilor la DN 76 Oradea- Vaşcău se  
află la o nouă amânare a termenului, vă rog, domnule ministru să răspundeţi punctual la următoarele întrebări: 
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1. Care este stadiul lucrărilor la DN 76 Oradea –Vaşcău  şi ce plăţi s-au făcut pănă acum către constructori, 
precum şi care este calendarul  agreat cu aceştia pentru finalizarea acestui obiectiv de infrastructură? 
2. Care este viziunea dumneavoastră referitoare la reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România pentru eficientizarea activităţii sale şi care este, în prezent, relaţia instituţională dintre 
Ministerul Transporturilor şi această companie? Se are în vedere emiterea unui act normativ prin care această 
companie să fie scindată în doua entităţi, una care să gestioneze drumurile naţionale, iar cea de-a doua autostrăzile? 
Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat 
Costin Gheorghe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 9 - 2014  
săptămâna  31 martie- 4 aprilie  2014   

 

59

 
 

 Grupul parlamentar al  
Partidului Democrat – Liberal  

 
 
 
 

 Declaraţii politice 
 

Interesele naţionale subordonate  intereselor politice ale USD 
 
Domnule Preşedinte.  
Stimaţi Colegi. 
 Vreau, prin această declaraţie, să atrag atenţia asupra unui fapt grav care s-a petrecut în acest for legislativ şi 

care nu ne onoreză în nici un fel. A fost adoptată tacit legea privind reorganizarea Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale ca departament în cadrul Ministerului Admistraţiei şi Internelor. S-a făcut un mare pas spre politizarea unei 
instituţii de o mare importanţă pentru securitatea naţională. Din păcate puterea actuală nu-şi vede decât de interesul 
propriu, trădând interesul naţional.  Şi o face chiar fără măcar să-şi asume asta. Pentru cei care nu cunosc, sau pentru 
cei care ştiu, dar nu vor să spună, precizez că STS asigură o diversitate de servicii de comunicaţii de date, voce şi 
radio pentru majoritatea covârşitoare a instituţiilor statului, printre care Administraţia Prezidenţială, Guvernul 
României, Parlamentul, instituţiile din domeniul apărării, securităţii şi ordinii publice, instituţiile din sistemul 
judiciar.  

De asemenea, instituţia asigură servicii de comunicaţii pentru interconectarea tuturor autorităţilor publice cu 
sarcini în securitatea naţională sau situaţii de urgenţă. Gestionarea unui astfel de domeniu vital al statului presupune 
existenţa unui statut apolitic pentru structura ce are aceste atribuţii, întrucât telecomunicaţiile de stat şi speciale sunt 
organizate în scopul asigurării securităţii statului, implicit a cetăţeanului, impunându-se să fie situate şi pe mai 
departe deasupra intereselor politice. Plasarea STS în organigrama unui minister nu este compatibilă cu sarcinile 
acestuia. 

Considerentele care au fost avute în vedere când puterea executivă şi puterea legislativă au hotărât că SRI, SIE 
şi SPP trebuie să fie autonome, nu subordonate politic şi unor interese de grup şi de conjunctură, sunt identice cu 
motivele pentru care aceleaşi puteri ale statului, executivă şi legislativă, au hotărât că STS, în mod similar celorlalte 
servicii cu atribuţii în domeniul securităţii, trebuie să fie coordonat de CSAT, nu de un ministru numit pe criterii 
politice, şi condus de un manager cu experienţă în domeniul securităţii naţionale, nu cu experienţă politică. 
 În prezent Serviciului de Telecomunicaţii Speciale se află în coordonarea Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării, sub controlul nelimitat al Comisiilor Parlamentare, sub controlul Guvernului - prin proiectul de buget, sub 
controlul Curţii de Conturi din punct de vedere al execuţiei bugetare.  

Se impune pe mai departe independenţa şi echilibrul instituţional al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca 
autoritate de securitate, cu personalitate juridică autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate a 
administraţiei publice, supusă controlului Parlamentului, cu competenţe pe teritoriul României, unică şi exclusivă în 
domeniul telecomunicaţiilor de stat pentru autorităţile publice din România şi pentru alţi utilizatori prevăzuţi de lege.  

Am făcut toate aceste precizări, convins fiind că, dacă această lege va reveni la Camera Deputaţilor pentru a fi 
reexaminată, atunci e bine să acţionaţi în cunoştiţă de cauză.  

Securitatea naţională nu poate fi nicidecum confundată cu interesele politice ale unui partid politic şi dacă se 
întâmplă aşa, e deosebit de grav. Asta înseamnă trădarea intereselor naţională şi un important pas spre dictatură. 

 
Deputat 

Cristian Constantin Roman 
 

*** 
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Acciza şi păcăleala bugetară 
 
Domnule Preşedinte.  
Stimaţi Colegi. 
 

 Parada de minciuni proferate de Victor Ponta şi miniştri săi în jurul introducerii accizei de 7 cenţi plus TVA 
este un adevărat spectacol tragi-comic. Ponta se justifică spunând că banii astfel colectaţi vor merge la autostrăzile 
mâzgălite de Şova de la Teleorman şi până la Galaţi. Dacă ar fi să ne luăm după prim-ministru şi ministrul proiectelor 
absente, România nu mai are teren extravilan disponbil pentru miile de km de autostradă construiţi de Şova. Mai grav 
este că, în unele părţi ale ţării, Guvernul Mincinos a amplasat deja afişe de campanie electorală în care se laudă cu 
280 Km de autostradă construiţi! Probabil că Victor Ponta se laudă cu mâzgăliturile domnului Şova pe harta 
României. Da! Acolo au mâzgălit mii de km de autostradă imaginari şi inutili! În realitate Guvernul Ponta nu a făcut 
decât să închidă şantierele demarate sub guvernarea PDL. În fine, în miniciuna lui Victor Ponta, banii furaţi din 
buzunarele românilor prin acciza suplimentară de 42 bani pe litru ar merge la autostrăzi. 
 Minciuna numărul 2. Tânăra doamnă ministru de la finanţe, într-o paradă de măguliri la adresa şefului său, a 
încercat să-l depăşească pe Victor Ponta în minciuni şi a justificat acciza pe carburanţi prin altă minciună! Potrivit 
domniei sale, banii sunt absolut necesari pentru plata pensiilor şi salariilor! Sincer, o compătimesc pe doamna 
ministru, pentru că vrând să intre în graţiile lui Victor Ponta şi a televiziunilor de partid, a uitat acasă expertiza 
economică însuşită la Harvard. Nu este nici primul şi nici ultimul economist care, stând la umbra lui Ponta, uită toate 
principiile şi convingerile economice şi începe să mintă, doar pentru a se menţine în funcţie! Nu dau nume, pentru că 
acei economişti ar trebui să se simtă ei înşişi şi după participarea în Guvernul Ponta să nu se mai întoarcă la catedră 
de ruşine, ca să nu îi înveţe pe studenţi cum stau lucrurile în domeniul fiscal-bugetar. 
 Stimaţi colegi. Mai toţi miniştri au minţit cu neruşinare pe marginea accizei care intră astăzi în vigoare! 
Singurul care nu a suflat o vorbă pe marginea acesteia este domnul viceprim-ministru Liviu Dragnea. Bănuiţi de ce? 
Pentru că dacă domnia sa ar fi spus că banii merg prin Ministerul Administraţiei la baronii locali nu ar fi minţit! Ar fi 
spus adevărul! Pentru că acesta este adevărul! Taxa nedreaptă, în fel şi chip justificată, nu este decât acciza pentru 
campania electorală a USD-ului! 
 Ziua de astăzi, cunoscută în folclor drept ziua păcălelilor are o conotaţie specifică pentru anul 2014. Victor 
Ponta îi mai păcăleşte încă o dată pe români, furându-le din buzunare bani nu pentru autostrăzi, ci pentru clientela de 
partid! Astăzi,1 aprilie 2014, nu reprezintă o păcăleală creşterea preţului la benzină şi motorină, creşterea preţului la 
energia electrică, creşterea preţului la gazele naturale pentru consumatorii casnici şi noncasnici. Da! Acestea nu sunt 
păcăleli! Sunt realităţi. Începând de astăzi puterea de cumpărare a românilor este lovită crunt pe tot lanţul de bunuri şi 
servicii, iar competitivitatea firmelor româneşti este asasinată. 
 Victor Ponta nu doreşte nici bunăstarea românilor şi nici revigorarea sectorului privat productiv din 
România. Românii simt pe propria piele că puterea de cumpărare la 1 aprilie 2014 este aproape de jumătatea puterii 
de cumpărare din ianuarie 2010, iar numărul de firme care se închid zilnic este în creştere. Victor Ponta a demonstrat 
nu doar că este incompetent, ci că-i urăşte pe români şi şansa lor la o viaţă mai bună. 

 
Deputat 

Ioan Balan 
 

*** 
 

România-NATO –zece ani de la aderare 
 

În urmă cu 10 ani, la 29 martie 2004, România devenea stat membru cu drepturi depline al Alianţei Nord-
Atlantice (NATO), acesta fiind considerat unul dintre cele mai mari succese ale politicii româneşti din 1989 până în 
prezent. 

Integrarea în structura nord-atlantică a fost un proces îndelungat, a cărui constantă a fost larga susţinere a 
poporului român, pentru care calitatea de membru al Alianţei NATO echivalează cu garanţia securităţii şi stabilităţii 
pe plan extern. Un rol activ al României în cadrul NATO reprezintă o condiţie esenţială pentru promovarea 
intereselor naţionale la nivel inter-aliat şi integrarea preocupărilor de securitate ale României în procesul decizional al 
Alianţei NATO.  
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România şi-a depus oficial candidatura la NATO în 1993 şi, un an mai târziu, a fost primul stat care a 
răspuns invitaţiei de a participa la Parteneriatul pentru Pace, devenind astfel primul stat din Europa Centrală şi de Est 
care a aderat la Parteneriatul pentru Pace. 

În aprilie 1999, NATO a lansat Planul de Acţiune în vederea admiterii de noi membri (MAP – Membership 
Action Plan). Pe baza acestuia, România şi-a pregătit propriul Plan Naţional de pregătire pentru aderare , care stabilea 
obiective, măsuri şi termene de realizare în vederea aderării la Alianţă. 

La Summit-ul NATO de la Praga, din 21 noiembrie 2002, pe baza evaluării progreselor înregistrate  de 
statele candidate, şefii de state şi de guverne ai ţărilor membre NATO au decis invitarea României, alături de alte 
şase state - Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia şi Slovenia, să înceapă convorbirile pentru aderare la 
Alianţa Nord-Atlantică. 

Protocoalele de aderare la NATO pentru România şi pentru celelalte şase state invitate să adere au fost 
semnate în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Bruxelles, la 26 martie 2003. 

La 29 martie 2004, România a aderat la NATO prin depunerea instrumentelor de ratificare la Departamentul 
de Stat al SUA, stat depozitar al Tratatului Alianţei Nord-Atlantice.  

Depunerea instrumentelor de ratificare a fost urmată, la 2 aprilie 2004, de ceremonia arborării oficiale a 
drapelului României la sediul NATO. Începând cu anul 2005, Ziua NATO se sărbătoreşte în România în prima 
duminică a lunii aprilie.Anul 2014 marchează aniversarea a zece ani de când România este mebru NATO,  eveniment 
care a determinat-o pe emisarul SUA, victoria Nuland să-şi exprime recunoştinţa pentru colaborarea şi implicarea 
României în eforturile comune ale Alianţei Nord-Atlantice.  

Victoria Nuland a transmis României recunoştinţa şi mulţumirile  Statelor Unite ale Americii pentru 
implicarea sa în campania mondială de instaurare şi menţinere a păcii,libertăţii şi democraţiei, statul român fiind 
parte activă în operaţiunile desfăşurate în Balcani, Afganistan, Marea Mediterană şi Marea Neagră.  

Victoria Nuland a lăudat şi respectarea promisiunilor încheiate între România şi SUA în baza articolului 5 al 
Tratatului Nord-Atlantic, care prevede apărarea colectivă. Secretarul de stat a reamintit sprijinul României pentru 
viziunea strategică a NATO, care are ca bază constituirea unei reţele de parteneriate în zone de interes strategic din 
proximitatea graniţelor sale, cum ar fi spaţiul euroatlantic, zona Mediteranei şi Orientul Mijlociu. 

Parteneriatul pentru Pace, fundamnentat pe valori comune precum democraţia, drepturile şi libertăţile 
fundamentale, a sprijinit procesul de reformă din statele Europei Centrale şi de Est şi a contribuit cu succes la 
promovarea păcii şi securităţii în spaţiul euroatlantic 

 Profilul României în cadrul NATO la zece ani de la aderare este unul consolidat, de stat care îşi aduce o 
contribuţie solidă la securitatea NATO prin participările la operaţiunile aliate prin contribuţiile specializate în 
domenii de interes pentru Alianţa Nord Atlantică, prin aportul conceptual, prin implicarea la elaborarea Conceptului 
Strategic adoptat în 2010, prin găzduirea unei componenţe relevante a viitorului sistem NATO antirachetă, sau printr-
o prezenţă semnificativă a experţilor români  în cadrul Secretariatului Internaţional. 

Armata României a avut o contribuţie însemnată în ceea ce priveşte schimbul de date  şi informaţii în cadrul 
Alianţei, prin participarea cu personal şi capabilităţi de informaţii militare în operaţiunile NATO, contribuţii la 
elaborarea documentelor NATO agreate în sprijinul deciziilor Consiliului Nord-Atlantic şi Comitetului Militar al 
NATO, contribuţii pentru Centrul NATO pentru fuziunea informaţiilor şi pentru unele comandamente subordonate 
ale NATO, precum şi pentru sprijinirea înfiinţării Centrului de Excelenţă NATO pentru HUMINT de la Oradea.    

Armata României s-a situat între primii cinci contributori ai Diviziei informaţii a Statului Major Militar 
Internaţional al NATO în perioada 2008-2012 şi s-a situat pe primul loc la contribuţii în sprijinul Diviziei informaţii 
în anul 2013. 

România şi-a asumat întotdeauna un rol activ pentru că evoluţia NATO este definitorie pentru securitatea sa. 
România va continua să susţină consolidarea politicii de parteneriate a NATO, parteneriate constituite pe criteriul 
încrederii reciproce, parteneriate care reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte ale adaptării Alianţei Nord-
Atlantice la actualul climat internaţional.  

 
Deputat 

Cornel Mircea Sămărtinean 
 

*** 
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Azi Ponta nu ne păcăleşte, românul chiar plăteşte! 
 
 Astăzi este 1 aprilie, zi care în tradiţia populară a românilor se spune că este ziua păcălelilor. Dar a 
păcălelilor care dau un ton de haz, bună dispunere spirituală, glumă.  
 În schimb, premierului plagiator al ţării, Victor Viorel Ponta, nu prea îi arde de păcăleli sau glume astăzi, 
când preţul combustibilului se majorează o dată cu creşterea accizei, înăsprind viaţa românilor precum şi a întregului 
mediu economic şi de afaceri. 
 Adoptarea acestei măsuri radicale şi total dăunătoare a Guvernului Ponta nu are nici un fundament real decât 
acela că prin încasarea acestor sume la bugetul naţional, s-ar putea satisface toate poftele baronilor locali ai PSD care 
de-abia aşteptă ca, din pixul sforarului suprem Dragnea, să curgă sumele colectate către buzunarul firmelor de casă. 
 Dar să nu-l uităm nici pe Antonescu şi PNL-ul, pentru că decizia care intră astăzi în vigoare, a fost adoptată 
de defuncta USL, deci cu acordul şi voinţa supremă a celor care se erijează acum, în cel mai mincinos mod, singurul 
„partid de opoziţie” sau „de centru-dreapta”. Un partid care-şi critică şi nu-şi asumă propriile măsuri nu poate oferi 
credibilitate şi încredere. 
 De 1 aprilie, Ponta şi Antonescu ne lovesc în plin. În plinul de combustibil care este mai scump cu fiecare 
alimentare, crescând astfel indirect preţul produselor alimentare, al utilităţilor, al bunurilor de larg consum, 
conducând viaţa românului spre dezamăgire, eşec şi lispa de speranţă. 
 Companiile din domeniul transportului sunt minţite în continuare de către acelaşi incompetent premier, fiind 
mai nou ademenite cu măsuri privind recuperarea parţială a sumelor cheltuite în plus. Păi mai bine nu-i iei în plus 
decât să-i iei în plus şi apoi să-i dai înapoi parţial. Mai mult, la decontarea acestor recuperări de sume, vor fi „noii 
băieţi deştepţi” care vor veni cu facturi de alimentare combustibil, fără să fi făcut acest lucru vreodată. Evaziune 
curată.  Dar ce să ne mai mirăm? Ponta ştie, vrea şi poate doar să mintă şi să-şi satisfacă baronii şi primarii care-i vor 
aduce voturile necesare în acest an electoral.  
 Nu este normal să avem combustibil mai scump ca în Germania şi Austria, iar nivelul veniturilor salariale 
este cu mult mai jos decât în aceste ţări, nu este normal ca Ponta şi Guvernul său incompetent să-i oblige, indirect, pe  
transportatori să alimenteze din statele vecine care nu iau astfel de măsuri aberante, nu este normal să ne trezim, peste 
noapte, cu creşterea masivă a evaziunii fiscale în acest domeniu, nu este normal să fim „condamnaţi la viaţă” de către 
un tinerel socialist care joacă România la coşul de baschet. 
 Partidul Democrat Liberal, prin toţi parlamentarii săi, a iniţiat o propunere legislativă prin care se doreşte 
abrogarea acestei nevolnice taxe, dar ştim foarte bine şi suntem conştineţi pe deplin de faptul că acest sforar al 
propriilor interese, va face toate „jocurile” necesare ca acest demers să rămână neîmplinit, mai mult, încearcă deja cu 
ajutorul propriilor laboratoare de propagandă, să arunce veninul şi vina pe cei care au guvernat în trecut şi care nu-l 
lasă acum să facă numai lucruri foarte bune. 
 În toată guvernarea lor, Ponta şi Antonescu nu au produs decât scumpiri, dezamăgiri şi eşec, păcălind 
încontinuu prin jaf, incompetenţă şi minciună.  
 Dragi români, din nefericire, astăzi este ziua lor, nu este ziua noastră. 
  

Deputat 
Florin Urcan 

 
*** 

 
Criza de după criza 

 
Criza economică şi financiară cu care ne-am confruntat a fost o încercare dureroasă, a fost o perioadă de 

austeritate pe care ne-am asumat să o prezentăm electoratului cu toată sinceritatea, cu toate măsurile nepopulare dar 
necesare şi pentru care am plătit un preţ destul de mare. Dar în acea perioadă am încercat să ne pregătim pentru 
viitor, să investim, să reformăm. Drumul pe care pornisem, deşi dificil şi frustrant din punct de vedere politic pe 
alocuri a fost totuşi unul bun. 

Criza a ridicat nivelul responsabilităţii noastre. Comportamentul şi acţiunile noastre în perioada crizei au 
încercat să fie exemplare, căci atunci când viaţa este grea, privirile oamenilor, tot mai exigenţi, se întorc spre 
politicieni. A trebuit să ne dovedim curajoşi şi să facem faţă tensiunilor. A trebuit să fim integri în faţa discursurilor 
demagogice şi a falselor soluţii. Am refuzat să guvernăm cu sondaje de opinie şi am ales să nu construim viitorul ţării 
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pe ele şi nici pe soluţii mincinoase, dar reţete garantate pentru a aduce voturi. Guvernarea PDL a ales să fie sinceră, 
să spună ce poate să dea, cât poate să facă şi unde trebuie să ajusteze, să taie, pentru a evita siuaţii fără ieşire. PDL a 
ales să reformeze. Partidul Democrat Liberal a înţeles să-şi păstreze integritatea în faţa discursurilor demagogice şi a 
falselor soluţii. Nu ne-am permis ca de dragul popularităţii să luăm măsuri fără acoperire, nu am fost prizonierii 
presiunii lucrurilor făcute pe termen scurt, ci am ales calea reformelor profunde pentru societatea românească. 

Ieşirea din criza economico-financiară nu este doar un hazard, o întamplare, după cum nu este nici meritul 
guvernării Ponta. Este rezultatul politicii economice implementate de guvernul PDL. Este o consecinţă a măsurilor 
luate în toată această perioadă, măsuri care au fost atât de criticate, de hulite, dar care, până la urmă, şi-au arătat 
valoarea şi pragmatismul. Niciodată nu am crezut că trebuie să luăm măsuri populiste, care doar să dea bine la 
imaginea noastră, a politicienilor, a partidului nostru. Noi, PDL, am înţeles că, poate pentru prima dată a trebuit să 
renunţăm la interese politice pentru a urma interesul naţional şi binele nostru comun, al tuturor cetăţenilor. Şi e bine 
că am putut face asta, indiferent de costurile de imagine pe care le suportăm acum 

Venind după o perioadă grea, de criză puternică, care ne-a afectat mai mult decât ne-am fi dorit, dar pe care 
am reuşit până la urmă să o ţinem sub control, ne aşteptam ca principala preocupare a guvernului să fie creşterea 
economică, în special prin crearea de locuri de muncă. Numai că guvernul de stânga a ales să nu facă nimic. 
Guvernul nu are programe, nu are idei, nu are viziune. Ce a facut guvernul USL sau USD sau PSD după  ce guvernul 
de dreapta a scos ţara din criza economică? S-a bucurat de roadele reformelor şi de măsurile implementate de fostul 
guvern, a tăiat panglici la autostrăzi pentru care tot fostul guvern a semnat contracte; şi-a facut politica din retorică 
ieftină, obsesii electorale şi vendete personale. Nici măcar pentru o zi, cetăţeanul nu a fost în centrul preocupărilor 
guvernanţilor! Stânga cea atât de apropiată de oamenii muncii – cel puţin la nivel declarativ – nu şi-a pus problema 
nici măcar o dată dacă oamenii mai au locuri de muncă sau cât le mai pot păstra, dacă banii pe care îi câştigă le ajung 
pentru un trai de o minimă decenţă. 

