
CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  2 - 2019  
Săptămâna 11 – 15 februarie 2019  

 

 

1 
 

 
Stimaţi abonaţi, 
 
Vă transmitem sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor, cu speranţa că o veţi considera utilă în activitatea 

dumneavoastră. 
   
Direcţia comunicare şi relaţii publice a Camerei Deputaţilor 

     
 

 
 
 
  I. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor (săptămâna 11 – 15 februarie 2019)………………………………2  
 
 

  II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN  
      CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
- Grupul parlamentar al PNL………………………………………………………………………………………..3 
- Grupul parlamentar al UDMR……………………………………………………………………………………28 
- Grupul parlamentar al ALDE…………………………………………………………………………………….29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la acest serviciu, trimiteţi reply cu subiect „newsletter unsuscribe”. 
 
*  Datele prezentate sunt primite de la Grupurile Parlamentare 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  2 - 2019  
Săptămâna 11 – 15 februarie 2019  

 

 

2 
 

I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 

(săptămâna 11 – 15 februarie 2019) 
 

  Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului de miercuri,  13 februarie 2019 
 

Miercuri, 13 februarie, în plenul reunit al Parlamentului au avut loc dezbaterile generale asupra Proiectului Legii 
bugetului de stat și a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019. 

Punctul de vedere al Executivului a fost prezentat de ministrul Finanțelor Publice, domnul Eugen Orlando 
Teodorovici, iar raportul comun al Comisiilor reunite de buget ale celor două Camere a fost detaliat de senatorul Viorel Arcaș 
(Grupul parlamentar al PSD). La dezbateri au participat: Florin Vasile Cîțu, senator, și Raduca Turcan, deputat (Grupul 
parlamentar al PNL), Claudiu Năsui și Iulian Bulai, deputați (Grupul parlamentar al USR), Marius Constantin Budăi, deputat, 
(Grupul parlamentar al PSD), Cseke Attila Zoltan, senator (Grupul parlamentar al UDMR), Varujan Vosganian, deputat 
(Grupul parlamentar al ALDE), Eugen Tomac, deputat (Grupul parlamentar al PMP) și Victor Ponta, reprezentând 
parlamentarii neafiliați. 

Dezbaterile propriu-zise asupra articolelor proiectelor de lege si a anexelor aferente vor avea loc joi, 14 februarie, cu 
începere de la ora 9.00. 
 

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului de joi,  14 februarie 2019 
 

Joi, 14 februarie, Parlamentul României a continuat procesul de adoptare a Legii bugetului de stat pe anul 2019. Au 
fost analizate și acceptate toate cele 72 de articole ale legii, care au însumat 22 de amendamente și 121 respinse. 

Legea prevede și autorizează pentru anul bugetar 2019 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații 
și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, 
creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii. 

Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 164.543,4 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 258.735,1 
milioane lei credite de angajament și în sumă de 200.700,2 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 36.156,8 milioane lei. 

Au fost, de asemenea, adoptate și cele 73 de anexe la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019. 
 

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului de vineri,  15 februarie 2019 
 

Parlamentul României a adoptat, vineri, 15 februarie, prin vot final, Legea bugetului de stat pe anul 2019 (275 voturi 
pentru, 122 împotrivă, 2 abțineri) și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 (272 voturi pentru, 125 
împotrivă). Într-o alocuțiune rostită în fața Parlamentului, prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, a apreciat că cele două 
acte normative sunt realiste, cu perspective de dezvoltare pentru România. 

În prealabil, Camerele reunite ale Parlamentului au analizat Legea bugetului  asigurărilor de stat pe anul 2019. 
Propunerile care au stat la baza construcției bugetului asigurărilor de stat au avut în vedere prognoza indicatorilor 

macroeconomici pentru anii 2019-2022. Legea prevede și autorizează pentru anul bugetar 2019 veniturile pe capitole și 
subcapitole și cheltuielile pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele 
fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și 
reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2019.  

Bugetul asigurărilor sociale de stat, aferent sistemului public de pensii, se stabilește la venituri în sumă de 71.662.090 
mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 68.761.379 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent 
de 2.900.711 mii lei. Bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilește la venituri în sumă de 1.350.709 mii lei, iar la cheltuieli în 
sumă 1.583.604 mii lei credite de angajament și în sumă de 1.030.374 mii lei credite bugetare, cu un excedent de 320.335 mii 
lei. 

Într-o ședință separată a Camerei Deputaților, a fost adoptat proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor 
indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 (PL-x 45/2019) - lege ordinară (182 voturi pentru). Decizia adoptării 
unui raport suplimentar pentru proiectul Legii plafoanelor bugetare, vine după ce plenul reunit a decis, joi, 14 februarie, 
majorarea alocațiilor pentru copii de la 1 martie 2019, ceea ce va duce la creșterea deficitului bugetului general consolidat. 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 Declarații politice 

Bugetul României a fost confiscat și abuzat! 
 

 În aceste zile, se dezbate bugetul României pe 2019, care ar trebui să răspundă nevoilor societății, să aloce bani  pentru 
investiții, educație și sănătate, pentru infrastructură și protecție socială pentru cei care cu adevărat au nevoie de ea, pentru a 
genera prosperitate și securitate pentru români. 

În loc de asta, Guvernul PSD-ALDE oferă un buget construit pe minciună, pe venituri exagerate și o creștere 
economică de 5,5 %, chiar dacă experții financiari spun că va fi în jur de 3,7%, un buget cu alocări lipsite de transparență sau 
excesiv de detaliate, cum ar fi programul de teste prenatale „Panorama”, adică cele produse de o anumită firmă, nu de orice fel. 

În aceeași notă, bugetul Companiei Naționale de Investiții nu apare defalcat pe obiective de investiții, probabil ca să fie 
mai ușor de împărțit pe criterii politice sau clientelare, fără transparență. Acesta este și motivul pentru care nu am reușit să 
identific în bugetul Ministerului Dezvoltării, un obiectiv de mare importanță pentru Oradea, și anume construirea unei săli de 
sport polivalente cu 5000 de locuri, care a fost aprobată prin Hotărâre de Guvern. 

Totodată, bugetul propus de guvernul PSD-ALDE taie banii pentru protecția copilului și persoanele cu dizabilități și 
pune toată cheltuiala pe spatele autorităților locale, fără a le da și bani pentru asta. 

Am constatat apoi, că bugetele necesare asigurării securității cetățeanului și a țării scad, dar cresc alocările către 
partidele parlamentare, dintre care, principalul beneficiar este PSD, care respinge creșterea alocației pentru copii, sau măcar 
majorarea anuală cu inflația, dar despăgubește retroactiv deținuții pentru condițiile din închisori! 

PSD afirmă că are excedent de 2,9 miliarde lei la bugetul asigurărilor, dar nu crește pensia de la 1 ianuarie, așa cum a 
promis, ci doar de la 1 septembrie, ba mai mult, atentează și la pensia celor care acum sunt activi pe piața muncii, prin 
tentativa de desființare a Pilonului 2. 

În domeniul educației, PSD se laudă cu cea mai mare creștere de buget, dar risipește banii românilor pe cumpărarea de 
table inteligente, tablete, rechizite și ghiozdane pentru elevi, deși suntem fruntași la abandonul școlar, la absenteism și la 
migrare. Amendamentele Partidul Național Liberal susțin alocarea a 5% din PIB pentru educație, iar sursele financiare să fie 
direcționate către niște obiective extrem de importante și anume generalizarea programului After School, trecerea de la 
programul Cornul și laptele la programul Masă diversificată în școli, dublarea numărului de consilieri în orientare 
profesională, salarii decente pentru profesori, recuperarea restanțelor salariale, burse profesionale majorate și mai multe, cazare 
și masă gratuite în internate, pentru elevii din învățământul dual, creșterea investițiilor către unitățile de învățământ și un 
program pentru înzestrarea școlilor profesionale și a liceelor tehnologice, pentru că relansarea învățământului tehnic și 
profesional este cerută insistent de toți investitorii și oferă o șansă multor tineri care ar putea învăța o meserie cerută pe piața 
muncii.  