Guvernul de stânga nu a ştiut decât să majoreze preţuri şi să pună taxe pe orice. Guvernul Ponta este 
campionul absolut la modificarea Codului fiscal, în sensul creşterii taxelor şi impozitelor. Dacă un răspuns normal la 
perioada destul de fragilă de după criză ar fi fost investiţiile economice, iar cea mai bună modalitate de a susţine 
activitatea este păstrarea şi crearea de noi locuri de muncă, guvernul Ponta a creat doar un iureş al risipei, nepăsării şi 
aroganţei. Vom ajunge să plătim un preţ uriaş pentru nepăsare, pentru întârzierile de competitivitate, pentru timpul şi 
banii irosiţi. Avem atâta nevoie de investiţii publice şi private în obiective de interes maxim, avem nevoie de respect 
pentru munca şi banii noştri, avem atâta nevoie de un guvern competent! Ne-am ales, în schimb, cu un guvern care pe 
lângă faptul că nu are niciun proiect economic de ţară, nu reuşeşte nici măcar să încropească o strategie pentru o mai 
bună colectare a taxelor care curg neîncetat din vârful pixului primului ministru în disperarea de a aduce bani la buget 
dar şi pentru scopuri electorale. 

Cetăţeanul român a ajuns sa fie umilit în propria  lui ţară de aroganţă şi nerespectarea legii şi a legalităţii. 
Cetăţeanul român este abandonat în propria ţară de un guvern iresponsabil al cărui singur interes îl constituie funcţiile 
în stat şi interesele personale. Cetăţeanul român plăteşte taxe, impozite, accize pe carburanţi şi este tot mai sufocat. 
Cetăţeanul român trăieşte cu spaima şi ameninţarea venită direct de la ministrul de finanţe că e posibil să nu mai fie 
plătite pensiile şi salariile în cazul în care guvernul ar fi forţat să renunţe la o acciză care nu ar avea ca efect decât o 
creştere îngrijorătoare a preţurilor. Statul nu numai că nu îşi mai apără cetăţenii, ci i-a abandonat, i-a trădat. Nu 
numai că nu luptă pentru interesele lor, ci îi sărăceşte prin incompeteţă şi nepăsare. Statul produce mai puţină 
bogăţie, tot mai puţina justitie şi, cel mai grav, nu mai naşte speranţe.  

După criza economică ne confruntăm cu o criză a speranţei pentru o zi de mâine mai bună. 
 

Deputat 
Ioan Oltean 

 
*** 

 
10 ani de la aderarea României la NATO 

 
Anul 2004, anul primirii României ca membru cu drepturi depline al Alianţei Nord-Atlantice, reprezintă un 

moment de răscruce pentru securitatea naţională şi apărare. Aderararea la Alianţa Nord-Atlantică, alături de 
integrarea în Uniunea Europenă, reprezintă cele mai importante două momente din istoria post decembristă a statului 
român. La 29 martie 2004 s-a deschis o nouă pagină de istorie pentru România, o nouă provocare şi un nou interes 
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strategic – alături de Bulgaria, Estonia, Lituania, Letonia, Slovacia şi Slovenia, a devenit membră NATO, iar într-un 
comunicat de presa al Casei Albe de la acea vreme se sublinia că “aderarea celor şapte ţări va ajuta cauza libertăţii şi 
va întări Alianţa Atlantică, principalul pilon al relaţiilor transatlantice, într-un moment în care aceasta se confruntă cu 
noile provocări ale secolului 21”. Pentru prima dată în istoria ei, România este parte din cel mai puternic şi mai sigur 
sistem de securitate. Problemele nu mai sunt strict ale României. Ele aparţin acum şi aliaţilor, aşa cum cele ale 
aliaţilor aparţin şi României şi nu pot fi rezolvate decât printr-o strategie de alianţă. Securitatea naţională este un 
subiect extrem de complex, într-o lume aflată într-o continuă schimbare şi remodelare. Şi este nevoie de soluţii şi 
strategii noi care să răspunda cât mai bine noilor realităţi. 

Ataşamentul faţă de valorile euro-atlantice a făcut ca procesele naţionale de reformă să fie grăbite şi a dus la 
modernizarea societăţii româneşti. În plan politic a fost consacrată apartenenţă României la comunitatea ţărilor 
democratice cu acelaşi set de valori democratice şi economice. În plan economic, credibilitatea de afaceri a ţării 
noastre a crescut considerabil din momentul integrării în Alianţa Nord-Atlantică, iar crearea de baze NATO pe 
teritoriul României reprezintă un serviciu important pentru agenţii economici. Obţinerea statutului de membru al 
Alianţei Nord-Atlantice îi conferă României mai multă credibilitate pe plan internaţional. 

Nu in ultimul rand, aş vrea să subliniez faptul că intrarea României în NATO a fost susţinută şi prin munca 
parlamentară asiduă ce a constat în armonizarea legislaţiei în domeniul apărării şi siguranţei naţionale. 

Ieşită după o perioadă grea de comunism, România a reuşit să convingă că merită să facă parte din echipa 
NATO, a demonstrat că a reuşit să iasă din stereotipurile şi de la periferia securităţii, că a reuşit să se organizeze 
exemplar din punct de vedere militar.  

România a participat la toate misiunile NATO de menţinere a păcii din Bosnia şi Herţegovina, Somalia, 
Angola, Kosovo, iar după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 la acţiuni împotriva terorismului în Afganistan 
şi Irak. Din momentul în care România a devenit membru NATO, acceptând toate responsabilităţile ce derivă din 
noul său statut, a devenit practic un furnizor de securitate în orice zonă ar fi nevoie de intervenţia ei. 

Este adevărat că odată cu obţinerea de către România a statutului de membru cu drepturi depline al NATO 
am dobândit nu numai garanţia securităţii şi stabilităţii ţării, dar şi noi responsabilităţi şi misiuni care decurg din 
acestea. România şi-a asumat un rol activ şi eficient în promovarea valorilor şi obiectivelor nord-atlantice, atât prin 
participarea la operaţiunile şi misiunile acesteia, cât şi în planul iniţiativelor şi evoluţiilor conceptuale. Intrarea în 
NATO a obligat România sa devină mai puternică, să aibă o capacitate militară sporită.  

Realităţile lumii de azi ne demonstrează nevoia de solidaritate, de comunicare şi sprijin reciproc. Nu ne 
putem asigura securitatea naţională fără sprijinul celor de lângă noi, depindem unii de alţii şi avem nevoie de 
solidaritate pentru a combate într-un efort comun ameninţările la adresa viitorului nostru. Lupta pentru libertate în 
diferite zone ale lumii, combaterea terorismului şi menţinerea păcii reprezintă un efort comun, la nivel mondial, la 
care România este parte activă pentru protejarea valorilor commune tuturor membrilor comunităţii euroatlantice. Iar 
principala valoare şi cel mai important scop al acestei comunităţi, din care cu mândrie facem şi noi parte, este de a 
asigura pacea, vieţile şi libertatea oamenilor din orice colţ al lumii. 

Participarea trupelor româneşti pe fronturile de luptă din Irak, Afganistan şi alte teatre de luptă şi zone de 
recâştigare a libertăţii, este o dovadă a faptului că România este membru egal într-o alianţă puternică şi sigură, că este 
un stat puternic cu o armată organizată şi cu un spirit de sacrificiu extraordinar în numele libertăţii. Prin misiunile la 
care a participat, România a dovedit că se ridică fără probleme la nivelul valorilor Alianţei căci, aşa cum declara 
generalul american Philip Breedlove, comandantul suprem al forţelor aliate ale NATO în Europa, într-un interviu 
acordat Agerpres, “toate aceste misiuni  necesită nu doar o contribuţie cu trupe ci, pentru a fi încununate de success, 
trebuie să arate o naţiune care se poate integra în structura NATO. Şi România a facut acest lucru cu foarte mult 
success în toate zonele”. 

Din 1991, aproximativ 40.000 de militari au fost dislocaţi în diferite zone de conflict în scopul de a participa 
la misiuni de menţinere a păcii. Una din zonele în care România a avut un rol substanţial a fost Afganistanul, unde 
soldaţii români au participat chiar de la început la Operaţiunea Enduring Freedom, apoi la misiunea ISAF (Forţa 
Internaţională de Asistenţă pentru Securitate) într-un număr mare, ţara noastră fiind printre primele cinci naţiuni din 
punctul de vedere al contribuţiei cu forţe militare la operaţiune. În toate teatrele de operaţii militare, Armata 
României a pierdut 27 de eroi militari – 2 militari romani au fost ucişi în Irak, unul în Bosnia şi 24 în operaţiunile din 
Afganistan, dintre care, ultimul, plutonierul Claudiu Constantin Vulpoiu a fost ucis duminica 30 martie 2014 în urma 
unui atac direct al talibanilor asupra soldaţilor români aflaţi în misiune de patrulare 

Aş vrea, în felul acesta, la 10 ani de la aderarea României la NATO,  să aduc un omagiu tuturor militarilor 
români care şi-au pierdut viaţa în misiuni NATO de menţinere a păcii îm diferite colţuri ale lumii, militari români 
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care au plătit preţul suprem pentru libertate şi democraţie, respectând cu preţul propriei vieţi afirmaţia din preambulul 
Tratatului Alianţei Nord-Atlantice, “membrii Alianţei se angajează să protejeze libertatea, moştenirea comună şi 
civilizaţia popoarelor lor, bazate pe principiile democraţiei, libertăţii individuale şi domniei legii”. 
 

Deputat 
Ioan Oltean 

 
*** 

 
De 1 aprilie – o nouă "farsă" pentru români 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
S-a vorbit mult despre eforturile considerabile ale domnului prim-ministru în elaborarea şi promovarea unei 

ficţiuni : banii din acciză pentru autostrăzi. Confruntările partizane, schimbările nejustificate în declaraţiile 
membrilor Guvernului,dar şi inconsistenţa argumentului în ceea ce priveşte creşterea accizei, sunt dovezi clare că 
Guvernul României nu lucrează în favoarea românilor.  

Este suficientă o singură privire asupra dezbaterii recente privind acciza la carburanţi, pentru a remarca lipsa 
unui dialog civilizat. Stimaţi colegi, atât Guvernul, cât şi noi, cei care reprezentăm cetăţenii României, trebuie să 
conştientizăm că măsurile economice presupun întotdeauna un dialog, o colaborare, având ca punct central interesul 
general, nu interesele electorale sau găsirea unor forme de subminare a Statului de drept.  

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 Nu putem accepta contradicţiile declaraţiilor dintre membrii aceluiaşi Guvern ! Discursul naţionalist, chiar 
populist, legat de creşterea accizelor la carburanţi şi alocarea unor sume pentru autostrăzi se observă din prezentările 
contradictorii ale premierului, ale ministrului de Finanţe, şi mai nou ale ministrului delegat pentru proiecte de 
infrastructură de interes naţional şi investiţii străine. 
 Unde ajung cei 7 eurocenţi ? Conform declaraţiilor făcute de domnul prim-ministru în urmă cu câteva luni, 
banii rezultaţi din acciza la carburanţi ajung direct şi indiscutabil la autostrăzi. Cu toate acestea, proiectele publicate 
pe site-ul Ministerului de Finanţe, arată clar că pe lângă cele 1.5 miliarde din fondurile europene, ceea ce 
cofinanţează statul pentru drumuri şi autostrăzi reprezintă 900 de milioane de lei, nu 2 miliarde cât se presupune a 
intra in bugetul general consolidat, în urma creşterii accizei la carburanţi! Trebuie să observăm că bugetul statului 
prevede 2.4 miliarde pentru acest sector, mai puţin chiar decât anul trecut, când evident, nu am avut acciza 
suplimentată. 
 Prin urmare ne întrebăm : unde se duc cele doua miliarde prevăzute din această creştere a accizei ? Care este 
limita ficţiunii promovate de Guvernul României ? 

Stimaţi colegi, 
Dacă nu există consens nici măcar în interioriul Guvernului, cum ne putem aştepta la gestionarea eficientă a 

unor reforme necesare dezvoltării? 
Dacă Victor Ponta susţine teoria creşterii accizei şi alocarea sumelor necesare pentru autostrăzi, ministrul de 

Finanţe revoluţionează perspectiva premierului, afirmând că cei 7 eurocenţi se duc în bugetul general consolidat, 
fiind repartizaţi ulterior în şcoli, spitale şi în toate cheltuielile pentru plata pensiilor şi a salariilor bugetarilor. 

Remarcăm astfel că vulnerabilitatea ficţiunii nu este determinată nici măcar de factori externi, ci chiar de 
neînţelegerile dintre premier şi miniştrii săi. Ne punem întrebarea: cine ia în considerare cetăţeanul afectat indirect de 
creşterea preţurilor la curent, gaze şi carburanţi? Este inevitabil impactul negativ şi inutil pe care creşterea accizei îl 
are asupra mediului economic, dar şi asupra consumatorului individual ce se va confrunta cu o nouă măsură abuzivă 
a Guvernului. 

Doamnelor şi domnilor deputaţi,  
 Dacă scopul nostru este afirmarea principiilor europene şi integrarea politicilor de nivel european, de ce 
motorina va fi mai scumpă decât în Germania şi Austria, în conditiile în care OMV-ul austriac exploatează resursele 
din România? 
 Daca dorim o gestionare unitară şi corectă a implicaţiilor acestei accize suplimentare, de ce Guvernul 
instaurează o discriminare între consumatorii de combustibili? După această propunere pentru creşterea accizei la 
carburanţi, Victor Ponta propune o Ordonanţă de urgenţă care va permite anumitor transportatori să îşi deducă din  
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acciza plătită pentru carburant. Această măsură s-a potrivit perfect dorinţelor transportatorilor, dar la nivel de 
consumatori de carburanţi determină o discriminare neacceptabilă !  

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Dezbaterea economică în România a atins o dimensiune electorală, în care fiecare apără poziţa cea mai 

convenabilă pentru propriile interese, şi nimeni nu ia în considerare că singura categorie care nu va beneficia de bani 
de la bugetul de stat este chiar cetăţeanul român. 
  În acest context, şeful statului are o poziţie fermă contra accizei la benzină, liberalii suţin scăderea CAS-ului, 
fostul partener de alianţă respinge creşterea accizei pe motiv că aceasta ar satisface doar nevoile electorale ale 
baronilor locali, iar premierul are viziuni contrare tuturor : susţine cu fermitate mărirea accizei pentru dezvoltarea 
infrastructurii când de fapt acesta este un domeniu în care sursa de finanţare ar trebui să fie parteneriatele public-
private şi fondurile europene, utilizate eficient si legal.  

Iată deci că soluţia există, mai trebuie cineva care ar putea fi capabil să o vadă şi să o aplice. Din păcate însă, 
prin această ficţiune promovată de Guvernul Ponta, Ziua Păcălelilor va aduce o realitate cu adevărat tristă pentru 
mulţi români. 
 

Deputat 
Dan Cristian Popescu 

 
*** 

 
Marcarea a 10 ani de la istorica aderare a României la NATO 

 
Stimaţi colegi, 
 
Sunt puţine domenii în care forţele politice care au condus România după 1990 au ajuns la un consens, iar 

unul dintre cele mai importante este cu siguranţă direcţia euro-atlantică în politica noastră externă. Pe 29 martie anul 
acesta am avut bucuria de a sărbători 10 ani de la aderarea României la NATO, o reuşită extraordinară în parcursul 
României spre democraţie şi spre un spaţiu de securitate unic în istoria ţării noastre. 

Drumul spre integrarea în NATO nu a fost uşor, dimpotrivă a fost presărat cu destule suişuiri şi 
coborâşuri. Ne amintim şi acum de marea dezamăgire când România a ratat primul tren al aderării la Summitul de la 
Madrid, în ciuda prestigiului de care se bucura noua majoritate de centru-dreapta şi în pofida eforturilor extraordinare 
făcute în acel an 1997. A fost nevoie şi de demonstraţia practică a rolului esenţial pe care România îl poate juca în 
sprijinirea eforturilor NATO pentru ca parcursul integrării să devină ireversibil. Vorbim evident de sprijinul 
necondiţionat oferit de România eforturilor NATO din fosta Iugoslavie, dar şi de rolul important jucat de România în 
lupta contra terorismului după 11 septembrie 2001.  

Toate aceste demersuri, începute cu aderarea noastră la Parteneriatul pentru Pace în 1994, România fiind 
prima ţară din Europa Centrală şi de Est care a făcut acest pas, şi-au găsit încununarea în 29 martie 2004. Este un 
succes la care au contribuit atât toate forţele politice, cât mai ales românii care au înţeles nevoia unor sacrificii pentru 
atingerea acestui nivel de securitate fără precedent pentru România. Este de aceea regretabil că la 10 ani de la acest 
moment istoric există oameni politici care nu înţeleg însemnătatea acestui succes şi care pun mai presus interesele 
politice meschine. Vorbesc bineînţeles de premierul Victor Ponta care a refuzat să participe la ceremonia solemnă de 
la Palatul Cotroceni, ceremonie la care au participat însă foştii preşedinţi Ion Iliescu şi Emil Constantinescu. 

Stimaţi colegi, 
Gestul premierului Victor Ponta a fost infantil, imatur şi obraznic. Domnul Ponta este doar vremelnic 

premier al României şi a fost invitat la această ceremonie solemnă pentru a reprezenta funcţia sa temporară, şi nu 
persoana fizică Victor Ponta, plină de frustrări şi orgolii politice. Prin gestul său a demonstrat din nou lipsă de respect 
faţă de instituţiile statului, dar şi faţă de românii care au contribuit din plin la acest succes de politică externă a 
României. La 10 ani de la aderare, putem spune fără echivoc că NATO  este vital pentru securitatea României,  fiind 
umbrela noastra de securitate într-o zonă altfel tulbure geopolitic. Recentele evenimente din Ucraina, şi mai ales din 
Crimeea, arată cât de importantă este apartenenţa noastra la NATO. Cred că merita să facem orice sacrificiu pentru 
acest statut. Un stat se poate dezvolta, poate prospera, doar dacă are un climat de securitate la graniţele sale. Prin 
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intrarea în NATO am aderat la un spaţiu de valori democratice şi am ieşit din zona gri unde, din păcate au rămas încă 
state ca Republica Moldova, Ucraina, Georgia. 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Bucureşti şi Suceava unite în marele proiect al Francofoniei 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 
În perioada 20-23 martie 2014, Camera Deputaţilor a organizat Conferinţa Şefilor de delegaţii ale 

parlamentelor membre ale Adunării Parlamentare a Francofoniei (APF) din regiunea Europa. În contextul 
intensificării demersurilor de promovare a valorilor francofone în Europa Centrală şi de Est, reuniunile Regionalei 
Europa a APF au avut loc la Chişinău, în perioada 27-28 noiembrie 2013, la  Bucureşti şi Suceava, în perioada 20-23 
martie 2014, urmând Varşovia, în toamna anului 2014. 

Lucrările Conferinţei au fost deschise de către Şeful Misiunii Regionale Europa a APF, domnul Jean-Paul 
Wahl, urmate de mesajul Preşedintelui Camerei Deputaţilor, domnul Valeriu Ştefan-Zgonea, de alocuţiunile 
Ministrului Educaţiei Naţionale, domnul Remus Pricopie, Vicepreşedintelui Senatului României, domnul Cristian-
Sorin Dumitrescu. 

În intervenţia mea, în calitate de Preşedinte al Delegaţiei Parlamentului României la APF, am încercat să 
demonstrez faptul că Francofonia în România este o preocupare coerentă, constantă şi susţinută de importante nume 
româneşti, care au realizat de-a lungul istoriei legături solide cu spaţiul european francofon,  pe care ne bazăm astăzi 
atunci când cerem fapte concrete care să protejeze Francofonia în România. Francofonia nu trebuie să fie percepută 
ca o instituţie cu atribuţii formale, ci trebuie să fie o forţă economică, politică, culturală care să reunească statele care 
au ca limbă oficială franceză, dar şi pe cele care au o puternică tradiţie istorică şi culturală în spaţiul francofon pentru 
indeplinirea unor obiective care să se reflecte în educaţie, economie, turism, politică … 

Dezbaterile s-au concentrat în trei sesiuni:  Activităţile de promovare a Francofoniei; Tinerii francofoni-
promotori ai democraţiei, multiculturalismului şi plurilingvismului; Pregătirea celei de-a XXVII-a Adunări 
Regionale Europa, ce va avea loc la Varşovia, în perioada 28 septembrie - 1 octombrie 2014, pe parcursul cărora au 
intervenit: Reprezentantul personal pentru Francofonie al  Preşedintelui României, domnul Cristian Preda, Şeful 
Antenei Regionale OIF pentru Ţările din Europa Centrală şi de Est, domnul David Bongard,            Ministrul 
plenipotentiar, Corespondent Naţional pentru Francofonie, MAE, doamna Victoria Popescu, Preşedintele GADIF, 
domnul Benoît Rutten, Directorul Biroului Europa Centrală şi de est  al Agenţiei universitare a Francofoniei (AUF), 
domnul Abderrahmane Rida, domnul Academician Răzvan Theodorescu, fost  Preşedinte al Delegaţiei Parlamentului 
României la APF, din partea Institutului Cultural Francez, E.S. domnul Philippe Gustin, Ambasadorul Franţei în 
România, domnul deputat Theodor Paleologu, membru al comisiei permanente comune pentru relaţia cu UNESCO a 
Parlamentului României. 