În loc de toate astea, PSD prin conducătorul său iubit Liviu Dragnea vrea să dea copiilor vitamina D, atentând grav la 
siguranța natională, prin reducerea bugetului SRI și trece de orice limită a bunului simț prin bugetul pe care îl propune pentru 
România! 

 

Deputat 
Florica Cherecheș 

*** 
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Suhurlui – o rană nevindecată 
Stimați colegi, 
Începutul construcţiei barajului de la Suhurlui şi promisiunea dezvoltării unui sistem de irigaţii integrat în judeţul 

Galaţi i-a făcut pe locuitorii judeţului să spere că în sfârșit va fi realizat un proiect care va contribui la dezvoltarea agriculturii 
locale prin asigurarea irigării, indiferent de condiţiile meteo, dar și prin prevenirea inundaţiilor şi viiturilor în zona Suhurlui-
Pechea-Piscu. Totodată, exista promisiunea realizării unui parc de agrement în această zonă. 

Dar vremea a trecut, promisiunile au fost uitate, iar proiectul a fost abandonat! Din păcate, odată cu oprirea lucrărilor, 
nu au fost luate niciun fel de măsuri de conservare a barajului, fapt ce a determinat degradarea acestuia. Efectele negative le-au 
resimțit din plin locuitorii din zona Pechea, care în loc să fie protejați s-au confuntat în continuare cu problema inundațiilor. 

Este trist, de asemenea, că deși a demarat un program de reabilitare a sistemelor de irigaţii Guvernul României nu i-a 
avut în vedere și pe gălățeni, această zonă fiind practic uitată de guvernanți, nefiind inclusă în acest program. S-a argumentat 
omiterea prin starea de degradare şi costurile foarte mari pentru reabilitarea barajului, ignorându-se total avantajele finalizării 
și importanța acestui proiect. 

Stimați colegi din coaliția guvernamentală, construirea barajului de la Suhurlui este vitală pentru această zonă. Pe 
această cale, vă prezint  câteva avantaje  pentru care autorităţile locale şi centrale ar trebui să includă acest complex pe lista 
obiectivelor prioritare: 

- Realizarea acestui obiectiv ar contribui la dezvoltarea agriculturii din judeţul Galaţi, asigurând irigarea unor mari 
suprafeţe de teren în nordul judeţului, care datorită condiţiilor climatice specifice au un deficit mare de umiditate; 

- Barajul este alimentat prin colectarea pâraielor şi a apei pluviale din nordul judeţului  şi prin pompare din zona Brateş-
Prut. În acest mod se constituie ca un rezervor pentru perioadele cu precipitaţii reduse; 

- Irigarea zonei Barcea-Lieşti-Piscu se poate face prin cădere liberă a apei, datorită configuraţiei terenului,  cu reducerea 
semnificativă a costurilor; 

- Prin asigurarea permanentă a necesarului de apă se poate realiza şi o diversificare a culturilor  şi creşterea producţiei la 
culturile clasice in zonă; 

- Dezvoltarea pisciculturii în lacurile şi bălţile de pe valea Suhu prin regularizarea cursurilor şi evitarea viiturilor; 
- Asigurarea siguranţei locuitorilor, a gospodăriilor şi bunurilor acestora prin eliminarea pericolului de inundaţii şi 

viituri în zona Pechea-Piscu; 
- Asigurarea de noi locuri de muncă pentru locuitorii din zonă; 
- Crearea unei zone de recreere pentru practicarea pescuitului de agrement, dar și pentru practicarea de sporturi nautice. 

Iată doar câteva motive pentru care am apreciat că se impune să vin la tribuna Parlamentului și să fac cunoscută 
situația barajului de la Suhurlui. De aceea, consider că este datoria autorităților să facă tot ce este posibil pentru finalizarea 
acestui proiect, iar această zonă să nu mai fie o rană nevindecată!  
 

Deputat 
Victor Paul Dobre 

*** 
Copiii cu dizabilități și persoanele cu handicap au dreptul să trăiască! 

Stimați colegi, 
De la această tribună am atras de mai multe ori atenția asupra unor probleme stringente ale lumii în care trăim, despre 

anomalii care afectează viețile și traiul de zi cu zi al românilor și despre responsabilitatea noastră pentru a schimba anumite 
lucruri. Vin acum să vă atrag atenția că noi, parlamentarii României, suntem în postura de a ne face părtași unui fenomen fără 
precedent, care va îngreuna viața și așa tristă a unor oameni. 

Citeam zilele trecute că, într-un sat oarecare al României, un primar i-a  interzis unei tinere paralizate, aflată într-un 
cărucior cu rotile, să se mute în localitatea pe care o conduce. Motivul invocat a fost unul incredibil: nu știe dacă va avea 
suficiente fonduri pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap, a copiilor cu dizabilități și a însoțitorilor acestora. Mă 
tem, dragi colegi, că este doar începutul și că se va generaliza poziția primarilor, mai ales a celor din mediul rural, care nu vor 
mai dori ca pe raza comunităților lor să se stabilească oameni care au probleme și însoțitorii acestora.  

Vorbim, pe fond, de această decizie a Guvernului Dăncilă de a se spăla pe mâini de oamenii cu handicap. Pasarea, din 
responsabilitatea guvernului, în grija autorităților locale, a plății indemnizațiilor lasă copiii şi adulţii cu dizabilităţi şi pe 
familiile acestora fără garanţia că își vor încasa banii, și așa insuficienți, pe care îi primeau lună de lună. Riscul ca aceștia să 
nu-și mai poată acoperi cheltuielile de supraviețuire este unul foarte grav și pe care nimeni nu îl  poate nega acum. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  2 - 2019  
Săptămâna 11 – 15 februarie 2019  

 

 

5 
 

Bugetul 2019 este unul care, așa cum cei mai mulți dintre dumneavoastră știți, asigură mai puțini bani la bugetele 
locale, dar pune în sarcina autorităților responsabilități inexistente până acum. Decizia de a nu aloca niciun leu de la stat 
pentru salariile asistenţilor personali, pentru indemnizaţiile de creştere a copilului cu dizabilităţi sau pentru serviciile de 
protecţia copilului şi centrele pentru adulţi cu dizabilităţi îi pune pe primari în imposibilitatea de a face orice fel de previziuni 
asupra modului în care vor cheltui banii și vor asigura nevoile oamenilor din comunitățile lor. Nici nu contează culoarea 
politică a primarilor, toți vor avea de înfruntat aceeași situație complicată, pe care un partid social-democrat a creat-o. Un 
partid așa-zis social-democrat, care, în fond, nu vrea să aibă de a face cu oamenii aflați în nevoi, pe care îi aruncă în grija 
comunităților și îi condamnă la sărăcie, de parcă propria suferință nu ar fi suficientă. 

În România, la 30 septembrie 2018, potrivit datelor oficiale ale Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi 
din cadrul Ministerului Muncii şi Justiției Sociale, erau înregistrate  peste 812.000 de persoane cu  dizabilităţi, dintre care 97% 
(adică 795.000) se află în îngrijirea familiilor, iar peste 18.000 sunt instituţionalizate. Vorbim despre 64.000 de copii! Și, dacă 
în orașele mai mari sau mai mici, se vor găsi, poate, fonduri, pentru a acoperi indemnizațiile lor și ale însoțitorilor, situația din 
mediul rural va fi una dramatică. Mă tem, alături de cei care se află în nevoi, că nu toate primăriile din comunele României vor 
avea banii necesari pentru ca acești năpăstuiți să nu rămână fără îngrijire. 