Stimaţi Colegi, ca deputat de Suceava, mărturisesc că prezenţa numelui judeţului pe care îl reprezint în 
Parlamentul României pe programul acestei Reuniuni, alături de Bucureşti, precum şi posibilitatea de a-i aduce pe 
membrii Delegaţiilor parlamentelor membre ale Adunării Parlamentare a Francofoniei (APF) din regiunea Europa în 
Suceava, au reprezentat un adevărat succes.  

Una dintre cele mai importante concluzii care au reieşit în urma acestei Reuniuni se referă la faptul că există 
o preocupare semnificativă la nivel de discurs francofon, însă, la nivel de fapte, realitatea este dezamăgitoare. 
Totodată, la Suceava, Şeful Misiunii Regionale Europa a APF, Jean-Paul Wahl, ca urmare a dezbaterii organizate la 
Casa Prieteniei, intitulată Francofonia tinerilor, în care a putut constata eforturile foarte mari care se fac la nivel de 
judeţ în direcţia promovării limbii franceze şi a Francofoniei, a atras atenţia cu privire la faptul că România nu este 
suficient de recunoscută şi reprezentată în sânul Francofoniei. Acesta a declarat că este convins că, dintre toate ţările, 
în afară de cele care au franceza ca limbă oficială, România este cea care împărtăşeşte cel mai bine şi este mai 
apropiată de cultura şi civilizaţia franceză. 
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În acest context, la Suceava, am vorbit pentru prima dată despre faptul că există negocieri între factorii care 
pot influenţa realitatea francofonă din Europa Centrală şi de Est  şi Ministerele Educaţiei din ţările concernate pentru 
ca limba franceză să rămână prima limbă în şcoli acolo unde este deja sau să redevină prima limbă în celelalte şcoli, 
alternativ cu limba engleză – un an limba franceză prima limbă, un an limba engleză prima limbă. Răspund astfel şi 
celor care se întreabă care este finalitatea acestui parcurs francofon şi am toată încrederea că, în primul rând, 
învăţământul din România este cel care va avea de câştigat în urma discuţiilor avute la Bucureşti şi Suceava. 

Închei, Stimaţi Colegi, prin a Vă mărturisi că, inevitabil, deplasarea oaspeţilor europeni în Bucovina, unde 
au beneficiat de toată atenţia autorităţilor judeţene împreună cu care le-am oferit posibilitatea să cunoască o parte a 
ţinutului Bucovina, a constituit o oportunitate extraordinară de promovare a României. Voroneţul, Suceviţa, 
Ciocăneştiul, ceramica unică de Marginea vor ajunge în Andora, Belgia, Bulgaria, Franţa, Jersey, Jura (Elveţia), 
Luxemburg, Polonia, Republica Moldova, România, Ungaria, Valais (Elveţia), colţuri ale Europei unde un program 
de promovare a ţării noastre este aşteptat, conform mărturisirilor împărtăşite de participanţii la eveniment. 
 

Deputat 
Sanda-Maria Ardeleanu 

 
*** 

Tinerii din România nu-şi mai permit să urmeze o facultate 
 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 

 
În urmă cu două săptămâni Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România anunţa, ca urmare a 

analizei datelor furnizate de 20 de universităţi româneşti, o rată a abandonului pentru promoţia 2013 de 40%. 
Membrii ANOSR reclamă, în deplină cunoştinţă de cauză, faptul că măsurile luate de Guvern pentru diminuarea 
fenomenului au fost la limita penibilului. 

Si totuşi, cum se poate explica acest procent alarmant care pune sub semnul întrebării funcţionalitatea 
învăţământului superior din România. Ne-au răspuns tot reprezentanţii ANOSR care au supus atenţiei noastre o serie 
de disfuncţionalităţi pe care guvernanţii ori nu le cunosc ori le ignoră cu bună ştiinţă: 
- bursa socială are o valoare medie de aproape trei ori mai mică decât necesarul; 
- universităţile repondente au, în medie, un angajat specializat în consiliere în carieră sau consiliere 
psihologică la peste 8000 de studenţi; 
- necorelarea sistemului de învăţământ liceal cu cel superior şi cu piaţa de muncii în vederea asigurăriiunei 
treceri optime de la liceu la facultate şi de acolo la locul de muncă; 
- neverificarea funcţionării şi atingerii scopului de către mecanismele create de stat la nivel legislativ; 
- lipsa unei finanţări corespunzătoare pentru ca aceste mecanisme să fie funcţionale. 

Aş vrea, Stimaţi Colegi, să ne reamintim de protestele studenţeşti din toamna anului trecut când câteva mii de 
tineri din 10 centre universitare l-au obligat pe Ministrul delegat pentru învăţământul superior, domnul Mihnea 
Costoiu, să facă o serie de promisiuni ca urmare a cerinţelor studenţilor exprimate anterior în repetate rânduri. Printre 
acestea se numără creşterea subvenţiei cămine – cantine, reformarea modului de alocare a burselor sociale şi 
propunerea de soluţii pentru creşterea fondului alocat pentru burse, adoptarea unui act normativ care să facă 
centrele de consiliere şi orientare în carieră funcţionale şi adoptarea unui plan financiar multianual pentru educaţie, 
elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice. Cu tristeţe, ascultând 
vocea reprezentanţilor ANOSRD, constatăm că, de atunci, doar creşterea subvenţiei cămine – cantine a fost realizată, 
însă şi aceea doar cu 10% faţă de 30% cât solicitaseră aceştia. 

Astfel că, o dată în plus, ca urmare a acestor realităţi, pot spune că proiectul meu şi al colegilor din Partidul 
Democrat Liberal de a aloca minim 5% din PIB Învăţământului şi 1% Cercetării prin Constituţie este susţinut şi de 
vocea studenţilor din România. Această alocare cerută laolaltă de profesori, studenţi, elevi, părinţi deja nu mai poate 
fi considerată o revendicare, ea trebuie privită ca o ultimă soluţie, una disperată şi absolut necesară pentru a salva 
ceea ce a rămas performant în sistemul de învăţământ românesc. Guvernul României nu şi-a făcut datoria faţă de cei 
40% dintre studenţii români care au început o facultate cu gândul la o viaţă mai bună pentru ei şi familiile lor, cu 
gândul de a face performanţă pentru România, cu gândul de  a răsplăti numeroasele eforturi pe care părinţii lor le-au 
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făcut suportând costul rechizitelor, al navetei, al materialelor didactice necesare şi solicitate din clasa I până în clasa a 
XII-a.  

Atitudinea pe care responsabilii din Guvern o au faţă de studenţii români mă face să mă întreb, Stimaţi 
Colegi, şi din postura de profesor universitar, dacă statul român mai încurajează tinerii să urmeze studii superioare şi 
dacă nu cumva vorbim de o condamnare a acestei generaţii la sărăcie, la necunoaştere, la şomaj, la părăsirea ţării. 
 

Deputat 
Sanda-Maria Ardeleanu 

 
*** 

Unde se duce taxa pe combustibil 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 
Începând cu 1 aprilie, românii vor plăti o nouă taxă, o taxă la fel de mediatizată ca Guvernul Ponta, foarte 

uzitată în aproape toate ieşirile publice ale politicenilor din România.  
Nu aş vrea ca prin această mediatizare excesivă, sub forme atât de diferite, a subiectului, să deviem de la 

problema reală: românii sunt din nou împovăraţi cu o acciză în valoare de 7 eurocenţi pe litru de carburant.  
Fiecare român, indiferent dacă deţine sau nu automobil (pentru că majorarea preţului la combustibil va 

determina o creştere a tuturor preţurilor), va scoate din buzunar, direct sau indirect, o sumă semnificativă de bani care 
va intra în contul statului român. Atunci logica îmi spune, ştim cine plăteşte taxa, nu ar trebui să ştim şi unde sunt 
canalizaţi banii colectaţi?  

Un Guvern care pretinde a avea viziune şi o strategie bine puse la punct nu ar trebui să explice românilor 
cum se va îmbunătăţi nivelul lor de trai prin această nouă taxare la care sunt supuşi? De asemenea, românii se mai 
întreabă de ce e nevoie de o nouă taxă dacă România a înregistrat creştere economică? Deocamdată, informaţiile 
contradictorii furnizate de Guvernul României sfidează logica. 

Recent, Ministrul Finanţelor, Ioana Petrescu, declara că plata pensiilor şi a salariilor este în pericol şi ea 
depinde de aplicarea accizei de 7 eurocenţi la combustibil începând cu 1 aprilie 2014. Afirmaţiile Ministrului de 
Finanţe îl contrazic pe Premierul României, Victor Ponta, care a declarat, în repetate rânduri, că banii 
încasaţi din acciza la combustibil vor fi folosiţi pentru construcţia de autostrăzi, dând chiar un exemplu concret în 
acest sens,  şi anume autostrada Sibiu – Piteşti.  

În faţa unor asemenea contradicţii bizare, care sfidează capacitatea de înţelegere şi inteligenţa românilor, nu 
pot, alături de colegii mei, să nu mă intreb dacă nu cumva atât Ioana Petrescu cât şi Victor Ponta nu ne mint.  

Nu pot să nu iau în calcul posibilitatea ca această taxă să devină un fond destinat baronilor USD din teritoriu, 
care au acum, în prag de alegeri, nevoie de o siguranţă, de un semnal pentru intrarea în competiţie. Până când nu va 
exista un document al Guvernului din care să reiasă clar că cele două miliarde de lei sunt dirijate exclusiv în bugetul 
ministerului de resort, această taxa se va afla sub semnul fraudei, dincolo de orice alt efect imediat sau pe termen 
mediu. 

Bâlbâielile în Guvernul Victor Ponta ne dezvăluie că acciza pe carburant este, de fapt, un instrument de 
campanie, constatând totodată că, din păcate, România este în continuare pe un drum greşit, pe un drum al minciunii, 
al incompetenţei. În speranţa că totuşi timpul mă va contrazice, astăzi, am senzaţia că românii muncesc pentru baronii 
unor partide aflate la Putere şi care, fără scrupule, transformă sistemul de taxe şi impozite în tehnici de satisfacere a 
nevoilor de campanie. 

Stimaţi Colegi, fac un apel în numele românilor care nu îşi permit să plătească mai mult pentru navetă, pentru 
o masă decentă, pentru un set nou de îmbrăcăminte înainte de Sărbătorile Pascale şi care, probabil, vor renunţa la 
singurul concediu pe an pe care şi-l mai permiteau, şi solicit Guvernului Ponta să elimine, în regim de urgenţă, 
această taxă pe combustibil. 
 

Deputat 
Sanda-Maria Ardeleanu 

 
*** 
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Atenţie români ! Începe campania pomenilor electorale 

 
Domnule  Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
 

Guvernul Ponta 3 a început deja campania electorală pentru alegerile europarlamentare cu ceea ce stie PSD-
ul cel mai bine: pomenile electorale. Au început minciuna cu creşterea pensiilor românilor şi a ajutoarelor sociale 
pentru a-i atrage, din nou, pe cei săraci şi vulnerabili, cei pe care se bazează la urnele de vot.  

Guvernul Ponta este un guvern obişnuit ca la începutul  fiecărei campanii electorale să împartă cadouri şi 
minciuni. Cei peste 234.000 de pensionari vor primi pensii mai mari nu din mărinimia guvernului ci după o 
recalculare impusă de Curtea Constituţională ca urmare a unei greşeli care aparţine tot guvernului  Ponta.  Populismul 
nu se opreşte aici: pentru 2015 PSD face promisiuni de indexare a pensiilor cu 4%. 

Deficitul bugetar datorat cheltuielilor mari pentru pensii, în raport cu numărul din ce în ce mai mic de 
angajaţi ,care contribuie la fondul de pensii i-a pus pe gânduri, pe actualii guvernanţi, ceea ce sper să fie benefic 
pentru români, astfel încât  să îi determine să facă eforturi pentru optimizarea soluţiilor financiare şi să găsească 
elemente de reformă care să permită relansarea economică şi implicit plata fără probleme a pensiilor şi a salariilor. 

În această avalanşă de promisiuni şi populisme, ceea ce se uită însă, este  faptul că de astăzi 1 aprilie întreaga 
populaţie va avea enorm de suferit prin introducerea accizei pe combustibil care va declanşa scumpiri în lanţ, va avea 
de suferit datorită impozitelor şi taxelor noi pe care PSD-ul şi PNL-ul le-a introdus de când guvernează România, 
precum şi datorită creşterii preţului la gaze şi energie. 

Priorităţile guvernării, domnilor, nu trebuie să fie doar promisiunile electorale ci atragerea şi menţinerea 
investitorilor, pentru a gestiona cât mai eficient decalajele economice din această perioadă. Dar această guvernare 
acţionează prin tot ceea ce face împotriva mediului de afaceri, omiţând faptul  că mediul privat poate să ofere noi 
locuri de muncă, această guvernare nu stimulează creşterea economică pe termen mediu şi lung şi nu are soluţii 
concrete pentru reducerea evaziunii fiscale. 

Stimaţi colegi, 
Lipsa de coordonare între politicile economice şi sociale, lipsa instrumentelor care să încurajeze economia 

reală, modernizarea infrastructurii care este încă în stadiul de proiect, absorţia deficitară a fondurilor europene, 
nerespectarea promisiunii de creare de noi locuri de muncă, nereuşita reformelor din  administraţie, sănătate şi 
educaţie sunt MINUSURI de care PSD şi PNL nu pot scăpa atunci când se prezintă în faţa românilor. 

Românii au sperat că sub această guvernarea vor avea o viaţă mai bună, iar atunci când au ales USL – PSD şi 
PNL chiar şi-au făcut speranţe mari. 

Fiţi convinşi domnilor guvernanţi, că acum românii nu vor mai crede minciunile şi promisiunile electorale şi 
vor sancţiona uşurinta  cu care încercaţi să îi păcăliţi încă o dată! 
 

Deputat 
Vasile Iliuţă 

 
*** 

 
Necesitatea implicării bisericilor în asigurarea serviciilor de asistenţă socială 

 
Stimaţi colegi, 
Am avut privilegiul de a participa, alături de alţi colegi,  la simpozionul ”Biserică şi societate. 

Fundamentele creştine ale acţiunii în societate” organizat la Sighişoara de către Fundaţia Konrad Adenauer în 
parteneriat cu Filantropia Sighişoara şi ”Lukas Spital” Laslea.  

Participanţii la acest eveniment au adoptat o Declaraţie privind paşii necesari pentru o mai eficientă 
implicare a cultelor în sistemul de asistenţă socială, reprezentanţii PDL susţinând toate aceste propuneri. 

Consider că implicarea bisericilor în asigurarea serviciilor de asistenţă socială are la bază un principiu pe 
care îl sprijin fără rezerve şi anume cel al diferenţierii furnizării de servicii sociale. În acest sens, consider că 
”Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii ar trebui să efectueze o radiografie a 
unităţilor de asistenţă socială, respectiv socio-medicală, pentru a pune în prim-plan bunele practici existente. Acestea 
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ar trebui să fie diseminate în întregul sistem de asistenţă socială, pe baza unui program naţional. O asemenea 
radiografie este necesară pentru a vedea unde ar trebui distribuite prioritar resursele financiare”. 

De asemenea, din cadrul dezbaterilor a reieşit că există în continuare probleme privind încadrarea 
profesională a absolvenţilor secţiilor de teologie-asistenţă socială, din cauza necorelării poziţiilor din nomenclatorul 
COR (Clasificarea Ocupaţiilor din România) şi specializarea descrisă de diploma obţinută.  

În acest sens, cred că ”este necesar să existe o dezbatere deschisă între culte şi Ministerul Muncii, Familiei 
si Protecţiei Sociale, respectiv Ministerul Educaţiei Naţionale privind actualizarea COR, având în vedere că 
absolvenţii acestei specializări din ultimii ani nu pot activa în domeniul pentru care s-au pregătit, iar diplomele lor, 
obţinute în România, sunt folosite cu succes în alte state membre ale Uniunii Europene”.  

Stimaţi colegi, 
Este necesar ca bunele practici din sistemul de asistenţă socială şi socio-medicală să fie mai eficient 

comunicate public, prin instrumentele de comunicare ale Bisericilor şi prin programe destinate jurnaliştilor. O linie 
de finanţare din fondurile structurale ale Uniunii Europene pentru realizarea acestui obiectiv este mai mult decât 
binevenită.  
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
   Concentrarea companiilor strategice în mâna baronului local Niţă este un monopol cu consecinţe 

dezastruoase pentru România 
 

Stimaţi colegi, 
 
Guvernul Ponta 3 concentrează zonele strategice ale României în mâinile unui baron local, Constantin Niţă, 

după cum o dovedeşte proiectul de ordonanţă de urgenţă publicat pe site-ul Ministerului Economiei prin care se 
propune înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului. Constantin Niţă 
devine, practic, coordonatorul companiilor energetice şi organizatorul licitaţiilor publice strategice, pe principiul 
„unde merge Niţă, acolo sunt duse şi companiile de stat din energie”. 

Actualul ministru al Economiei este „recomandat” de mandatul său ca ministru delegat pentru Energie: o 
absenţă totală a unei politici energetice pentru România şi un scandal de înaltă corupţie legat de numele său şi al 
consilierului personal. 

Niţă nu scapă din mână companiile din energie, deşi responsabil de domeniul energetic este ministrul 
delegat Răzvan Nicolescu. Întâmplător sau nu, decizia de constituire a noului departament a apărut în acelaşi timp cu 
două măsuri luate de ministrul delegat pentru Energie care se pare că l-au „supărat” pe Niţă:  demiterea şefului 
Electrocentrale Bucureşti din cauza preţurilor prea mari pe care compania le plăteşte pentru gazul importat din Rusia 
şi neprezentarea Departamentului pentru Energie la AGA Romgaz în care se decidea participarea companiei la 
construcţia hidrocentralei Tarniţa-Lăpuşteşti. Fondul Proprietatea a apreciat decizia Departamentului pentru Energie, 
considerând că informaţiile referitoare la proiect nu sunt suficiente în acest moment. 

Grav este că ministrul Niţă se pregăteşte să se ocupe de privatizarea oricărei companii de stat, indiferent de 
domeniu, prin crearea acestui departament, conform proiectului de Ordonanţă de Urgenţă. 

Ministrul Niţă şi-a recunoscut încă de la început strategia de lucru: „Dacă tot stric tot în sistemul energetic, 
apoi merg până la capăt”. De data aceasta, Ponta lasă pe mâna lui Niţă marile companii româneşti. Întrebarea de pe 
buzele tuturor românilor este „Ce se va alege de Electrica, Hidroelectrica şi Complexul Energetic Oltenia?”, 
companiile care vor fi privatizate în acest an, conform memorandumului încheiat cu FMI. Care va fi soarta CFR 
Marfă şi a Cuprumin, de asemenea desemnate spre a fi privatizate? Sub mâna lui Niţă, sfârşitul anului ne va aduce 
dimensiunea dezastrului. Însă nu îi va mai păsa atunci PSD-istului Niţă, pentru că alegerile vor fi trecut. 

PDL consideră că Guvernul Ponta 3 constituie astfel un monopol periculos în acest domeniul strategic 
naţional, unde ar trebui să primeze profesionalismul şi viziunea pe termen lung, nu jocurile politice. Piaţa internă este 
bulversată prin liberalizarea pieţei de energie şi a introducerii noilor taxe pe clădirile speciale şi pe carburanţi, într-un 
context internaţional exploziv din cauza conflictului ucrainean. 
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Pe fond, privatizările în România duc spre DNA, nu spre locuri de muncă. România nu a înţeles ceea ce a 
făcut bine Polonia. Privatizarea prin bursă (la preţul pieţei) şi introducerea unei clauze contractuale (de două rânduri) 
prin care dacă investitorul care a cumpărat compania sau activele nu îşi îndeplineşte angajamentele legate de 
investiţii, datorii sau locuri de muncă, atunci statul are în orice moment dreptul de a răscumpăra acele active. De 
exemplu, echivalentul polonez al Cupruminului, eşuat în câteva rânduri la privatizare, a fost în final răscumpărat de 
stat. Două lucruri fac diferenţa, aşadar, între succesul polonez şi eşecul de tip balcanic românesc: 

1. Avantajul de finanţare transparenta prin bursă. 
2. Plasa de siguranţă a statului în faţa investitorilor care nu ţin cont de viitorul locurilor de muncă. 