Așa cum probabil știți, persoanele cu dizabilități au nevoie de o îngrijire specială și continuă. De aceea, mi-e greu să 
cred că vreunul dintre aleșii din această sală, dacă are o minimă decență, își poate asuma responsabilitatea de a vedea acești 
oameni în incapacitatea de a-și asigura traiul și așa precar. Consider că, înainte de a spune ”DA” la Legea bugetului pentru 
2019, să vă gândiți, dragi colegi din PSD și ALDE, că și copiii cu dizabilități și persoanele cu handicap au dreptul să trăiască! 
Sunt și ei oameni, chiar dacă într-o Românie strâmbă, care nu îi dorește! 

 

Deputat  
Antoneta Ioniță 

*** 
Avem dreptul la sănătate ca în Europa!  

Domnule președinte, stimați colegi, 
Dreptul la ocrotirea sănătății  este un drept garantat de Constituția României, iar pacienții români au și ei drepturi la 

servicii medicale la nivel cu ceilalți pacienți europeni. Nu sunt vorbe în vânt, aceasta este realitatea: românii nu beneficieză de 
un sistem medical la nivel european. 

In continuare  România are unul dintre cele mai mici bugete, ca procent din PIB, alocate sănătății și medicamentelor, 
iar sistemul medical românesc este perceput  drept cel mai slab din Europa.  

Ce poate fi mai dureros, dar și umilitor, decât să nu ai acces la un sistem de sănătate modern! Să constați zi de zi că 
sistemul medical este extrem de bolnav! Sistemul medical nu trebuie să mai permită experimente! 

Ce face Guvernul României și implicit Ministrul Sănătății pentru sănătatea noastră? Se pare că nimic! Sau numai 
promisiuni, conferinte și declarații de presă și multe , foarte multe recomandări. Un guvern și un ministru care nu recunoaște 
incompetența, dar care ridică din umeri și  alocă în bugetul pe 2019 bani  insuficienți pentru sănătatea românilor, chiar dacă 
generozitatea lor, mai dau câțiva bănuți în plus... 

Dragi colegi, 
Bolnavii din România nu trebuie să se mai umilească în fața acestor autorități care continuă să refuze să își exercite 

competențele legale. 
Nu trebuie să mai asistăm zi de zi la imagini de coșmar, dar si la sute de comentarii în mass media, despre dezastrul 

din sănătate, despre copii și oameni tineri sau batrâni, care mor cu zile în spitalele românești. Dezastrul din sănătate trebuie să 
fie oprit! 

 La un moment dat, cineva trebuie să își asume responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă în sistemul medical. 
Ministrul Sănătății trebui să se implice concret în acest sens, deoarece nu vrem să mai asistăm neputincioși la degradarea 
profundă a sistemului medical și a sănătății românilor. Doamna ministru, dacă pălăria vă este prea mare pentru această funcție 
și v-a cazut pe frunte, atunci poate este mai bine să o dați jos și să plecați acasă. 

România se îndrepată într-o direcție greșită! Românii au ajuns în punctul în care un viitor mai bun în această țară, pare 
un lucru imposibil. 

Deputat 
Dr.Viorica Cherecheș 

*** 
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Cine s-a ars cu ciorbă suflă şi-n iaurt! 
  

 Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi,  
 După ce a fost promisă încă din mandatul 2012-2016, viitoarea Sală de sport polivalentă din Oradea a primit 

„binecuvântarea” Guvernului abia la finele anului trecut, când s-a aprobat această investiţie menită să asigure condiţii optime 
pentru desfăşurarea de competiții sportive naţionale și internaţionale. 