 
Deputat 

Andreea Maria Paul 
 

*** 
 

Guvernul Ponta de stânga pune la zid investiţiile. Execuţia bugetară la două luni indică scăderea cu 22% a 
cheltuielilor cu investiţiile 

 
Stimaţi colegi, 
 
Guvernul Ponta III a promis un buget bazat pe investiţii în acest an. În schimb, execuţia bugetară la două luni 

indică, din nou, o scădere abruptă a cheltuielilor cu investiţiile, cu 22% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Ponta 
continuă aceeaşi politică de alocare nechibzuită a banilor publici pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii, care cresc cu 
15,6%, şi pentru cele de personal, care sunt mai mari cu 4% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Reamintesc că în 
anul 2013, cheltuielile cu investiţiile s-au diminuat cu alte 11% faţă de anul 2012. 

Intrăm astfel pe deficit, în condiţiile în care Guvernul Ponta a reuşit să colecteze cu doar 4% mai mult decât 
anul trecut. Dar a înregistrat „performanţa” unor cheltuieli cu 6% mai mari care nu generează noi locuri de muncă în 
economie. 

Încasările bugetare la două luni atestă erorile guvernării Ponta: 
1. Veniturile din  impozitul pe salarii şi venituri au scăzut cu 6% faţă de aceeaşi lună a anului anterior, 

deşi Guvernul a lărgit baza de impozitare. 
2. Veniturile nefiscale au scăzut cu 13,5% în aceeaşi perioadă. 
3. Sumele primite de la UE sunt cu un sfert mai mici decât cele încasate în primele două luni ale anului 

trecut, deşi Guvernul s-a lăudat cu absorbţia fondurilor europene. Cifrele indică clar faptul că majorarea ratei 
absorbţiei s-a produs ca urmare a măsurilor luate de PDL. Guvernul Ponta nu este capabil să genereze proiecte şi 
măsuri cu adevărat benefice pentru români. Nu face decât să îşi atribuie merite care nu i se cuvin. 

 
Rezultatul? Bugetul anului 2014 este captiv în logica campaniei electorale. Obiectivul de dezvoltare 

economică al Guvernului Ponta pentru România nu este altul decât umplerea PUŞCULIŢELOR de campanie 
electorala şi BARONIADA PSD. 

Spre deosebire de noi, alte state ale lumii şi-au stabilit obiective concrete, care le permit dezvoltarea 
economică sănătoasă, creşterea nivelului de trai şi crearea de locuri de muncă prin investiţii. Iată câteva exemple de 
obiective ataşate bugetelor anului 2014: 

 Germania - cancelarul Angela Merkel: investiţiile urmăresc ţinta de 80% din necesarul de energie 
care va proveni din surse regenerabile până în anul 2050. 

 Marea Britanie - ministrul de finanţe George Osborne: pune accent în acest an pe sprijinul acordat 
firmelor pentru a investi, pentru a exporta şi pentru a crea locuri de muncă. 

 Ungaria - primul ministru Viktor Orbán: industrializarea accelerată şi diminuarea costurilor la 
energie pentru a susţine competitivitatea naţională este obiectivul bugetar declarat pentru acest an. 

 Lituania - preşedinta Dalia Grybauskaitė: construieşte o ţară deosebit de atractivă pentru capital, 
tehnologii şi inovare şi cu independenţă energetică. 

 SUA - preşedintele Barack Obama: urmăreşte accelerarea creşterii economice şi întărirea clasei de 
mijloc. 
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 China: îşi propune accelerarea investiţiilor, în mod special pe cele în infrastructură şi în sectorul 
imobiliar. 
 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 Interpelări 
 
Adresată : doamnei Ioana-Maria  Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 
De către : deputat Vasile Gudu 
Obiectul interpelării : Eliminarea impozitului şi contribuţiilor aferente veniturilor din activităţile agricole, 
silvice şi din piscicultură. 
 

Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale a modificat în mod substanţial regimul impozitării 
veniturilor din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură. Au fost modificate astfel şi categoriile de venituri 
neimpozabile, instituindu-se limite maxime de la care veniturile obţinute realizate de persoanele fizice/membrii 
asocierilor fără personalitate juridică sunt supuse impunerii. Prin Legea nr. 168 pentru aprobarea Ordonanţa 
Guvernului nr. 8/2013 limitele au fost modificate, fără a se ţine seama de faptul că activităţile agricole sunt supuse 
riscurilor naturale. Modificările Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, operate prin O.G. nr. 8/2013, respectiv 
Legea nr. 168/2013, nu au făcut decât să instituie impozitul pe producţie şi nu pe venit, precum şi impozitul pe 
pierdere şi nu pe câştig, în opoziţie cu principiul fiscal al impunerii pe câştiguri. 

Având în vedere demersurile Guvernului României, privind instituirea unei amnistii fiscale pentru 
producătorii agricoli ale căror recolte au fost calamitate în anul 2013, precum şi inoportunitatea modificărilor la 
regimul fiscal al veniturilor din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură operate în anul 2013, vă rog, doamnă 
ministru să-mi comunicaţi care este soluţia dumneavoastră şi a ministerului pe care îl conduceţi, referitoare la 
eliminarea prevederilor prin care s-a stabilit regimul fiscal al contribuabililor care realizează venituri băneşti din 
agricultură. 

Solicit răspuns scris. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Victor Ponta, Prim-ministru 
De către: deputat Alexandru Nazare  
Obiectul interpelării: Organizarea şi funcţionarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 
din România  
 

Stimate domnule Prim-ministru, 
După învestirea noului Guvern, conform declaraţiilor premierului Victor Ponta, autostrăzile şi drumurile 

naţionale din România vor fi în coordonarea Ministerului Transporturilor, iar proiectele vor fi finanţate din bugetul 
Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, care rămâne în cadrul aparatului de lucru al 
prim-ministrului, la Secretariatul General al Guvernului 

Date fiind cele menţionate mai sus, vă rog a-mi preciza: 
‐ Care este statutul clar al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România şi care sunt 
relaţiile ierarhice cu Ministerul Transporturilor, respectiv Secretariatul General al Guvernului? 
‐ Care vor fi responsabilităţile clare ale celor două instituţii în relaţia cu CNADNR? 
‐ Care este instituţia care decide cu privire la priorităţile de investiţii ale companiei? 
‐ Care va fi, în această situaţie, destinaţia sumelor încasate din amenzile date pentru lipsa rovinietei şi care din 
cele două instituţii decide cu privire la utilizarea acestora? 

Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
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Adresată :domnului Dan Coman Şova, ministrul Transporturilor 
De către: deputat Alexandru Nazare 
Obiectul interpelării: Memorandumuri aprobate în şedinţa de Guvern din 26 martie 2014 privind construcţia 
unor tronsoane de autostradă din fonduri europene  
 

Stimate domnule Ministru, 
 

În şedinţa Guvernului din data de 26 martie 2014, au fost aprobate Memorandumul cu tema: Strategia de 
absorbţie a fondurilor europene nerambursabile aferente construcţiilor de autostrăzi în România având ca sursă de 
finanţare Fondul de Coeziune Post 2007-2013 (extindere 2015) şi Fondul de Coeziune 2014-2020 în vederea evitării 
decomiterii şi Memorandumul cu tema: Strategia de absorbţie a fondurilor europene nerambursabile aferente 
construcţiilor de autostrăzi în România având ca sursă de finanţare Fondul European de Dezvoltare Regională din 
cadrul POIM 2014-2020.  

Conform informării de presă a Guvernului, în primul document se evidenţiază faptul că în cadrul Fondului de 
Coeziune 2007-2013, pentru anii 2014-2015, România va trebui să atragă sume prin Programul Operaţional Sectorial 
„Transport” în cuantum de 1.281.872.523 euro şi că din această sumă CNADNR propune finanţarea unor tronsoane 
de autostrăzi. În cel de-al doilea Memorandum aprobat de Guvern se arată că în cadrul Fondului European de 
Dezvoltare Regională 2014-2020, prin noul Program Operaţional „Infrastructură Mare” (POIM) 2014-2020, România 
dispune de fonduri europene nerambursabile pentru construcţia de autostrăzi în sumă de 1,6 miliarde euro fără TVA 
şi că din această sumă CNADNR propune finanţarea autostrăzilor Sibiu-Braşov şi Braşov-Bacău. 

Date fiind cele menţionate anterior, vă rog a-mi preciza: 
‐ Care sunt punctual tronsoanele de autostrăzi propuse de CNADNR a fi finanţate prin Fondului de Coeziune 
2007-2013 şi 2014-2020, la care se face referire în Memorandumul cu tema: Strategia de absorbţie a fondurilor 
europene nerambursabile aferente construcţiilor de autostrăzi în România având ca sursă de finanţare Fondul de 
Coeziune Post 2007-2013 (extindere 2015) şi Fondul de Coeziune 2014-2020 în vederea evitării decomiterii? 
‐ Care este riscul decomitere a fondurilor europene la care se face referire în documentul menţionat mai sus? 
‐ Care este motivul pentru care cele două documente nu au fost făcute publice integral? 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Constantin Niţă, ministrul Economiei           
De către:   deputat Mircea Man 
Obiectul interpelării: Iazurile de decantare, principala problemă de mediu a României 
  

 Iaz de decantare se numeşte o acumulare de apă, realizată cu un baraj sau prin diguri de contur, în scopul 
reţinerii deşeurilor menajare şi/sau industriale, lichide sau solide, depuse subacvatic. Mineritul în ţara noastră, cei 
drept, a scos la suprafaţă aur şi argint, plumb şi cupru şi alte metale folosite în industrie, dar, toate acestea au dus prin 
prelucrarea lor la apariţia iazurilor de decantare şi în acelaşi timp, la riscuri uriaşe pentru sănătatea umană şi pentru 
mediu . 

 Efectele negative generate asupra mediului înconjurător cauzate de construirea şi exploatarea iazurilor de 
decantare, diferă de la impactul vizual negativ, la poluarea apelor, poluarea aerului, distrugerea şi ocuparea unor mari 
suprafeţe de teren până la distrugeri materiale şi de vieţi omeneşti. 

 Iazurile de decantare, încep să fie o piatră de moară în ceea ce priveşte protecţia mediului, în România, cu 
atât mai mult cu cât ţările UE au o politică strictă cu privire la măsurile de a limita sau elimina efectele nefaste ale 
poluării generate de iazuri şi depozitul de steril. 

 Din păcate, am ajuns să plătim preţul unei proste gestionări a procesului industrial minier, după zeci de ani în 
care nu am fost preocupaţi de consecinţe şi s-a lucrat într-un mod haotic. 

 În Maramureş există zeci de iazuri de decantare, printre cele mai importante sunt: Iazul Central, Iazul Baia 
Sprie, Iazul Bozânta, Iazul Aurul şi multe altele mai mici. Toate acestea conţin milioane de tone de steril, o adevărată 
bombă ecologică de care nu se ocupă nimeni.  
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 Domnule ministru, recent Comisia Europeană a trimis două avize prin care anunţă declanşarea procedurii de 
infringement din cauza unor grave probleme de mediu semnalate pe teritoriul ţării noastre, ce măsuri a-ţi luat în acest 
sens? 

 Ce studii s-au făcut cu privire la situaţia actuală a iazurilor de decantare şi ce măsuri s-au luat până în acest 
moment, ţinând cont că am mai primit şi alte avertismente în trecut, iar România încă nu respectă legislaţia UE în 
domeniu? 

 Ţinând cont că transmiterea avizelor este o fază avansată a procedurii de infringement, iar România are doar 
două luni în care să se conformeze cerinţelor Comisiei, nu consideraţi verificarea şi funcţionarea tuturor iazurilor o 
urgenţă, şi luarea unor măsuri concrete în colaborare cu  Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice?  

 Vă solicit răspuns scris.  
 

*** 
 
Adresată: domnul Attila Korodi,  ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice              
De către:  deputat Mircea Man 
Obiectul interpelării: Iazurile de decantare, principala problemă de mediu a României 
  

 Iaz de decantare se numeşte o acumulare de apă, realizată cu un baraj sau prin diguri de contur, în scopul 
reţinerii deşeurilor menajare şi/sau industriale, lichide sau solide, depuse subacvatic. Mineritul în ţara noastră, cei 
drept, a scos la suprafaţă aur şi argint, plumb şi cupru şi alte metale folosite în industrie, dar, toate acestea au dus prin 
prelucrarea lor la apariţia iazurilor de decantare şi în acelaşi timp, la riscuri uriaşe pentru sănătatea umană şi pentru 
mediu . 

 Efectele negative generate asupra mediului înconjurător cauzate de construirea şi exploatarea iazurilor de 
decantare, diferă de la impactul vizual negativ, la poluarea apelor, poluarea aerului, distrugerea şi ocuparea unor mari 
suprafeţe de teren până la distrugeri materiale şi de vieţi omeneşti. 

 Iazurile de decantare, încep să fie o piatră de moară în ceea ce priveşte protecţia mediului, în România, cu 
atât mai mult cu cât ţările UE au o politică strictă cu privire la măsurile de a limita sau elimina efectele nefaste ale 
poluării generate de iazuri şi depozitul de steril. 

 Din păcate, am ajuns să plătim preţul unei proste gestionări a procesului industrial minier, după zeci de ani în 
care nu am fost preocupaţi de consecinţe şi s-a lucrat într-un mod haotic. 

 În Maramureş există zeci de iazuri de decantare, printre cele mai importante sunt: Iazul Central, Iazul Baia 
Sprie, Iazul Bozânta, Iazul Aurul şi multe altele mai mici. Toate acestea conţin milioane de tone de steril, o adevărată 
bombă ecologică de care nu se ocupă nimeni.  

 Domnule ministru, recent Comisia Europeană a trimis două avize prin care anunţă declanşarea procedurii de 
infringement din cauza unor grave probleme de mediu semnalate pe teritoriul ţării noastre, ce măsuri a-ţi luat în acest 
sens? 

 Ce studii s-au făcut cu privire la situaţia actuală a iazurilor de decantare şi ce măsuri s-au luat până în acest 
moment, ţinând cont că am mai primit şi alte avertismente în trecut, iar România încă nu respectă legislaţia UE în 
domeniu? 

 Ţinând cont că transmiterea avizelor este o fază avansată a procedurii de infringement, iar România are doar 
două luni în care să se conformeze cerinţelor Comisiei, nu consideraţi verificarea şi funcţionarea tuturor iazurilor o 
urgenţă, şi luarea unor măsuri concrete în colaborare cu  Ministerul Economiei?  

 Vă solicit răspuns scris.  
 

*** 
 
Adresată:  domnului Attila Korodi, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice              
De către:  deputat Mircea Man 
Obiectul interpelării: Infiltrarea apei de mină în reţeaua de canalizare a Municipiului Baia Mare 
  

 Apele de mină evacuate din mina Săsar - Galeria Săsar şi mina Valea Roşie - Galeria Cuza Vodă se 
infiltrează în reţeaua publică de canalizare. 
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 Acestea amestecându-se cu apele uzate menajere ajung să îngreuneze procesele tehnologice de epurare din 
cauza metalelor grele cu concentraţii care depăşesc cu mult limitele legale admise.  

 Prezenţa acestor metale grele fac nămolul rezultat în urma epurării, imposibil de a fi valorificat, ne întrunind 
condiţiile legale în acest sens, şi astfel, prejudiciază grav interesele municipiului Baia Mare. 

 Cantitatea de nămol rezultat din reţeaua de canalizare a oraşului,  de 35 de tone, care se transporta zilnic în 
vederea valorificării a fost sistată pentru o perioadă de timp, astfel oraşul ajunge să piardă bani. 

 Domnule ministru, ministerul pe care îl conduceţi ce studii are în acest sens şi ce măsuri intenţionează să ia, 
ţinând cont că este în joc siguranţa gospodăriilor situate în apropiere şi a mediului înconjurător? 

 Ce măsuri consideraţi că se impun pentru punerea în siguranţă a întregului perimetru minier, ţinând cont că 
deja ne confruntăm cu o situaţie de urgenţă care se repetă de fiecare dată când cad precipitaţii mai abundente? 

 În colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Economiei, ce decizii s-au luat în vederea găsirii 
de urgenţă, a unor soluţii pentru executarea de lucrări în vederea conservării şi închiderii perimetrului minier, având 
responsabilitatea de a ocroti mediul înconjurător? 

 Vă solicit răspuns scris.  
 

*** 
 
Adresată :domnului Dan Coman Şova, ministrul Transporturilor 
De către:  deputat Mircea Man 
Obiectul interpelării: Reabilitarea drumurilor din Judeţul Maramureş, o problemă stringentă 
  
 În ultimii ani, s-a dorit modernizarea şi reabilitarea drumurilor şi a legăturilor între drumurile naţionale, între 
culoarele transfrontaliere şi cele europene, fapt pentru care s-au desfăşurat contracte ferme în acest scop în tot Judeţul 
Maramureş.  Un exemplu în acest sens, este Drumul Naţional 18, care traversează o spectaculoasă zonă turistică, 
legând judeţele Maramureş şi Suceava. Acesta a fost trecut pe lista de modernizare încă din anul 2011, când s-a 
semnat un contract cu o firmă de construcţii, dar, de atunci, şoseaua a fost abandonată de drumari, iar autorităţile 
ridică din umeri când sunt întrebate despre motivul pentru care lucrările bat pasul pe loc, ne reuşind să facă decât 
13% din lucrările efective, deşi termenul de finalizare a expirat între timp. 
 Reabilitarea drumurilor judeţene, din păcate, continuă să rămână foarte incertă după luni de zile de 
promisiuni că se vor face măcar lucrările minime, ca şoferii să nu-şi rupă pur şi simplu maşinile în gropi. 
 Cei mai afectaţi de starea proastă a drumurilor sunt turiştii care sosesc în Maramureş întâmpinaţi de gropi şi 
denivelări la tot pasul. Drept consecinţă, lipsa investiţiilor în infrastructura maramureşeană ar putea duce la 
distrugerea turismului, singurul domeniu care a mai adus bani în judeţ, după închiderea mineritului. 

 Domnule ministru, ce s-a întâmplat cu contractele ferme, cu date bine stabilite, de reabilitare a drumurilor din 
Judeţul Maramureş? 

 Majoritatea contractelor sunt în curs de expirare a termenelor de finalizare a lucrărilor sau deja au expirat, ce 
se întâmplă cu acestea şi cine va fi tras la răspundere pentru nerespectarea lor? 

 Domnule ministru, în ce stadiu se află, în analiza ministerului pe care îl conduceţi (proiectare, licitaţie, 
executare, termen de finalizare), Drumul Naţional 18 B, Baia Mare - Târgul Lăpuş - Dej? 

 Lucrările care s-au sistat în anul 2013 vor continua să fie sistate şi în anul 2014, şi care sunt noile termene de 
finalizare a lucrărilor deja începute? 

 Vă solicit răspuns scris.  
 

*** 
 
Adresată :domnului Dan Coman Şova, ministrul Transporturilor 
De către:  deputat Mircea Man 
Obiectul interpelării: Extinderea şi modernizarea aeroportului din Baia Mare 
  

 În urmă cu 50 de ani se înfiinţa Aeroportul Baia Mare, mai exact în anul 1964, când pe actualul amplasament 
a început construcţia pistei betonate. 

 Cu trecerea timpului, aşa cum e şi firesc, acesta a ajuns să necesite lucrări de reparaţii şi de extindere, fiind 
atât de necesare atât pentru turismul maramureşan cât şi pentru oamenii de afacere din zonă. 
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 În august 2011 s-a depus cererea de finanţare pentru lucrările de modernizare şi reabilitare prin extinderea şi 
lărgirea întregii piste cu încă 300 de metri, dorind a se ajunge la 2.100 de metri faţă de cei 1.800 de metri cât măsoară 
în prezent. Din această sumă ar urma să fie prelungită pista, refăcute o parte din clădiri şi modernizarea altor dotări la 
standard european, având drept scop efectuarea de transport de tip “cargo” şi curse externe care nu fac decât să 
dezvolte zona venind în ajutorul cetăţenilor şi a autorităţilor locale. 

 Cu eforturi considerabile şi parcurgând un drum anevoios, dosarul cu toată documentaţia necesară este depus, 
Uniunea Europeana ne alocă banii necesari pentru modernizarea şi dezvoltarea lui prin Master Planul României pe 
transport, singura problemă cu care ne confruntăm, fiind alocarea concretă a fondurilor de la instituţiile abilitate 
pentru începerea concretă a proiectului. 

 Domnule ministru, investiţia de modernizare a aeroportului este inclusă în programul Ministerului 
Transporturilor de ceva timp, dar când vor începe lucrările propriu-zis? 

 Când intenţionaţi să ne daţi o veste oficială în ceea ce privesc lucrările de modernizarea, sau mai bine zis, 
aveţi în vedere ca aeroportul să se dezvolte sau e trecut la capitolul „izolări”? 

 Vă solicit răspuns scris.  
 

*** 
 
Adresată :domnului Dan Coman Şova, ministrul Transporturilor 
De către:  deputat Mircea Man 
Obiectul interpelării: Modernizarea gării din Baia Mare, amânată la infinit 
  

 Pe vremuri, gara din Baia Mare era considerată una din cele mai frumoase gări din România, dar, în prezent a 
ajuns să fie o ruină. 

 De ani de zile gara a fost lăsată în paragină, cu toate că la un moment dat s-a întocmit un plan de modernizare 
şi reabilitare cu fonduri europene. 

 Cu dosar depus, toate documentele pregătite de la studii de fezabilitate la tot ce este necesar şi cu toate astea 
finanţarea nu a fost aprobată. 

 În anul 2009 se anunţa cu mare fast modernizarea gării din Baia Mare, şi a altora aflate în stări de degradare 
similară, din fonduri externe nerambursabile de către CFR SA cu publicarea în Monitorul Oficial din data de 4 august 
a sumelor ce urmau a fi repartizate lucrărilor de reabilitare. 

 Se vorbea la momentul respective de renovarea şi reamenajarea spaţiilor interioare prin crearea de spaţii 
comerciale, construirea unui nou pasaj subteran,          scări şi lifturi moderne, supraveghere video, panouri moderne 
de informare a călătorilor, etc. 

 Toate acestea trebuiau realizate conform strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare din România 
pentru perioada 2001-2010, perioadă care a trecut odată cu ideile devenite fanteziste şi neconforme cu cruda realitate. 

 Domnule ministru, în calitate de „proprietar”, respectiv de ministru în subordinea căruia se afla gara din Baia 
Mare, când intenţionaţi să luaţi măsurile necesare în vederea modernizării acesteia, când va fi prea târziu şi se va 
prăbuşi? 

 Căile Ferate Române nu a dat nici până în ziua de astăzi un răspuns asupra dosarului depus de atâta timp 
pentru renovarea gării, nu consideraţi necesar să ni se explice unde şi de ce s-a împotmolit? 

 Vă solicit răspuns scris.  
 

*** 
 
Adresată: domnului Liviu Nicolae Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice              
De către:  deputat Mircea Man 
Obiectul interpelării:  Podul peste râul Someş, un proiect vital 
  

 Deşi pare greu de crezut, construirea unui pod din beton armat peste râul Someş, este vital. 
 Podul ar trebui construit în punctul de trecere cu bacul de la Ulmeni, în aval de podul de cale ferată. Devine 

vital dacă ţinem cont că ar duce la dezvoltarea zonei Codru, urmând să lege localitatea Ulmeni de Mireşu Mare şi 
Şomcuta Mare.  
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 Este extrem de important pentru desfacerea produselor agricole, de asemenea ar pune în valoare suprafeţe 
mari de teren agricolo, la care, în prezent, utilajele ajung foarte greu şi nu în ultimul rând ar face legătura între 
drumurile judeţene.  

 Am putea spune, fără a exagera, ca este cel mai important obiectiv din regiune, şi asta se datorează într-o 
mare măsură, faptului că celălalt pod de peste râul Someş, din zona Ardusat, este într-o stare avansată de degradare, 
iar dacă va deveni impracticabil, efectiv va izola toată zona. 

 Domnule ministru, anul trecut, ministerul dădea semne că ar lua în calcul finanţarea acestui proiect prin 
Programul Operaţional Sectorial către Programul Operaţional Regional 2007-2013, ba chiar a trimis o adresă prin 
care se preciza posibilitatea relocării de fonduri către POR pentru finanţare, fapt pentru care vin şi vă întreb, când se 
va lua în serios acest proiect extrem de important pentru Judeţul Maramureş, şi cât mai rămânem la nivelul de 
promisiuni? 

 În cadrul ministerului pe care îl conduceţi, se derulează Programul naţional de dezvoltare locală, în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional 
de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, 
prin cadrul acestui program chiar nu s-au găsit fondurile necesare demarării acestui proiect atât de important? 

 Vă solicit răspuns scris.  
 

*** 
 
 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Robert-Marius Cazanciuc, ministrul Justiţiei  

 
Soarta Judecătoriei Însurăţei 

 
Stimate domnule Ministru, 
Iniţiativa Guvernului de a desfiinţa anumite instanţe judecătoreşti din ţară atinge si judeţul Brăila, aici fiind 

vorba de Judecătoria Însurăţei şi Parchetul de pe lângă aceasta. Prin desfiinţarea acestora vor fi afectaţi aproximativ 
50.000 de brăileni din 30 de localităţi, creând astfel dezechilbre economice şi sociale la nivelul judeţului.   

Având în vedere cele menţionate, vă rog sa-mi precizaţi: 
- Care au fost criteriile care au stat la baza propunerii de desfiinţare a Judecătoriei şi Parchetului Însurăţei? 
- Care sunt sumele care vor fi astfel economisite? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Alexandru Nazare 

*** 

 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Întârzierile în decontarea transportului pentru elevi în judeţul Brăila 
 

Stimate domnule Ministru, 
 

În urma întâlnirilor avute cu reprezentanţi ai agenţilor economici din judeţul Brăila care efectuează servicii 
de transport şcolar mi-a fost adusă la cunoştinţă situaţia foarte gravă în care se află aceştia întrucât nu le-au fost 
achitate sumele restante.  

Neachitarea la timp de ctre Ministerul Educaţiei a sumelor necesare pentru transportul elevilor riscă să 
crească rata abandonului şcolar, în condiţiile în care aceasta este oricum în creştere la nivel naţional.  De altfel aţi 
anunţat că reducerea ratei de abandon şcolar este una din priorităţile instituţiei pe care o conduceţi. 
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Având în vedere cele expuse, vă rog să îmi comunicaţi motivul pentru care Ministerul Educatiei Nationale nu 
decontează banii pentru societăţile comerciale care efectuează servicii de transport şcolar pentru unităţile de 
învăţământ din judeţul Brăila şi când urmează a fi reluate plăţile. 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

Deputat 
Alexandru Nazare 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel Constantin,  ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Debitele partenerilor contractuali înregistrate la plata redevenţei/arendei 
 

Stimate domnule ministru, 
 
Ca urmare a întrebării formulate de subsemnatul, înregistrată la Camera Deputaţilor cu nr. 3304A/2014, 

referitoare la evidenţa fondului funciar, am primit Lista partenerilor contractuali ai Agenţiei Domeniilor Statului care, 
la data de 26.02.2014, înregistrează debite restante la plata redevenţei/arendei în baza Contractelor privind 
exploatarea terenurilor agricole în vigoare. 

 Vă rugăm să ne comunicaţi care este cuantumul acestor debite, pentru fiecare partener contractual. 
Solicit răspuns scris şi oral.  

 
Deputat 

Tinel Gheorghe 
 

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

Tren de mare viteză pe ruta Constanţa-Bucureşti 
  

Domnule Ministru, 
 

  În timpul vizitei oficiale pe care aţi întreprins-o în Republica Populară Chineză, aţi semnat un memorandum 
de înţelegere pentru realizarea unor analize tehnice privind realizarea unei linii feroviare de mare viteză pe relaţia 
Constanţa-Bucureşti.  
 Având în vedere faptul că pe această rută există deja o linie feroviară modernizată, care permite viteze de 
până la 160Km/h, vă rog, domnule Ministru, să aduceţi următoarele precizări: 
- cine va finanţa această investiţie şi în ce condiţii se va amortiza aceasta?  
- linia de mare viteză este destinată exclusiv transportului feroviar de călători? Pentru că, după cum ştiţi, o 
investiţie de o asemenea anvergură se justifică numai pentru creşterea vitezei transportului de marfă! 
- care este motivul pentru care se preferă o investiţie realizată în parteneriat cu partea chineză, în condiţiile în 
care România are oportunitatea modernizării gratuite, prin fonduri europene nerambursabile, a întregii infrastructuri 
feroviare? 
- ce argumente au stat la baza realizării unei investiţii pe o rută deja modernizată, în condiţiile în care restul 
infrastructurii feroviare din România este într-un stadiu avansat de degradare? 
    Solicit formularea răspunsului în scris. 

 
Deputat 

Ioan Balan 
 

*** 
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Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

      Care este strategia ministerului pe termen mediu şi lung , care sunt mecanismele pe care le veţi folosi 
pentru a reduce rata şomajului în rândul tinerilor 

 
Doamna  Ministru, 

 
Somajul dar şi lipsa educaţiei  în rândul tinerilor  reprezintă un semnal de alarmă, dar rămâne doar un subiect 

mult discutat, se tot caută soluţii şi îmi place să  cred că problema ocupării pieţei forţei de muncă a acestora  este o 
prioritate pentru acest guvern. 

Există mari probleme de adecvare ale şcolii româneşti la noile realităţi ale pieţei muncii iar majoritatea 
tinerilor nu dobândesc şi alte abilităţi de a face o meserie pe lângă pregătirea teoretică. 

Uniunea Europeană are ca principală pioritate reducerea şomajului în rândul tinerilor şi în acest sens Comisia 
Europeană a alocat României suma de  100 milioane de euro, pentru a combate şi reduce şomajul în rândul acestora, 
iar ţara noastră va trebui să aloce din Fondul Social European cel puţin aceiaşi sumă în exerciţiul bugetar 2014-2020. 

In acest sens vă rog să aveti amabilitatea să îmi spuneţi dacă aveţi o evidenţă clară  a persoanelor tinere aflate 
în afara pieţii muncii actuale, dacă există programe concrete de instruire , recalificare şi pregătire profesională pentru 
care se vor folosi aceste sume si în ce stadiu se află Planul naţional pentru ocuparea tinerilor. 

Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Man Mircea 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Mihnea Cosmin Costoiu, ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare 
Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică 
 

Investiţiile insuficiente în cercetare-dezvoltare 
 

Domnule ministru, 
 

Supun atenţiei dumneavoastră starea dezastruoasă în care se află România la capitolul cercetare şi dezvoltare: 
ultimul loc în UE la cheltuielile destinate acestui domeniu. Nu alocăm nici 0,5% din PIB spre cercetare-dezvoltare: 
volumul cheltuielilor s-a ridicat la numai 0,42% din PIB în anul 2012, adică o cincime din media UE de 2,06%, 
conform ultimelor date disponibile ale Eurostat. Suntem în urma Bulgariei, care a alocat 0,64% din PIB cercetării-
dezvoltării în acelaşi an. 

România a ieşit din criza economică şi nu mai poate fi absolvită de vina de a neglija acest domeniu. 
Investiţiile în cercetare-dezvoltare sunt necesare mai mult decât oricând. Numai astfel avem şanse să rezistăm pe 
piaţa competitivă europeană şi să beneficiem de o creştere sustenabilă a nivelului de trai.  

Dacă înaintăm în ritmul de până acum, riscăm să ratăm atingerea obiectivului pentru dezvoltarea sectorului 
de cercetare-dezvoltare stabilit prin strategia Europa 2020. Reamintesc că ne-am asumat responsabilitatea de a aloca 
3% din PIB cheltuielilor cu cercetarea-dezvoltarea. 
 

Prin urmare, conform celor prezentate, vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care sunt măsurile pe care le aveţi în vedere pentru a accelera investiţiile în cercetare şi dezvoltare? 
2. Care sunt principalele obstacole cu care vă confruntaţi în alocarea fondurilor necesare cercetării-dezvoltării? 
3. Care sunt efectele programelor de cercetare şi dezvoltare pe care le-aţi iniţiat până în prezent? 
4. Care este planul pe termen lung pentru ca România să atingă ţinta stabilită prin Strategia Europa 2020 pentru 
domeniul cercetării- dezvoltării? 
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5. Care consideraţi că va fi impactul Programului Operaţional Competitivitate din actualul ciclu financiar 
asupra domeniului cercetării- dezvoltării? 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 
 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
Adresată doamnei Ioana Petrescu, ministrul Finanţelor Publice, 

    domnului Liviu Voinea, ministru delegat pentru Buget  
 

Erori ale guvernării actuale vizibile în execuţia bugetară în primele două luni din anul 2014 
 
Bugetul de stat a intrat deja pe deficit, din a doua lună a acestui an, ca urmare a unei colectări slabe şi a unei creşteri 
mai mari a cheltuielilor. Practic, veniturile la bugetul de stat au fost cu 4% mai mari în primele două luni din acest an 
faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, însă cheltuielile au crescut şi mai mult, cu 6%.  
Suntem martorii unor erori evidente ale guvernării actuale: 
1. Veniturile din  impozitul pe salarii şi venituri au scăzut cu 6% faţă de aceeaşi lună a anului anterior, deşi 
Guvernul a lărgit baza de impozitare, iar ANAF s-a reorganizat.  
2. Veniturile nefiscale au scăzut cu 13,5% în aceeaşi perioadă.  
3. Sumele primite de la UE sunt cu un sfert mai mici decât cele încasate în primele două luni ale anului trecut. 
4. Cheltuielile cu investiţiile au cunoscut o scădere severă, cu 22% în primele două luni din acest an faţă de 
aceeaşi perioadă a anului trecut. 
5. Cheltuielile cu bunurile şi serviciile au crescut cu 15,6%, iar cele de personal sunt cu 4% mai mari în aceeaşi 
perioadă.  
 
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă adresez următoarele întrebări:  
 
1. De ce cheltuielile cu investiţiile au scăzut cu peste o cincime în primele două luni din acest an, în condiţiile 
în care Guvernul a promis un buget bazat pe investiţii în 2014? Care sunt proiectele de investiţii care au fost tăiate?  
2. De ce se înregistrează o scădere a veniturilor din impozitul pe salarii şi venituri, din moment ce baza de 
impozitare a fost lărgită? 
3. Care sunt măsurile pe care le-aţi aplicat pentru combaterea evaziunii fiscale şi cele pe care intenţionaţi să le 
aplicaţi? 
4. Care este cauza diminuării veniturilor nefiscale? 
5. Care sunt firmele din mediul privat cu cele mai mari contribuţii la bugetul de stat?  
6. Cu cât contribuie firmele străine şi firmele cu capital majoritar autohton la buget? 
7. Din ce motiv asistăm la scăderea cu un sfert a sumelor primite de la UE în primele două luni ale acestui an, 
în condiţiile în care execuţia bugetară din ianuarie 2014 indica o triplare a acestora în prima lună din an?  
8. De ce asistăm la o creştere atât de spectaculoasă a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile? Unde sunt îndreptaţi 
aceşti bani mai exact? Având în vedere că sunt cheltuieli care nu generează noi locuri de muncă în economie, nici 
creşterea nivelului de trai, care sunt măsurile pentru a diminua astfel de cheltuieli în viitorul apropiat? 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate. 
 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
 
 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 9 - 2014  
săptămâna  31 martie- 4 aprilie  2014   

 

82

 
 
 

 

 

Grupul parlamentar al 
Partidului Conservator 

 
 
 
 
 Declaraţii politice 
 

 
 

Ignoranţa politicului/politicienilor 
 

 
Ori de câte ori cineva din jurul nostru ne atribuie calitatea de “ignorant”, avem tendinţa vădită de a ne supăra, 

de a ne simţi jigniţi, de a ne simţi alăturaţi fără voia noastră unei anumite categorii care face rău altor oameni. 
Ea, ignoranţa, poate să se manifeste sub diferite forme şi în diferite domenii cum ar fi domeniul social, 

economic sau chiar politic. În domeniul social, ignoranţa se manifestă prin lipsa acută de solidaritate socială, de 
atitudine nepăsătoare faţă de aproapele nostru aflat la necaz şi are ca rezultat dezbinarea sau invidia socială, căpătând 
forma izolării aspre a individului faţă de comunitatea în care trăieşte. Nu cunosc cazuri în care ignoranţa socială să fie 
corectată de politicieni prin măsuri active decât foarte izolat, de gesturile creştine ale unuia ca Gigi Becali, Gică 
Popescu sau alţii, adepţii eliminării rezultatelor nefaste ale ignoranţei sociale prin măsuri de sorginte exclusiv 
creştine. Niciun guvern nu a reuşit până acum, ca prin măsuri legislative să elimine rezultatele ignoranţei sociale, să 
împiedice polarizarea socială a românilor, să repună solidaritatea socială  în structura de rezistenţă a ceea ce numim 
unitate naţională. Eu nu zic că acest demers este foarte uşor de făcut, că este la îndemâna oricui, că întotdeauna sunt 
create condiţiile socio-economice de micşorare a rezultatelor crâncene ale ignoranţei sociale, dar observăm cu toţii că 
solidaritatea socială, ca şi comportament opus al ignoranţei, are din ce în ce mai puţin efecte benefice asupra celor 
expuşi. De multe ori, suntem atât de apăsaţi de problemele de zi cu zi ale noastre, ale familiilor noastre, încât nu ne 
mai putem apleca asupra necazurilor altora, uităm să manifestăm solidaritatea, ca medicament în relaţia cu 
conaţionalii noştri. 

Cât priveşte ignoranţa economică, nu trebuie să facem eforturi mari sa-i identificăm rezultatele asupra 
mediului economic, care funcţionează evident după criteriile unui sistem concurenţial. Unul dintre rezultatele 
defavorizante ale ignoranţei economice se vede clar în domeniul predictibilităţii mediului de afaceri asupra căruia, eu 
personal, cred ca Guvernul Ponta se va apleca cu multă atenţie, pentru că modificările aduse cadrului legislativ care 
reglementează achiziţiile publice, nu au reuşit să consolideze caracterul predictibil al mediului de afaceri. IMM-urile 
au foarte mult de suferit într-un mediu lipsit de predictibilitate şi este foarte dificil să vorbeşti de solidaritate 
economică într-un sistem concurenţial şi în condiţiile unei crize economice şi financiare prelungite, iar adoptarea 
OUG 28/2013 mai corectează cât de cât mecanismele economice puse la baza finalizării lucrărilor aflate în derulare. 

Deşi ideea solidarităţii economice ca şi contrapondere a ignoranţei economice, pare o utopie la prima vedere, 
este evident un obiectiv al comunităţii de afaceri demn de urmat, pentru că în jurul solidarităţii economice se pot crea 
acele condiţii prielnice unui mediu de afaceri predictibil şi sănătos. 

Nu în ultimul rând, ignoranţa politicului sau mai bine zis a politicienilor poate crea disfuncţionalităţi majore 
ale vieţii sociale şi economice din România. Avem colegi care îşi manifestă ignoranţa prin neparticiparea la 
dezbaterile din plenul Camerei Deputaţilor, la şedinţele de comisii de specialitate, dar mai ales prin lipsa de implicare 
în elaborarea actelor normative, a propunerilor legislative, specifice vieţii social-economice a ţării. Nu sunt unul 
dintre cei mai eficienţi deputaţi în dezbaterea şi adoptarea actelor normative sau a modificării unora dintre legi, dar 
ştiu un singur lucru: că cel mai elementar mod de a onora mandatul dat de cetăţenii din Colegiul 6 – Bacău, este acela 
de a participa, de a fi prezent, la toate şedinţele de plen din Camera Deputaţilor şi de la Comisia de Administraţie 
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Publică unde sunt membru şi activez. Pentru că vă întreb, cum să propun o modificare la o lege, cum să invoc 
prevederile unei legi noi, cum să o explic oamenilor interesaţi, dacă nici măcar nu sunt prezent acolo unde m-au 
trimis cetăţenii?! Aviz unora dintre colegii nostri, pentru că ignoranţa este anticamera totalitarismului! Şi asta nu este 
de bine...! 
 

Deputat 
Constantin Avram 

 
*** 

 
România, 10 ani de apartenenţă la NATO 

 
Sâmbătă, 29 martie 2014, s-au împlinit zece ani de la aderarea la Alianta Nord-Atlantică, moment cu 

adevarat istoric, care a marcat o revoluţie diplomatică şi strategică în procesul de transformare a identităţii 
internaţionale a României dar nu în ultimul rând a dinamicii structurii interne a statului român, în contextul 
globalizării şi a informaţiei.  

Aderarea României la NATO a fost în sine o oportunitate de a face faţă crizelor politice care cu siguranţă 
altfel nu ne-ar fi ocolit. În contextul noilor acţiuni realizate de către Federaţia Rusă, NATO va trebui să se adapteze 
pentru a răspunde noilor provocări de securitate. Rolul nostru în arhitectura globală va creşte considerabil, astfel 
România va trebui sa sprijine transformări ale sectoarelor de apărare şi securitate pentru că doar astfel vom putea 
profita de oportunităţile care ni se deschid. 

NATO şi-a menţinut relevanţa mai bine decât alte instituţii internationale iar principala sarcină menţionată şi 
în articolul V al Tratatului de la Washington şi anume, apărarea colectivă îşi găseşte cu atât mai mult utilitatea astăzi.  

Succesul apartenenţei României la NATO este impetuos necesar de a fi asociat cu eroismul militarilor 
români care au luptat în teatre de operaţiuni din Afganistan, Irak, Kosovo sau Bosnia. Peste 40.000 de militari români 
au participat şi participă activ la îndeplinirea misiunilor în teatrele de operatiuni dintre care 25 de eroi au căzut la 
datorie.    

Consider că valoarea aderării la NATO este şi va rămâne unică în istoria României pentru că, pentru prima 
dată în istoria sa, acesteia i se acordă o libertate strategică şi are un cuvânt cu adevărat important de spus la masa 
deciziilor şi a negocierilor.  
 

Deputat 
Andrei Claudiu Tănăsescu 

 
*** 

 
Programul Rabla, o şansă pentru înnoirea parcului auto naţional 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 
După 24 de ani de democraţie, România continuă să deţină un număr semnificativ de maşini uzate, iar 

oamenii preferă să îşi cumpere în continuare autoturisme vechi din străinătate. În marea majoritate a localităţilor 
României există un număr însemnat de autovehicule scoase din uz şi rămase nefolosite, care au fost imobilizate pe 
străzi şi bulevarde, îngreunând semnificativ atât circulaţia, dar ocupând abuziv şi locurile de parcare ale cetăţenilor 
oneşti. În aceste condiţii, consider că statul român este dator să intervină cu promptitudine, pentru a maximiza 
efectele Programului Rabla, în urma experienţelor mai puţin reuşite din ultimii ani. 