 Orădenii au privit, încă de la început, această promisiune ca pe un cadou otrăvit, după ce ani la rândul Ministerul 
Dezvoltării Regionale a jucat alba-neagra cu punerea ei în operă, deşi avea cunoştinţă de faptul că vechea sală polivalentă din 
Oradea arvea o capacitate de doar 2.500 de locuri și era insuficientă pentru organizarea competițiilor majore, de multe ori 
cererea de bilete fiind mult mai mare decât capacitatea sălii. Ba terenul nu ar fi fost predat de către municipalitate - în realitate, 
fiind pus la dispoziţie cu acte în regulă! -, ba amplasamentul nu era eliberat - în realitate, primăria orădeană depunând eforturi 
considerabile pentru amenajarea la termen a unei noi pieţe care să preia din mers activităţile comerciale desfăşurate până la 
acea dată pe terenul viitoarei săli de sport. Cert este că, la data de 15 decembrie 2018, printr-un comunicat de presă, Guvernul 
anunţa lansarea acestei investiţii, cu o valoare totală de 99,963 milioane lei, potrivit indicatorilor tehnico-economici aprobați. 

 Acelaşi document preciza că finanţarea se asigură din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice şi de la bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Oradea, precum şi din alte surse de finanţare 
legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate 
potrivit legii. 

 Comunicatul Executivului mai menţiona că noua sală de sport polivalentă urma să fie construită în termen de 27 de 
luni și va avea o capacitate de 5.000 de locuri, din care 3.600 în gradene fixe şi 1.400 în gradene retractabile şi va îndeplini 
criteriile federațiilor continentale pentru sporturi de echipe indoor (handbal, baschet, volei) pentru organizarea campionatelor 
și cupelor europene și internaționale până la nivel de sferturi de finală, Oradea urmând să intre astfel în circuitul orașelor cu 
săli de sport omologate pentru competiții continentale și să găzduiască astfel de competiții. 

 În ceea ce priveşte finanţarea acestui obiectiv de investiţii, Guvernul preciza că se va realiza prin Compania Naţională 
de Investiţii "C.N.I." - S.A., ca parte a Subprogramului „Săli de Sport”, din cadrul „Programului naţional de construcţii de 
interes public sau social” al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

 Cu toate acestea, lecturând proiectul bugetului de stat pentru 2019, am descoperit că în vistieria Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la anexa nr. 3/15/02, pagina 4, Paragraful A, Grupa 51, Articolul 02, Alineat 
04, creditele bugetare alocate în acest an întregului Program naţional pentru construcţia de locuinţe şi săli de sport sunt de doar 
40.000 mii lei, adică mai puţin de jumătate din valoarea totală a viitoarei săli de sport polivalente de la Oradea. În condiţiile în 
care întreaga investiţie trebuie finalizată în 27 de luni, era firesc şi imperios necesar ca măcar jumătate din valoarea acesteia să 
fie alocată prin bugetul anului 2019. 

 Din aceste considerente, am considerat necesar să amendăm proiectul de buget al Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice solicităând alocarea explicită a 44.000 lei pentru lucrările din acest an la obiectivul de investiţii “Sala 
de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri” din Oradea.  

 Pentru că ne-am ars de prea multe ori cu „ciorba” promisunilor neonorate ca su suflăm şi în „iaurtul” proiectului 
bugetului de stat. 

 Vă mulţumesc!                                         Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
 