Realitatea indică faptul că la foarte mulţi ani de când Programul Rabla a fost introdus, parcul auto al 
României se menţine învechit, iar unul dintre efectele acestei situaţii este gradul ridicat al poluării din marile oraşe. 
Din constatările specialiştilor rezultă că se înregistrează în continuare deficienţe în ceea ce priveşte activitatea 
societăţilor care ar trebui să se ocupe de casarea vehiculelor scoase din uz.  

În acest context, noutăţile conţinute de Programul Rabla constituie tot atâtea motive pentru a avea încredere 
că românii vor beneficia cu adevărat de posibilitatea de a-şi cumpăra autoturisme noi. Astfel, pentru prima dată,  
tichetele nu vor mai fi acordate fizic beneficiarilor, iar în program vor intra şi maşinile cu o vechime mai mare sau 
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egală cu 8 ani, fiind vorba de un număr de 20.000 de tichete, cu un buget total de 140 milioane lei. Desfăşurarea 
programului Rabla din acest an mai prevede că persoanele fizice care doresc să beneficieze de un tichet electronic se 
vor adresa în mod direct producătorilor sau dealerilor eligibili, fiind eliminată posibilitatea ca oamenii să îşi vândă 
tichetele intermediarilor care foloseau specula. Această măsură a fost luată deoarece la ediţiile trecute ale 
programului speculanţii au ţinut la preţurile mari şi au refuzat să le vândă celor chiar care aveau nevoie. Pentru 
eliminarea acestor acţiuni oneroase, statul a introdus În programul Rabla 2014 voucherele electronice, beneficiarii 
acceptaţi fiind posesorii unor autoturisme înmatriculate în România înainte de 2007. De asemenea, pentru stimularea 
achiziţionării autovehiculelor cât mai prietenoase cu mediul, se va oferi posibilitatea acordării, pe lângă prima de 
casare, a unui eco-bonus în valoare de 500 lei pentru cumpărarea unui autovehicul nou, încadrat în norma de poluare 
Euro 6 sau al unuia cu un motor ce generează o cantitate de emisii ce dioxid de carbon mai mică de 100g/km.  
 Îmi exprim încrederea că Programul Rabla din acest an se va încadra în parametrii de operabilitate 
preconizaţi de Ministerul Mediului, astfel încât să nu mai existe situaţii precum cea de anul trecut, când o treime din 
tichetele emise nu au fost folosite pentru achiziţionarea de maşini noi. Cred că a venit momentul ca programul să îşi 
atingă scopul final, acela de eliminare din trafic a autovehiculelor vechi, şi înlocuirea lor cu altele noi, mai puţin 
poluante. 
 
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Transfromarea “cornul şi laptele” în after-school 

 
 În ultimul timp s-au tot purtat dezbateri pe acest subiect. Foştii noştri colegi de alianţă au respins acest  
proiect legislaiv  şi, au introdus în locul său  tichetul  lunar de 100 lei pentru elevii care intră în acest program.  
 Acest tip de programe se află printre angajamentele de frunte din campania electorală a USL de acum 2 ani. 
Consider că trebuie să acordăm o atenţie sporită  legii educaţiei naţionale care garantează accesul copiilor la un astfel 
de program. Trebuie să adoptăm măsurile necesare, astfel încît să nu îngrădim dreptul  constituţional al copiilor, care 
provin din familii cu situaţie materială precară sau chiar cele nevoiaşe, de a avea acces la educaţie.  
 Ideea de a crea centre pentru înfiinţarea de aşa numitele “after-school” s-a născut, de fapt, din programul 
“laptele şi cornul”. Din cauza faptului că acesta a dat greş, în sensul că produsele destinate copiilor din grădiniţe şi 
şcoli, sfîrşeau prin a fi aruncate şi implicit, banii destinaţi acestor produse erau practic risipiţi, Premierul a decis ca 
aceşti bani să fie utilizaţi pentru un alt scop, mai util, şi anume, la after-school. Din acest punct de vedere pot spune 
că împărtăşesc părerea Primului Ministru , deoarece, la ora actuală, sunt copii care într-adevăr au nevoie, din cauza 
faptului că părinţii nu pot fi prezenţi la orele respective cînd aceştia încheie cursurile. Este un program mai ţintit 
pentru cei care au nevoie de ajutor, cum am menţionat anterior, părinţii care stau la serviciu pînă tîrziu şi nu au ce să 
facă cu copilul.  
 Promisiunea pentru “after-school” datează din vremea în care distinsa doamnă Andronescu era Ministrul 
Educaţiei, iar în planul ministerului, la vremea aceea, erau revoluţionarea sistemului şi demitizarea meditaţiilor, 
servicii pntru care părinţii plătesc şi la ora actuală aproximativ 65.000 lei în zona privată. La momentul acela se dorea 
popularizarea programelor de after-school în şcolile a căror infrastructură permitea acest lucru.  
 În momentul prezent se face o evaluare în unităţile de învăţămînt în vederea creării spaţiului necesar 
implementării acestui program şi, transformarea “cornul şi laptele” în after-school. Ideea ar fi ca, contribuţia 
guvernului să acopere suficient, încît copiii să primească o masă caldă la prînz şi să beneficieze de supraveghere, atît 
în partea de efectuare a temelor, cît şi în partea de activitate extracurriculară. În acest fel, după cum declara şi fostul 
Ministru al Educaţiei, “vom scăpa şi de practica meditaţiilor”. Dacă tot am adus în discuţie meditaţiile, doresc să 
remarc faptul că, înfiinţarea after-school în interiorul unităţilor de învăţămînt va avea, practic 2 efecte pozitive: pe de-
o parte părinţii nu vor mai trebui să-şi facă probleme în legătură cu activitatea copiilor lor de după încheierea 
cursurilor, pe de altă parte, copiii vor fi scutiţi de drumurile făcute la meditaţii, pe lîngă cursurile, pe care oricum le 
oferă unitatea de învăţămînt unde sunt înscrişi.  
 Chiar dacă la capitolul iniţiative stăm bine, n-aş putea spune acelaşi lucru şi despre mijloacele materiale cu 
care am putea definitiva acest proiect. Din păcate, în zona privată, “şcoala de după şcoală” costă aproximativ  între 
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10.000 şi 65.000 lei pe an. Însă, în această zonă, programele after-school sunt foarte bine dezvoltate dar mai scumpe 
chiar decît taxele la facultate, pornind de la 10.000 lei pe an. Iar pe lîngă aceste taxe, (10.000 fiind cele mai ieftine) se 
adaugă costurile suplimentare pentru transport şi activităţi speciale.  

Printre cele mai scumpe unităţi de after-school se numără cele care folosesc alt sistem de educaţie decît cel 
romînesc şi care implică cursuri pe toată durata zilei cu pauze de recreere şi învăţare complementară. Pe cele mai 
înalte poziţii, amintim British School of Bucharest (aprox 16.000 euro anual), American International School of 
Buharest (13.300 euro anual), International School of Bucharest (5.500 euro anual) si Herman Oberth (4.500 euro 
anual).  

Revenind la sistemul romînesc de educaţie, astfel de programe funcţionează în prezent în mai multe judeţe 
din ţară. În cadrul acestora, elevii primesc o masă caldă şi efectuează temele cu profesorii. Programul “Ore de dupa-
amiaza” este benefic nu numai pentru copii ci şi pentru cadrele didactice care au şansa de a-şi suplimenta veniturile, 
afectate de criză. Potrivit statisticilor, în şcolile în care există deja programe after-school a crescut nivelul educaţional  
şi s-a redus semnificativ abandonul şcolar.  

Beneficiile unui astfel de program sunt multiple, însă lipsa de informare a celor care conduc aceste unităţi şi 
lipsa unui cadru legislativ bine pus la punct îngreunează demersurile. În urma acestei declaraţii, mi-aş dori să fac apel 
către Ministerul Educaţiei şi Cercetării de a demara un plan concret în acest sens, prin care să utilizăm fondurile 
europene destinate acstui tip de programe.  

 
 

Deputat 
Mircea-Vicentiu Irimie 

 
*** 

 
Răspunsul la criza din Crimeea: 2% din PIB pentru apărare 

 
Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi, 
 
 

 
 Un efect imediat al crizei din Crimeea va fi o nevoie sporită de securitate în cadrul statelor NATO. Opţiunile 
diplomatice şi militare recente ale Rusiei vor determina statele europene să aprobe rectificări bugetare până la finalul 
anului 2014 în vederea alocării unor resurse financiare suplimentare pentru modernizarea echipamentelor tehnice de 
apărare a frontierelor NATO. 

Să ne aducem aminte că recomandările Alianţei Nord-Atlantice prevedeau un prag de 2% din PIB pentru 
cheltuieli militare – prag asumat formal de membri. Totuşi, în perioada de recesiune economică, opţiunea europeană 
pentru a compensa efectele sociale ale crizei a fost diminuarea bugetelor alocate sectorului militar, bugete care au 
coboraât spre 1% din PIB sau chiar sub acest prag. 

Ceea ce nu a reuşit NATO prin prin propriile mecanisme de negociere în ultimele decenii a rezolvat Rusia în 
câteva zile: miliarde de euro vor fi alocate pentru a creşte capacitatea militară a statelor membre. 

În domeniul armatelor moderne – unde tehnologia costisitoare face diferenţa mai mult decât în 1945 şi unde 
capacitatea economiilor de a susţine cheltuieli militare majore este la fel de importantă ca şi în Războiul Rece – 
efectul cumulat al creşterii cheltuielilor de apărare pentru un grup compact de state NATO va fi convingător şi 
relevant strategic.  

E un prim raspuns legic, corect şi eficient după criza din Crimeea. 
 

Deputat 
Ovidiu Alexandru Raeţchi 

 
*** 
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Adoptarea noului Cod Silvic, o prioritate naţională 

 
 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

Noul ministru delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, doamna Doina Pană, este obligată să continue 
demersurile curajoase ale fostului ministru, doamna Lucia Varga, pe tema elaborării unui nou Cod Silvic, care să 
diminueze fenomenul alarmant al tăierilor ilegale şi masive ale pădurilor româneşti. Ar fi de dorit ca noul Cod Silvic 
să fie adoptat de Parlament cât mai repede posibil, respectiv până în luna iunie, înainte de vacanţa parlamentară. De 
altfel, imediat după preluarea portofoliului, noul ministru a anunţat public că va milita pentru finalizarea Codului 
Silvic până la finalul acestei sesiuni parlamentare. Sunt în asentimentul domniei sale atunci când a susţinut că în 
discuţie se află o lege organică extrem de importantă, care trebuie să dureze mulţi ani de acum înainte, şi, în 
consecinţă, actul normativ trebuie dus spre perfecţiune, pentru ca generaţiile viitoare să nu se mai confrunte cu jaful 
actual al „aurului verde” din România. 
 Din păcate, românii constată cu amărăciune că a trecut aproape un an de când fostul ministru a lansat această 
temă a modificării Codului Silvic în dezbatere, iar procesul legislativ se dovedeşte a fi unul foarte anevoios, 
documentul fiind în continuare doar la Senat. Consider că trecerea timpului până la adoptarea acestei legi vitale este 
în detrimentul nostru, al tuturor, atât al economiei naţionale, cât şi al oamenilor de bună credinţă, care asistă 
neputincioşi la distrugerea sistematică a pădurilor româneşti.  

Din acest punct de vedere, România a fost atenţionată oficial şi extrem de serios chiar de poate cel mai 
important susţinător extern al său, moştenitorul casei regale britanice, prinţul Charles de Wales. Domnia sa a 
avertizat că suntem în pericol de a pierde bogăţia inestimabilă a pădurilor virgine şi cvasivirgine, domeniu în care 
încă deţinem supremaţia la nivel european. Dând dovadă de un sentiment patriotic mai dezvoltat decât al multora 
dintre noi, dar şi de un soi de apartenenţă spirituală la aceste plaiuri, Prinţul Charles ne-a reamintit că România este 
unul dintre puţinele locuri din lume în care mai există întinderi uriaşe de păduri virgine, care reprezintă o adevărată 
„sărbătoare a biodiversităţii”, şi în care se găsesc o treime din populaţia Europei în ceea ce priveşte urşii bruni, lupii 
şi râşii. „Aceasta face din Carpaţii româneşti o comoară nepreţuită pe un continent care demult şi-a pierdut astfel de 
comori sălbatice. Ceea ce dumneavoastră aveţi aici în România a devenit de o raritate extremă. Pădurile înfloritoare 
pot fi înlocuite însă cu peisajele mohorâte pe care le vedem în ultimul timp în multe locuri din Europa”, sunt 
cuvintele acestui colosal prieten şi susţinător dezinteresat al României. Mai mult, prinţul Charles a subliniat că 
România pierde trei hectare de pădure virgină pe oră, iar jumătate din acest fenomen se petrece în zone care ar trebui 
sa fie protejate. În consecinţă, dacă ritmul tăierilor ilegale ale pădurilor va continua, riscăm ca în următorii zece ani să 
rămânem efectiv fără pădure, aşa cum arăta şi prestigioasa organizaţie internaţională „Greenpeace”, care a avertizat 
la rândul ei că în fiecare an dispar 28.000 de hectare şi în fiecare oră sunt retezate trei hectare. 
 În opinia mea, Guvernul şi Parlamentul trebuie să dinamizeze procedurile privind adoptarea noului Cod 
Silvic, pentru a diminua această situaţie îngrijorătoare. Nu ne putem permite să riscăm ca generaţiile ce vor veni după 
noi să ne arate cu degetul pentru că nu am făcut ceea ce trebuia din perspectiva perpetuării pădurilor seculare ale 
României. Cred că noile reglementări trebuie să fie extrem de drastice, pentru descurajarea totală a celor care se 
ocupă de jaful din pădurile ţării şi de tăierile ilegale care s-au perpetuat ani la rând fără ca nimeni să fie vinovat, fără 
ca nimeni să fie pedepsit. Ar fi o nouă reparaţie făcută românilor de actualul Guvern, care a promis să va face 
dreptate în toate situaţiile în care oamenii au fost privaţi de drepturile cuvenite, iar apărarea pădurilor noastre este, 
fără îndoială, o prioritate de prim rang, fiind vorba chiar de siguranţa naţională a României. 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 
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 Întrebări 
 
 
 
 
 
Adresată domnului George Băeşu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor 
 

Memoriul doamnei Aurelia Dihelu 
 

Stimate domnule preşedinte, 
 

Vă aduc la cunoştinţă memoriul doamnelor Aurelia Dihelu şi Elena Novac, din municipiul Arad, care au 
depus la ANRP un dosar pentru despăgubiri în urmă căruia nu au primit încă nici un răspuns oficial. Cele două 
doamne au depus dosarul înregistrat la instituţia dvs. cu numărul 7934/31.10.2011, pentru despăgubirile unei 
suprafeţe de 1,98 hectare în comuna Şiria, judeţul Arad, conform sentinţei civile nr. 8484/2009, pronunţată în Dosar 
nr. 2143/55/2008 de către Judecătoria Arad.  

Având în vedere cele expuse, precum şi numeroasele cazuri de dosare nefinalizate, vă întreb respectuos 
domnule preşedinte: 
1. Care este situaţia dosarului menţionat, 7934/2011? 
2. Cum se prezintă situaţia despăgubirilor la nivel naţional? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
 
 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 
 

Includerea în nomenclatorul de meserii a specialiştilor feng shui 
 

Stimată doamnă ministru, 
 

Feng Shui este un ansamblu de principii de geomanţie, care afirmă că formele şi mediul ambiant pot influenţa 
principiile vieţii oamenilor. Scopul este realizarea armoniei locurilor în care oamenii trăiesc, prin analiza fluxurilor 
de energie din mediul înconjurător. Bazându-se pe teoria celor 5 elemente (pământ, metal, apă, lemn, foc), dar şi pe 
principiile yin şi yang, expertul feng-shui încearcă să reechilibreze forţele care se manifestă local pentru a ameliora 
sănătatea, prosperitatea şi comportamentul persoanelor. Cele patru centre de interes majore din feng shui sunt: 
bogăţia, fericirea, longevitatea şi copiii sănătoşi. În ultima perioadă, şi în România au apărut tot mai mulţi specialişti 
în domeniul feng shui, care doresc să intre în legalitate din punctul de vedere al meseriei pe care o prestează. 

Având în vedere aspectele menţionate, vă întreb cu respect doamnă ministru dacă aveţi în vedere includerea 
în nomenclatorul de meserii a terminologiei de specialist sau expert feng shui? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 9 - 2014  
săptămâna  31 martie- 4 aprilie  2014   

 

88

Adresată domnului Attila Korodi, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Situaţia rampelor de depozitare a deşeurilor care funcţionează fără autorizaţie 
 

Stimate domnule ministru, 
 

Depozitarea deşeurilor de diferite tipuri, în condiţii nedăunătoare pentru mediu şi în cea mai mare siguranţă, 
pentru a nu produce poluare, se află printre obiectivele prioritare ale oricărei ţări care are în vedere o dezvoltare 
durabilă şi arată o preocupare constantă pentru problemele de mediu şi, implicit, pentru sănătatea populaţiei. 
Pentru România, activitatea de depozitare a deşeurilor ar trebui să fie cu atât mai responsabilă cu cât în cadrul 
Uniunii Europene standardele sunt foarte ridicate în această privinţă, după cum ştiţi. În foarte multe dintre localităţile 
României, chiar în municipiile-reşedinţă de judeţ, subiectul depozitării deşeurilor este unul destul de controversat din 
cauza faptului că rampele de gunoi nu au autorizaţie de funcţionare şi, în plus, aceasta constituie un focar de infecţie. 

Domnule ministru, vă întreb respectuos: 
1. Ce măsuri se impun în această situaţie, în condiţiile în care este vorba de o problemă care necesită o rezolvare 
promptă? 
2. Care este situaţia rampelor de gunoi funcţionale în prezent fără autorizaţie, atât la nivel naţional, cât şi punctual în 
judeţul Braşov? 

Solicit răspuns scris. 
Deputat 

Ion Diniţă 
 

*** 
 
Adresată domnului Attila Korodi, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Suspendarea României de la tranzacţionarea certificatelor de emisii de carbon 
 

Stimate domnule ministru,           
 

După cum cunoaşteţi, România a fost suspendată în 2011 de la tranzacţionarea certificatelor de emisii de 
carbon. Dintr-un calcul sumar, este evident că România a pierdut o sumă importantă de bani în urma acestei 
suspendări. Printre motivele care au stat la baza suspendării se numără atât legislaţia defectuoasă din domeniu, cât şi 
unele lacune de negociere. Se pare că au fost anumite studii care trebuiau făcute pentru ca România să fie conformă 
cu toate aceste raportări, însă resursele bugetare au fost insuficiente.  

Vă întreb cu respect: 
1. Care este situaţia ultimei raportări trimise de ministerul pe care îl conduceţi pe această temă? 
2. Câţi bani a pierdut România după această suspendare?  
3. Când estimaţi că României îi va fi ridicată această suspendare? 

Solicit răspuns scris. 
Deputat 

Ion Diniţă 
 

*** 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale  
 

Programul “laptele şi cornul” pentru copiii din gradiniţe şi clasele primare 
 

Domnule Ministru, 
 

 Cu câţiva ani în urmă, ministerul dumneavoastră implementa programul “laptele şi cornul” pentru copiii din 
gradiniţe şi clasele primare, însă, din păcate, o mare parte dintre produsele destinate acestora sfîrşeau prin a fi 
aruncate la gunoi, iar banii cheltuiţi în acest scop au fost practic risipiţi.  
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 În prezent, Guvernul a decis să transforme acel program în ceva mai util atît pentru copii cît şi pentru părinţi, 
şi anume, într-un program de tip “after-school”. Consider că implementarea acestui proiect ar avea efecte pozitive din 
2 motive: pe de-o parte, respectă dreptul constituţional al copiilor, care provin din familii cu situaţie materială 
precară, de a avea acces la educaţie, iar pe de altă parte, reprezintă un ajutor deosebit pentru părinţii care stau la 
serviciu pînă tîrziu şi nu au ce face cu copiii lor, pînă cînd îşi termină programul.  
 După cum ştim, în sectorul privat există déjà acest sistem de after-school însă nu toţi părinţii beneficiază de 
mijloace materiale pentru a-şi înscrie copiii la şcolile private, care oferă această alternativă, după cursuri. De 
asemenea, am aflat că în prezent se fac demersuri pentru a stabili în care dintre unităţile de învăţămînt de stat se poate 
crea acest tip de program, care pe lîngă faptul că vine în ajutorul elevilor şi părinţilor, vine şi în ajutorul profesorilor, 
care îşi pot suplimenta veniturile, fără a mai apela la meditaţiile déjà consacrate.  
 În acest sens, Domnule Ministru, aş dori să întreb care este planul Ministerului Educaţiei şi Cercetării de a 
pune în practică acest program? De asemenea, care sunt mijloacele materiale la care veţi apela pentru a demara acest 
proiect şi  care vor fi  unităţile de învăţămînt beneficiare ? Am aflat că anumite centre sunt în proces de evaluare  
pentru a se identifica starea acestora şi dacă sunt pregătite pentru a găzdui un astfel de program.  
 Acesta  funcţionează, în prezent, în mai multe unităţi de învăţămînt din ţară unde, de cînd a fost implementat, 
a crescut nivelul educaţional şi abandonul şcolar a fost redus semnificativ.  
  Solicit răspuns în scris şi oral. 
   

Deputat 
Micea-Vicenţiu Irimie 

 
*** 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Poporului - Dan Diaconescu 

 
 Declaraţii politice 
 

 Acciza suplimentară pe combustibili, păcăleala Guvernului de 1 Aprilie 
 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 
Astăzi este 1 aprilie. Semnificaţia internaţională a zilei este bine cunoscută. Din păcate observăm că şi 

Guvernul României a luat în serios Ziua Păcălelii pregătindu-se să aplice o acciză suplimentară pe combustibili, 
păcălindu-i astfel pe românii care au votat pentru mai bine în decembrie 2012.  

Trebuie să lămurim încă de la început câteva inadvertenţe care se prezintă din discursul public pe tema 
finanţelor. În primul rând românii, chiar dacă este 1 aprilie, trebuie să ştie adevărul legat de acciza suplimentară de 7 
cenţi/litru introdusă de azi în fiscalitatea din România. Banii colectaţi din această acciză nu pot avea o destinaţie 
specială. Pur şi simplu, legislaţia nu permite ca o sumă colectată dintr-o taxă anume, oricare ar fi această taxă să fie 
direcţionată către un titlu sau capitol de cheltuieli din buget. În al doilea rând trebuie să spunem că ministru finanţelor 
a avut dreptate când a spus că este nevoie de taxe pentru a plăti salariile şi pensiile. După cum bine ştiţi, bugetul de 
pensii este în deficit cronic de ani de zile, sistemul fiind susţinut prin finanţare directă de la Bugetul de stat. Bugetul 
de asigurări sociale de stat nu este suficient pentru a subvenţiona prestaţiile sociale şi pensiile motiv pentru care este 
finanţat din Bugetul de stat pe anul respectiv. Cu toate acestea ministrul finanţelor a şi greşit când a spus că sunt în 
pericol pensiile şi salariile din România, pentru că orice deficit ar fi la aceste bugete, nimeni nu îşi va mai permite să 
nu le plătească în întregime. A mai încercat cineva acest lucru şi rezultatul politic şi electoral a fost dezastruos. Aşa 
că putem sta liniştiţi cu taxe suplimentare sau fără pensiile şi salariile vor fi plătite, cu bani împrumutaţi, crescând 
astfel deficitul şi investiţiile publice.  

Trecând la capitolul fiscalitate, trebuie spus că începând cu anul 2012, avem 35 de noi taxe sau taxe majorate 
care apasă destul de greu pe mediul de afaceri, pornind de la micii întreprinzători şi până întreprinderile mari. 
Această nouă povară fiscală, de această dată pe sectorul de transporturi, sistemul circulator al societăţii, înseamnă un 
pas în plus spre suprataxare, lucru care va avea ecouri tari în economie, începând de la salarii şi până la preţuri.  

Izolarea accizei de creşterea preţurilor este aproape imposibilă. Acest lucru ne lasă cu un semn mare de 
întrebare. Ce taxă suplimentară va fi aplicată odată cu scăderea CAS-ului sau a TVA-ului?  
Creşterea economică este irefutabilă. Anul acest am produs mai mult cu 3,5% decât anul trecut. Totuşi, pentru a 
transfera bunăstarea în buzunarele românilor nu avem nevoie de noi taxe, dimpotrivă avem nevoie de relaxare fiscală, 
de încurajarea sectorului privat şi de facilităţi fiscale pentru IMM-uri.  
 Este regretabil că România are unul dintre cele mai mari preţuri la combustibili din Europa. Ştim bine că 
raportat cu veniturile benzina şi motorina ne atacă în fiecare lună bugetele, fie că vorbim de bugetul unei familii fie 
că vorbim de bugetul unei firme. 
 Stimaţi colegi, România trebuie să fie competitivă şi să crească într-un an cât alţii în 7 dacă sperăm să 
reducem decalajele economice şi sociale dintre noi şi Europa Occidentală. În ritmul acesta, progresul economic 
înregistrat în ultimul an este pur si simplu neutralizat.  
 Nu susţin aplicarea de noi taxe şi impozite pentru români. Fie că vorbim de energie, fie că vorbim de 
combustibili, românii trebuie să aibă o creştere mare a veniturilor dublată de o scădere mare a preţurilor pentru a 
putea primi ceea ce li se cuvine în Uniunea Europeană. Din păcate raportul la români este invers, veniturile scad şi 
preţurile, taxele şi şomajul cresc. Trendul nu este unul pozitiv şi aici nu este o chestiune de ideologie. În ultimii ani, 
2009-2012 preţul la combustibili s-a dublat. Fondul scumpirilor a fost unul nefast pentru români. Imaginaţi-vă cum 
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este ca de pe o zi pe alta să ai veniturile scăzute cu 25% şi preţurile, absolut toate preţurile crescute cu 5%. Consumul 
a fost decimat în perioada guvernării anterioare.  
 Acum însă, după acel greu trecut de cei mai mulţi dintre români avem ocazia să creştem. Putem să creştem 
sustenabil prin direcţionarea surplusului economic către investiţii şi către crearea de locuri de muncă. Putem 
direcţiona resursele în scheme de ajutor de stat pentru IMM-uri şi în facilităţi fiscale pentru afaceri noi. Cum un mic 
efort creşterea economică în România se poate dubla de la an la an. Aplicarea de noi taxe şi impozite însă 
descurajează efervescenţa sectorului privat, descurajează consumul şi nu face altceva decât să ducă România la 
stagnare.  
 Repet, aici nu este vorba despre preferinţe politice sau ideologice. Aici vorbim despre bunăstarea pe care 
românii o aşteaptă de mult şi care de fiecare dată când se arată la orizont, prin schimbări bruşte ale sistemului fiscal, 
dispare la fel de repede cum a apărut.  
 Stimaţi colegi, stimate colege, România are nevoie de spaţiu fiscal să se dezvolte nu de taxe care sperie 
investitorii, România are nevoie de locuri de muncă bine plătite nu de facturi crescute la energie. Sper ca Guvernul să 
revină asupra deciziei de a aplica această acciză sau dacă lucrurile sunt prea avansate în această strategie, să aplice 
măcar o scădere de 5 procente la TVA şi CAS.   
 

Deputat 
Ioana Dumitru 

 
*** 

Problematica vânzării terenurilor a fost una naţională,nu comunitară! Ne-am vândut ieftin! 
    

Domnilor guvernanţi, stimaţi colegi, 
România este singura ţară din Europa care nu a făcut nici o notificare către UE pentru instituirea de restricţii 

la cumpărarea terenurilor de către străini. Rezultatul – 40% din suprafaţa arabilă a ţării de 10 mil. de hectare este 
acum deţinută de străini cu acte sau fără. La aceasta  se mai adaugă alte câteva milioane de hectare deţinute de 
arendaşi străini care au drept de preempţiune la cumpărare. Plus câteva milioane de hectare de pădure.   
  Şi asta în timp ce românii nu deţin nici măcar un hectar de teren arabil în vreo ţară UE, potrivit datelor 
confederaţiilor de agricultori. Tratatele de aderare, încheiate de ţările UE lasă la latitudinea fiecărei ţări problematica 
vânzării terenurilor către străini, acesta fiind una care ţine de siguranţa alimentară a fiecărui stat. Ţările UE care au 
refuzat să-şi liberalizeze piaţa funciară şi au notificat UE,  în consecinţă,  nu au primit nici o sancţiune. 
În tratatul de aderare la UE încheiat de România se precizează că terenul arabil este un “capital”, în vreme ce ţări 
precum Ungaria, de exemplu, au precizat în tratatul de aderare că terenurile sunt “bun naţional”.  
Tratatul de aderare a fost “negociat” cu UE în anul 2004, în timpul mandatului premierului Adrian Năstase. 
Negocierile au fost purtate de o delegaţie condusă de ministrul de Finanţe de atunci, Mihai Tănăsescu. Din echipa de 
negociere, condusă de Vasile Puscaş, în calitate de negociator-şef, a făcut parte şi actualul ministru al Agriculturii, 
Daniel Constantin.  
Concluzionând, problematica vânzării terenurilor a fost una naţională,nu comunitară. şi ne –am vândut singuri! Mult 
prea ieftin, când n-a fost pe degeaba… 
 

Deputat 
Dumitru  Niculescu 

 
*** 

În România, Ziua Internaţională a autismului este ziua îngerilor cu aripi                                                  
atrofiate guvernamental 

 
         Domnule Preşedinte, 
         Stimaţi colegi, 

 
                     Propusă de către reprezentanţii statului Qatar şi consfinţită prin Rezoluţia 62/139 a Adunării Generale a 
Naţiunilor Unite în 1989, Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului a avut patru mari obiective, aşa cum 
sunt ele enunţate în amintita rezoluţie. 
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                     În România, dacă primul obiectiv al rezoluţiei a fost respectat (stabilirea zilei de 2 aprilie ca fiind ziua 
internaţională), celelalte obiective încă sunt în stadiu de deziderat. Astfel, vor mai trece mulţi ani până când toate 
ONG-urile şi toate organizaţiile publice şi private să participe, să marcheze această zi, iar pentru creşterea gradului de 
conştientizare a autismului la toate nivelele societăţii încă mai avem mulţi paşi de făcut.  
                    M-am bucurat, totuşi, să aflu că societatea civilă este mai responsabilă decât instituţiile statului şi că 
inclusiv în acest an au organizat diverse acţiuni pentru conştientizarea autismului. În aproape toate judeţele ţării, anul 
acesta vom fi martorii unor acţiuni gândite să atragă atenţia publicului larg asupra existenţei şi problemelor cu care se 
confruntă persoanele din spectrul autist. La Focşani, un Marş al Autismului va avea ca punct final eliberarea de 
baloane albastre către cer. La Iaşi va fi organizat Marşul diversităţii între Piaţa Unirii şi Palas. Acolo, copiii cu 
autism, elevi şi studenţi ieşeni, vor forma o fundă umană care va reproduce fundiţa din piesele de puzzle acceptată ca 
simbol al autismului, reprezentând diversitatea din comunitatea în care trăim. La Bistriţa, beneficiarii centrului 
”Micul Prinţ” şi copiii din mai multe grădiniţe şi şcoli vor împodobi un pietonal şi turnul unei biserici cu baloane 
albastre. Iată doar câteva dintre acţiunile societăţii civile, prin care au înţeles să contribuie la creşterea gradului de 
conştientizare a autismului.  
                   Nu voi apela la statistici pentru a prezenta situaţia persoanelor cu autism din România, comparativ cu alte 
state ale lumii. Este suficient să spun că, dincolo de statistica Ministerului Sănătăţii, numărul real al persoanelor 
diagnosticate cu autism se estimează la cel puţin 15.000. 
                   Nu pot însă, în această zi, să nu amintesc răspunsul oferit de Ministerul Sănătăţii la o interpelare pe care a 
formulat-o doamna deputat Liliana MINCĂ în cursul anului trecut cu privire la normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 151/2010 care ar fi trebuit să reglementeze serviciile integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate 
persoanelor cu tulburări din spectrul autist. La 3 ani de la promulgare legea încă nu era aplicabilă din cauză că 
normele metodologice nu erau elaborate. Aceasta este România în care trăim şi în care, ca şi în alte domenii, 
problematica persoanelor cu autism este abordată cu lipsă de responsabilitate guvernamentală. După ce sa cerut 
explicaţii ministerului de resort, răspunsul a fost unul pur românesc. I s-a raspuns că normele metodologice nu au fost 
elaborate pentru simplu motiv că actul normativ conţinea neconcordanţe de natură juridică şi astfel a devenit 
imposibil de aplicat. De la promulgarea legii până la interpelarea doamnei deputat au trecut trei ani în care statul 
român nu a elaborat altă lege, trei ani în care nimeni nu a considerat de cuviinţă că legea concepută stângaci la stâna 
vreunui baron parlamentar trebuia modificată şi promulgată. Exact cu un an în urmă, la 19 martie 2013, Ministerul 
Sănătăţii a comunicat că va susţine adoptarea unei noi propuneri legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
151/2010. De atunci a mai trecut un an în care nu s-a întâmplat nimic. Dar reprezentanţii statului, anul trecut, ca şi 
anul acesta, au găsit doza necesară de cinism pentru a susţine, de Ziua Internaţională a Conştientizării Autismului,  că 
este preocupat de soarta persoanelor diagnisticate cu autism. Cu greu pot fi găsite cuvintele care să exprime lipsa de 
responsabilitate a guvernanţilor.  
                     Îmi exprim speranţa ca măcar în cursul acestui an statul român să reglementeze soarta persoanelor 
diagnosticate cu autism şi să nu uite că la mijloc este dreptul la un trai mai bun al unor îngeri ale căror aripi sunt 
atrofiate guvernamental. 
      

Deputat 
Ştefan Petru Dalca 

 
*** 

 
Ministrul care dăunează grav Agriculturii 

 
 

Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 
                    În condiţiile în care siguranţa alimentară a românilor se află la mâna sistemului politic corupt şi a 
imposturii promovată ca strategie guvernamentală, se impune cauterizarea acestei cangrene, până nu e prea târziu. 
Asemeni fântânilor otrăvite, Ministerul Agriculturii ar trebui semnalizat oficial cu bulina roşie de interdicţie, ca 
organism modificat genetic nociv agriculturii şi alimentaţiei publice.  
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                   Scandalul cărnii de cal şi cel al cărnii alterate pregătită pentru comercializare nu pot fi trecute cu vederea 
sau transformate în instrumente de dominaţie politică. Sistemul mafiot care îmbolnăveşte România cu ajutorul 
angajaţilor statului conduce naţiunea către dezastru economic. Singurul sector viabil al României, neeaxploatat optim 
de incompetenţa guvernelor este agricultura. Dacă şi în acest domeniu cârtiţele mafiei şi politicienii de Colorado îşi 
vor impune supremaţia, soarta economică a României este pecetluită.  
                  Cu siguranţă că pentru premierul României şi pentru ministrul Daniel Constantin acest pericol apocaliptic 
este asemeni unei ploi de primăvară. Pentru ei nu contează că siguranţa naţională este pusă în pericol, iar vieţile 
românilor sunt afectate în mod tragic. Pentru ministrul Agriculturii soarta oamenilor din satele şi comunele ţării, 
precum şi siguranţa alimentară a întregii naţiuni nu reprezintă decât o piesă insignifiantă dintr-un puzzle al influenţei 
şi dominaţiei politice. Aşa cum nu le-a păsat nici de semnalele de alarmă trase de PP-DD, atât anul acesta, cât şi anul 
trecut.  
                  În acest context, cerem public demisia sau demiterea Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel 
Constantin, pentru incompetenţa de care a dat dovadă în ultimii doi ani în gestionarea şi amendarea sistemului mafiot 
din sectorul procesării şi comercializării cărnii, pentru incompetenţa şi iresponsabilitatea de care a dat dovadă în 
declanşarea şi gestionarea scandalului laptelui infestat cu aflatoxină, dar şi pentru toate declaraţiile iresponsabile cu 
privire la agricultură. 
                  

Iar dacă premierul României nu este implicat în acest sistem mafiot şi susţine că este preocupat realmente de 
soarta agriculturii şi a mediului rural, acum este momentul să dovedească aceasta prin demiterea domnului Daniel 
Constantin.  
 

Deputat                                                                                   
Liliana Mincă 

 
*** 

                                                                   
 

 Interpelări 
 
 
Adresată: doamnei Ioana Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 
De către: deputat Tudor Ciuhodaru 
Obiectul interpelării: Subvenţiile alocate partidelor parlamentare de la bugetul de stat 
 

Doamnă ministru, 
 Ce sume s-au alocat de la bugetul de stat pentru fiecare partid parlamentar în parte, pe an, din 2008 până în 
prezent? 

Solicit răspunsul în scris. 
 

*** 
 
Adresată : domnului Florin Jianu,  ministrul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii 
De către: deputat Dumitru Niculescu 
Obiectul interpelării: După declaraţii, la fapte…  
    
 Stimate Domnule Ministru, 
 

Vă rog să mă informaţi personal şi în scris cu privire la acţiunile concrete pe care ministerul pe care îl 
conduceţi le are în vedere pentru implementarea apropiată a sprijinul acordat IMM. Vă informez că la nivelului 
judeţului Olt din care proveniţi şi dumneavoastră, potrivit datelor ORCT Olt, numărul firmelor care şi-au închis 
activitatea în decursul acestui an, în judeţul Olt, a ajuns la aproximativ 200. Pe de altă parte, numărul agenţilor 
economici nou înfiinţaţi în acest interval este în scădere faţă de perioada corespunzătoare a anului trecut, de la 240 în 
luna 2013 la 211 în perioada similară a lui 2014. 
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Vă reamintesc, stimate domnule ministru,  şi declaraţia domniei voastre din data de 11 martie 2014: ” 
"Primul meu obiectiv este să dăm şansa fiecărui român, oricărui om care nu a avut în ţara asta o firmă, să-şi poată 
deschide o firmă. Fiecare om din această ţară, fie el bătrân, pensionar, orice tip de categorie umană, să dăm 
posibilitatea fiecărui român să îşi deschidă o primă firmă, dacă nu a avut niciodată".(Sursa-Antena3) 
 Solicit răspuns în scris şi oral. 
 

 
*** 

     
Adresată:  domnului Daniel Constantin , ministrul Agriculturii 
De către: deputat Dumitru Niculescu 
Obiectul interpelării:  Reducerea TVA la alimente,o poveste cu repetir de nouă ani… 
    

Stimate Domnule Ministru, 
 

Vă rog să mă informaţi personal şi în scris cu privire la intenţia ministerului pe care îl conduceţi privind 
stadiul în care se află promisiunea PSD-PC din campania electorală privind reducerea TVA la alimentele de bază, ea 
însăşi o poveste de nouă ani a campaniilor electorale. Vă reamintesc şi faptul că,  în vara anului trecut, când a avut 
loc semnarea protocolului între asociaţiile de profil din industria de morărit şi panificaţie  şi aparatul de stat privind 
reducerea TVA-ului la pâine, premierul Victor Ponta i-a promis preşedintelui Romalimenta, dl. Sorin Minea, că 
”următorul produs pe lista celor cu TVA de 9% va fi carnea. "     
 Solicit răspuns în scris şi oral. 
 

 
*** 

 
Adresată:  domnului Attila Korodi,  ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
De către:  deputat Luminiţa Adam 
Obiectul interpelării : S.O.S. pentru parcurile bucureştene! 
 
 Stimate Domnule Ministru,   
 

Voi începe cu o întrebare ….Este adevărat că parcurile din Bucureşti au devenit  în ultimii ani o fundaţie 
solidă pentru blocurile afaceriştilor? 

În privinţa Capitalei, presa a tot scris în ultimii ani despre construcţiile care se înalţă în parcuri ori pe foste 
spaţii verzi. In Bucureşti s-au tăiat un milion de copaci si încă alte 2 milioane în pădurile din afara Capitalei. A rămas 
cam 25% din suprafaţa acoperită de arbori în 1989. S-a tăiat fără milă, s-au făcut case, bănci, magazine, s-a betonat, 
s-au făcut parcări, garaje, pe locul unde ar trebui să fie arbori. Dacă există capitale mai puţin verzi ca Bucureştiul, 
este numai pentru ca au o climă potrivnică, cum este cazul Atenei. Nu e şi cazul nostru, unde predomina clima 
temperată, care face ca atunci când plouă, sa izbucnească vegetaţia peste tot. Bucureştiul este şi cea mai poluată 
capitală europeană, cu praf, cu noxe, al căror singur antidot ar fi tot copacii. Ei au o energie electrostatica în frunze, 
care reţine praful, zgomotul, vântul. Fără ei, bucureşteanul înghite tone de praf. Tot tăierea copacilor provoacă şi 
tornadele de vânt din ultima vreme. Cu toate astea, orice accident devine un pretext pentru o noua decapitare. 
 In acest context supun atenţiei Dv. şi,  bineînţeles,  cer o analiză şi o  anchetă din partea ministerului pe care 
îl conduceţi  a stării de fapt în care se află  Parcul Tineretului. Aici,  o parte a parcului a fost retrocedată, iar  
locuitorii din zonă, prin Asociaţia de locatari din strada Pridvorului,nr.13 mi-au sesizat faptul că terenul respectiv a 
fost închisă cu o „muşama” cu poze cu pomi, iar  în spate se taie copacii în vederea construirii a 7 blocuri. Asociaţia a  
dat telefoane la primărie, poliţie, garda de mediu, dar fără rezultat.  

Aşadar, stimate Domnule Ministru, în vreme ce  Europa civilizată, din care,  spunem noi,  facem parte, a 
transformat ecologia într-o adevărată religie, depunând un efort colosal pentru a salva ceea ce a mai rămas din natura 
de altădată, problemele mediului se afla la noi într-o stare de agonie. Pentru mine, protecţia mediului este un crez, o 
datorie faţă de echilibrul şi armonia naturii, dar, din păcate, administrarea protecţiei mediului în România pare că ar fi  
făcută numai după bunul plac şi interesele unora. Nu ştiu cum nu le pasă deloc, când Institutul de Sănătate Publică a 
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făcut un studiu amănunţit prin care s-a stabilit indubitabil ca 10 000 de bucureşteni mor anual din cauza condiţiilor de 
mediu, adică 27 de bucureşteni pe zi, o cifra care ar trebui să ne dea de gândit! 

Aştept răspuns scris şi oral. 
 

*** 
 
 
 
 
 

 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
 

Investiţia în corpul hotelier de la Institutul Regional de Oncologie Iaşi 
 

Domnule ministru, 
 
Vă rugăm să analizaţi propunea lansată de conducerea Institutului Regional de Oncologie Iaşi privind 

tranformarea Clinicii Medicale de Urgenţă a Spitalului Sfântul  Spiridon din cartierul Tătăraşi într-un hotel pentru 
pacienţii de cancer. 

La începutul lunii mai se va face concesiune de lucrări, iar în caietul de sarcini vor fi trecute mai mute 
criterii: condiţii de trei stele, minim 3 locuri în cameră, ridicarea unui alt etaj şi mansardarea, în total fiind vorba de 
90 de paturi. După opt ani, clădirea va reveni Institutului de Oncologie iar pentru fiecare pat şi zi de cazare, 
Institutul de Oncologie va plăti în jur de 45 de lei în condiţiile în care valoarea totală a investiţiilor pentru 
amenajarea corpului hotelier va fi în jur de 300.000 de euro. 

Un calcul simplu ne arată că dacă avem o ocupare pe pat de 200 zile pe an, Institutul va plăti în 8 ani suma de 
200zile x 90paturi x 45RON x 8ani=6.480.000 RON adică aprox. 1,5 milioane euro pentru a primi o investiţie de 
300.000 euro. Practic investitorul va caştiga 180.000 euro pe an, iar în 2 ani îşi va recupera investiţia, iar Ministerul 
Sănătăţii va pierde peste 1 milion de euro. 

Sunt convins că există şi alte soluţii pentru a nu risipi banii din sănătate. Aştept să-mi comunicaţi soluţia şi 
deciziile dumneavoastră pertinente. 

Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat 
Tudor Ciuhodaru 

 
*** 

 
 
 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 

Procentul din PIB pentru sănătate 
 

Domnule ministru, 
Ce procent din PIB va fi alocat sănătăţii? 
Solicit răspunsul în scris. 

 
Deputat 

Tudor Ciuhodaru 
 

*** 
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Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
Coplata 

 
Domnule ministru, 
 
Ce poziţie aveţi referitoare la eliminarea sau păstrarea coplăţii în sănătate? 
Solicit răspunsul în scris. 

 
Deputat 

Tudor Ciuhodaru 
 

*** 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 

Construcţia Spitalului Regional Iaşi 
 

Domnule ministru, 
 
Când preconizaţi demararea lucrărilor de construcţie a spitalului regional Iaşi? 
Unde va fi amplasată clădirea? 
La ce sumă se ridică cheltuielile legate de construcţia spitalului? 
La ce dată preconizaţi că spitalul regional Iaşi va fi funcţional? 
Solicit răspunsul în scris. 

 
Deputat 

Tudor Ciuhodaru 
 

*** 
 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 

Deblocarea posturilor 
 
Domnule ministru, 
 
Când veţi debloca posturile din sănătate? 
Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat 
Tudor Ciuhodaru 

 
*** 

 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 

Medicamente compensate 
 

Domnule ministru, 
 
Care va fi sistemul de compensare a medicamentelor? 
Solicit răspunsul în scris. 

 
Deputat 

Tudor Ciuhodaru 
 

*** 
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Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 

Reînfiinţarea spitalelor desfiinţate 
 

Domnule ministru, 
 
Când reînfiinţaţi spitalele desfiinţate ? 
În particular, când preconizaţi reînfiinţarea spitalului Clinic de Urgenţă Sf. Ioan din Iaşi şi al celui din Târgu 

Frumos, Iaşi? 
Solicit răspunsul în scris. 

 
Deputat 

Tudor Ciuhodaru 
 

*** 
 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 

Spitale regionale 
 

Domnule ministru, 
 
Când veţi crea spitalele regionale strategice de urgenţă? 
Solicit răspunsul în scris. 

 
Deputat 

Tudor Ciuhodaru 
 

*** 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 

Diminuarea exodului personalului medical 
 

Domnule ministru, 
 
Ce măsuri veţi lua pentru diminuarea exodului personalului medical? 
Solicit răspunsul în scris. 

 
Deputat 

Tudor Ciuhodaru 
 

*** 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 

Specialităţi deficitare în zone defavorizate 
 

Domnule ministru, 
 
Cum veţi asigura specialităţile deficitare în zonele defavorizate? 
Solicit răspunsul în scris. 

 
Deputat 

Tudor Ciuhodaru 
 

*** 
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Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
Taxa clawback 

 
Domnule ministru, 
 
Ce hotărâre veţi lua referitoare la taxa clawback? 
Solicit răspunsul în scris. 

 
Deputat 

Tudor Ciuhodaru 
 

*** 
 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 

Noua lege a sănătăţii 
 

Domnule ministru, 
 
Luând în considerare declaraţia dumneavoastră potrivit căreia „orice schimbare trebuie să înceapă cu o lege 

fundamentală a sistemului”, vă solicităm să ne informaţi când apare noua lege a sănătăţii? 
Solicit răspunsul în scris. 

 
Deputat 

Tudor Ciuhodaru 
 

*** 
 
 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 

Institutul Cantacuzino 
 

Domnule ministru, 
 
Ce măsuri veţi lua pentru resuscitarea Institului Cantacuzino? 
Solicit răspunsul în scris. 

 
Deputat 

Tudor Ciuhodaru 
 

*** 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
 

Stimularea natalităţii 
 

Domnule ministru, 
 
Care sunt măsurile propuse de ministerul pe care îl conduceţi în vederea stimulării natalităţii? 
Solicit răspunsul în scris. 

 
Deputat 

Tudor Ciuhodaru 
 

*** 
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Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
Fluimucil fiole 

 
Domnule ministru, 
 
Cât timp va mai lipsi de pe piaţă Fluimucil fiole (acetilcisteină)?  
Care sunt cauzele dispariţiei medicamentului de pe piaţă? 
Solicit răspunsul în scris. 

 
Deputat 

Tudor Ciuhodaru 
 

*** 
Adresată domnului Titus Corlăţean, ministrul Afacerilor Externe. 
 
Campaniile de informare naţională ale MAE privind Regulamentul CEE nr. 1408/1971 al Consiliului Europei 
 

Stimate domnule ministru,  
Puţini români care lucrează legal în străinătate ştiu că pot primi pentru copiii lor alocaţii destul de 

consistente, din ţara în care sunt angajaţi. Copiii ai căror părinţi lucrează legal în străinătate, într-o ţară din UE, pot 
primi alocaţiile care se dau în acea ţară, în locul celor din România, care sunt evident mult mai mici. Copiii au dreptul 
la această alocaţie indiferent dacă locuiesc în România sau în ţara în care muncesc părinţii lor.  

Pentru a face cunoscut şi acest drept de care pot beneficia românii, Ministerul Afacerilor Externe şi 
organizaţia Alternative Sociale au încheiat un parteneriat pentru proiectul „Combaterea efectelor negative ale 
migraţiei în rândul copiilor şi al bătrânilor de acasă”. În prima fază, proiectul s-ar fi concretizat sub forma unei 
campanii de comunicare şi conştientizare privind drepturile copiilor cu unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate, conform Regulamentului Consiliului Europei nr. 1408/1971. 

Stimate domnule ministru, vă întreb respectuos: 
1. În ce mod a promovat MAE informaţiile din Regulamentul CEE nr. 1408/1971, atât pe teritoriul României, cât şi 
prin ambasadele şi consulatele noastre din ţările Uniunii Europene? 
2. Câţi copii români ai căror părinţi lucrează legal în ţările europene primesc alocaţii din partea statelor respective?  
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Marioara Nistor 

 
*** 

Adresată domnului Kelemen Hunor, ministrul Culturii 
 

Proiectele României pentru Anul Intercultural 2014 
             

Stimate domnule viceprim-ministru, 
Comisia Europeană a lansat la Bruxelles o campanie de comunicare sub deviza „Împreună în diversitate”. 

Aceasta este o iniţiativă comună a Uniunii Europene, a statelor membre şi a societăţii civile, menită sa evidenţieze 
avantajele pe care le oferă diversitatea culturala, participarea activă civică la problematicile europene şi să promoveze 
sentimentul apartenenţei la Europa.  
 Cu privire la acest aspect, as dori să-mi precizaţi, domnule viceprim-ministru, cu ce proiect va participa 
România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, la Anul Intercultural 2014? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Marioara Nistor 

 
*** 
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Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale 
 
 
 
 Declaraţii politice 
 

 
 
 

 Domnule Preşedinte, 
 Stimaţi colegi, 
 
 În ziua de 21 martie 2014 grupări extremiste islamice au lansat un atac asupra oraşul armenesc Kesab din 
Siria şi asupra localităţilor învecinate. În urma acestui atac populaţia armeană locală este supusă, pentru a treia oară 
în decurs de un secol, unor persecuţii, violenţe, deportări şi luări de ostateci. 
 În legătură cu evenimentele din Kesab comunitatea armeană din România a adoptat, prin reprezentanţii săi, 
următoarea declaraţie: 
 
 Comunitatea armeană din România condamnă ferm atacurile asupra oraşului armenesc Kesab din Siria şi 
asupra satelor învecinate lansate de către extremiştii islamişti veniţi de dincolo de graniţa turcă, precum şi cotropirea 
acestor aşezări, acţiuni în urma cărora peste 700 de familii armene au fost forţate să se exileze, bunurile minorităţii 
armene au fost prădate, distruse şi incendiate, iar locaşurile de cult au fost profanate. 
 Se impune sa amintim comunităţii internaţionale faptul că în ultima sută de ani armenii din Kesab sunt supuşi 
pentru a treia oară masacrului şi exilului. În aprilie 1909, în urma incursiunilor în Kesab ale formaţiunilor armate 
turceşti, urmate de incendierea oraşului, armenii şi-au găsit refugiu în Latakia. În timpul Genocidului Armean din 
1915, cea mai mare parte a armenilor din Kesab au fost împinşi în marşul morţii spre deşerturile de la Deir-es-Zor. 
Astăzi, în preajma împlinirii a 100 de ani de la Genocidul Armean, în urma celei de a treia strămutări forţate, armenii 
din Kesab, lipsiţi de avutul lor şi cu o soartă incertă, şi-au găsit din nou refugiu la Latakia. 
 Facem apel la comunitatea internaţională, la Organizaţia Naţiunilor Unite, la structurile din intreaga lume 
specializate pe protecţia drepturilor omului şi ale minorităţilor naţionale, precum si la Consiliul Europei, la Uniunea 
Europeană, la toate statele democratice ale lumii şi în special la guvernul României să condamne cu toată fermitatea 
violenţele grupărilor extremiste împotriva minorităţii armene din Siria, să solicite anchetarea împrejurărilor 
participării unor terţe ţări la aceste acţiuni şi să ia măsuri concrete pentru garantarea securităţii armenilor din Kesab şi 
revenirii acestora în siguranţă la casele lor. 
 

Deputat 
Varujan Pambuccian 

    
 

*** 
 

Olimpiada de limba şi literatura rusă maternă 
 
 

Stimate colege, stimaţi colegi, 
 

În acest an, Bucureştiul a fost gazda Olimpiadei Naţionale de Limba şi Literatura Rusă Modernă. Pe data de 
28 martie, Colegiul Economic “Virgil Madgearu” - unitate distinsă cu titlul de Şcoală Europeană a reunite 
aproximativ 50 de elevi pentru Olimpiada de limbă maternă. 
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Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Colegiul Economic “Virgil 
Madgearu” şi Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Rusă au organizat competiţia  elevilor pasionaţi de limba 
rusă din judeţele  Argeş, Brăila, Iaşi, Maramureş, Suceava, Tulcea şi din municipiul Bucureşti. 

Din păcate, după anul 1989 s-a produs o scădere a vorbitorilor şi traducătorilor de limbă rusă, o scădere a 
editării de manuale, dicţionare şi cărţi. În urmă cu doi ani am obţinut o editare a manualelor şcolare, dar strict pentru 
şcolile cu predare în limba maternă. Cultura rusă este foarte bogată şi variată, cuprinzând capodopere ale literaturii 
universale, o istorie cinematografică importantă,   o muzică tradiţională şi modernă. 

În ziua de azi cunoaşterea limbii ruse constituie un mare avantaj. Limba rusă este vorbită de mai mult de 170 
de milioane de persoane şi este una din limbile oficiale folosite la Naţiunile Unite.  

Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România şi iubitorii de limba şi cultura rusă, organizează evenimente, 
concursuri, manifestări pentru a promova cât mai mult limba rusă, cultura, tradiţiile şi obiceiurile ruşilor lipoveni, 
ceea ce reprezintă elemente esenţiale ale identităţii naţionale. 
 Este îmbucurător faptul,  că an de an avem participanţi la olimpiadă, care fac sacrificii pentru a obţine 
rezultate cât mai bune şi  profesori care se  dăruiesc trup şi suflet pentru pregătirea zilnică a elevilor. Aceşti oameni 
deosebiţi trebuie încurajaţi şi susţinuţi prin toate mijloacele posibile, căci datorită lor, valorile adevărate ale culturii 
sunt transmise mai departe. 
 Felicitări elevilor participanţi şi profesorilor coordonatori! 
  

 
Deputat 

Amet Varol 
 

*** 
 
 

Litoralul Mării Negre, o componentă semnificativă a turismului românesc 
 

Domnule preşedinte, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 Turismul românesc, în ultimii ani a înregistrat o evoluţie vizibilă, în special litoralul Mării Negre care s-a 
dezvoltat progresiv. Măsurând o întindere de 245 de km şi având o capacitate de cazare de peste 250.000 de locuri,  
riviera românească oferă an de an sutelor de turişti români  şi străini vacanţe de neuitat. Datorită demarării unor 
programe de investiţii majore, litoralul românesc a început să treacă printr-un amplu proces de modernizare, reuşind 
să ofere servicii conform standardelor europene. 
 Cea mai dezvoltată staţiune este Mamaia, amplasată în partea de nord a oraşului Constanţa, aceasta reuşind 
să devină anual principala atracţie turistică. Staţiunea prezintă un pachet complet de servicii pentru toate cerinţele şi 
nevoile, începând de la hoteluri de 2 stele până la cele de 5 stele all inclusive, nenumărate terenuri pentru sport, 
parcuri de distracţii, cluburi, telegondolă şi multe alte facilităţi.  Pe langă aspectul hospitalier, staţiunea asigură de 
asemenea posibilitatea practicării multiplelor sporturi nautice: kiteing, schi nautic, rafting, windsurfing etc. În ultimii 
ani s-a pus accentul pe modernizarea plăjii, investindu-se sume considerabile în amenajarea şi curăţarea constantă pe 
durata sezonului estival a acesteia. Litoralul Mării Negre, pe langă staţiunea Mamaia,  prezintă însă şi alte locaţii la 
fel de atractive: staţiunea Costineşti, Eforie, Vama Veche, Venus, Saturn, Neptun, Olimp, Jupiter. Pentru turiştii 
dornici să urmeze diverse procesuri balneare cu ape minerale şi mineralizate pot opta pentru staţiunile Techirgiol, 
Sutghiol sau Năvodari. 
 Dezvoltarea litoralului românesc aduce numeroase beneficii: în primul rând pentru segmentul economic, 
datorită serviciilor oferite numărul turiştilor creşte vizibil de la an la an şi totodată prin creşterea cerinţei, volumul de 
muncă se măreşte, creându-se atfel noi locuri de muncă şi în al doilea rând poziţionează România în rândul ţărilor 
europene cu un turism aflat pe o pantă ascendentă. 
 

Deputat 
Amet Varol 

 
*** 
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Mesajul ministrului adjunct al Afacerilor Externe al republicii Elene, E.S. domnul Kiriakos Gherontopoulos, 
adresat grecilor de pretutindeni, cu ocazia zilei naţionale a Greciei – 25 martie 1821 
 

Domnule Preşedinte, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 
 Am deosebita onoare să vă aduc la cunoştinţă mesajul Ministrului Adjunct al Afacerilor Externe al 
Republicii Elene, E.S. domnul KIRIAKOS GHERONTOPOULOS, mesaj adresat elenilor de pretutindeni, cu ocazia 
Zilei Naţionale a Greciei - 25 martie 1821: 
 

“Dragi compatrioţi, 
 

Cu deosebită emoţie mă adresez dumneavoastră, în această zi istorică a aniversării Renaşterii Naţionale. 
25 Martie este izvor de mândrie pentru grecii de pretutindeni. 
Revoluţia din 1821 este sărbătoarea unităţii grecilor şi a recunoşterii marii contribuţii a Elenismului 

Ecumenic al vremii, a Elenismului din Odessa, din Viena, din St. Petersbourg, din Paris, din ţările riverane Dunării, 
care, cu repere majore în Credinţa Ortodoxă, în limba şi cultura noastră, au participat activ la luptele noastre 
naţionale. 
 În ciuda adversităţilor şi a mediului ostil din Europa secolului al XIX-lea, străbunii noştri, având ca şi 
călăuză visul unei patrii libere, incompatibili cu ideea înfrângerii s-au angrenat într-o luptă inegală şi aparent sortită 
eşecului. 
 Astăzi, patria noastră este chemată la o altfel de luptă. Să faca faţă provocărilor epocii, să se adapteze în mod 
creativ noilor condiţii, să recupereze poziţia pe care o deţinea în peisajul internaţional, poziţie care i se cuvine şi îi 
aparţine. 
 25 Martie ne învaţă că reuşita este un produs al voinţei de comuniune şi unitate. 

În acelaşi timp ne învaţă că ”discordia, care mânuieşte un buzdugan insidios”, poate să ducă orice strădanie 
naţională pe marginea prăpastiei. 
 Este datoria noastră, a tuturor, să depăşim discordiile şi lipsa de curaj, să depăşim diferitele percepţii şi 
convingeri. Datorăm aceasta străbunilor noştri dar, şi mai mult, nouă înşine, copiilor noştri şi generaţiilor viitoare.” 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Cu prilejul împlinirii a 193 de ani de la declanşarea revoluţiei elene din 1821, doresc să transmit grecilor şi 

filoelenilor de pretutindeni – LA MULŢI ANI ! 
 
 

Deputat 
Dragoş Gabriel Zisopol 

 
*** 

 
Mesajul preşedintelui republicii Elene, E.S. domnul Karolos Papoulias,  
adresat elenilor cu ocazia  zilei naţionale a Greciei – 25 martie 1821 
 

Domnule Preşedinte, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Am deosebita onoare să dau citire mesajului Preşedintelui Republicii Elene, E.S. domnul Karolos Papoulias. 

mesaj adresat elenilor de pretutindeni, cu ocazia Zilei Naţionale a Greciei - 25 martie 1821: 
 

„Cinstim astăzi luptătorii din 1821 deoarece le datorăm libertatea patriei noastre şi pentru că ne-au lăsat 
exemplul eroismului lor care a fost admirat de întreaga omenire.  

Abnegaţia şi credinţa lor în idealuri şi viziuni nobile sunt întotdeauna un izvor de inspiraţie dar şi o lecţie 
despre cum se depăşesc încercările la care este supusă o naţiune.  
 Aniversarea revoluţiei din 1821 ne aminteşte că imposibilul poate deveni posibil prin concordie, curaj şi 
hotărâre. Independenţa naţională a fost dobândită prin jertfe şi nu s-ar fi putut întâmpla altfel. Opinia publică 
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mondială a fost cutremurată de revolta împotriva unui stăpân extrem de puternic, finalizată cu o victorie răsunătoare 
datorită măreţiei sufleteşti a tuturor celor care au făcut un pas către eternitate. 

Patria noastră a trecut prin multe de atunci, războaie, războaie civile, conflicte, eşecuri.  
Astăzi ne aflăm printre cele mai dezvoltate ţări ale lumii şi în nucleul Uniunii Europene, trecând prin patru 

ani dificili din cauza crizei economice. Mulţi concetăţeni de-ai noştri sunt greu încercaţi, coeziunea socială aflându-se 
în mare pericol, tulburându-se chiar şi calitatea democraţiei. 
 Într-o zi ca aceasta gândul nostru se îndreaptă şi către Cipru, care la 40 de ani după invazia turcă este încă o 
ţară împărţită şi fraţii noştri ciprioţi sunt greu încercaţi de criza economică.  
  

Ieşirea definitivă din criză, depinde de aplicarea imediată a unui plan naţional de reconstrucţie. Cunoaştem 
cerinţele: locuri de muncă, lichidităţi, un stat eficient şi echitabil, creşterea bazei productive, reguli de transparenţă şi 
valori. Îndeplinirea acestor ţeluri esenţiale într-o perioadă de timp determinată nu este pur şi simplu o posibilitate, 
este o datorie faţă de tânăra generaţie care a fost nedreptăţită de către cei mai în vârstă.” 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
În acest context, permiteţi-mi ca în numele UNIUNII ELENE DIN ROMÂNIA, cu prilejul împlinirii a 193 

de ani de la declanşarea revoluţiei elene din 1821, să transmit grecilor şi filoelenilor de pretutindeni – LA MULŢI 
ANI ! 
 
 

Deputat 
Dragoş Gabriel Zisopol 

 
*** 

 
 