Actuala coaliţie de guvernare aruncă zona Moldovei în derizoriu 
Dragi colegi,  

 Aşa cum se preconiza încă de săptămâna trecută, pentru Autostrada A8, Ungheni-Iași-Târgu Mureș, sunt prinse în 
proiectul de buget credite bugetare în valoare de 9 milioane lei și credite de angajament (pentru anii viitori, angajate în acest 
an) în valoare de 37 milioane de lei, sume nesemnificative pentru un proiect stringent pentru dezvoltarea zonei de Nord-Est a 
țării, în contextul în care domnul Președinte Klaus Werner Iohannis a promulgat la finele lunii noiembrie 2018, în ședință 
publică, legea care prevede construirea Autostrăzii Unirii.  
 Luni, 11 februarie 2019, a fost o zi de tristă amintire, de parcă mai era nevoie, pentru locuitorii din partea de Nord – 
Est a ţării. Moldova istorică este una dintre zonele cele mai sărace ale României. Din totalul kilometrilor de autostradă care 
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străbat România nici unul nu trece pe aici, în condiţiile în care Moldova contribuie, din puţinul ei, la dezvoltarea celorlalte 
regiuni ale ţării.  
 Excluziunea socială, exodul populaţiei, agricultura de subzistenţă, subdezvoltarea sunt elementele care domină o 
populaţie marginalizată de guvernanţi. Guvernul României ne vorbeşte despre dezvoltare durabilă şi unitară a statului dar uită 
să aloce banii necesari pentru demararea construcţiei Autostrăzii A8.  
 Amendamentele pe care PNL le-a depus pentru alocările bugetare necesare pentru Autostrada Unirii au fost respinse 
de actuala guvernare, cei 4,5 milioane de români care trăiesc în zona istorică a Moldovei fiind ignoraţi de Guvernul PSD-
ALDE. 
 Reamintesc că legea privind realizarea Auostrăzii Unirii, Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş, a fost adoptată pe 7 noiembrie 
2018 de plenul Camerei Deputaţilor. Autostrada ar urma să fie construită din bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor. 
Proiectul de lege a fost iniţiat în luna mai a anului trecut de un grup de 71 de parlamentari de la toate partidele politice, cu 
excepţia ALDE, Ministerul Transporturilor fiind desemnat drept coordonator al proiectului de investiţii, având ca termenul de 
finalizare ar fi de patru ani de la intrarea în vigoare a legii 
 Mesajul pe care îl transmit locuitorilor din zona istorică a Moldovei este că lupta pentru finanţarea acestui proiect de 
infrastructură rutieră nu se va opri aici. Voi face uz, în limita mandatului de parlamentar dar şi de locuitor al acestei regiuni, de 
toate mijloacele pentru ca Moldova să fie repusă pe harta proiectelor de anvergură pentru că merită acest lucru. 
 Vă mulţumesc! 

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

Guvernul PSD-ALDE numără kilometri de autostradă ca Pristanda 
 

După ce a creionat un Buget de Stat croit pe estimări grosiere, de-a dreptul umflate, și cu o întârziere de câteva luni, 
ministrul de Finanțe Eugen Orlando Teodorovici a trecut și la conducerea informală a altor ministere. A găsit o soluție 
miraculoasă pentru miile de școli cu toaleta în curte din mediul rural: va cumpăra containere prevăzute cu grupuri sanitare și le 
va amplasa... tot în curte! Prețul fiecărei unități, după estimarea geniului Teodorovici: 10.000 de euro bucata! 

În Guvernul Dragnea-Dăncilă a devenit un obicei ca o mână de oameni din siajul Autocratului de la Teleorman să se 
bage în toate treburile statului, iar miniștrii au rămas oricum o formă fără fond. Doar Vâlcov sau Teodorovici mai au voie să 
propună inițiative și să le bugeteze, chiar dacă este vorba despre Apărare, Educație sau Sănătate. Ședințele de Guvern au ajuns 
o formalitate, o piesă de teatru prost pe scenarii scrise de consilieri, în care nu contează altceva decât voința lui Dragnea. 

După aproape 30 de ani de exercițiu democratic, România, țara cu creșteri economice care ating, teoretic, recorduri la 
nivelul Uniunii Europene, are o infrastructură școlară demnă de Lumea a Treia, drumuri de pământ în multe zone ale țării. În 
acest context, în care orice leu în plus rezultat din creșterea economică ar trebui să se ducă spre investițiile mari, Guvernul 
PSD-ALDE se concentrează pe containere pe post de toalete și obiectivele mici din PNDL, obiective pentru care 
administrațiile locale ar trebui să fie deja suficient de prospere să și le permită din taxele și impozitele cetățenilor acelor 
comunități. 

Bugetul pentru 2019, prezentat drept unul al marilor investiții, nu face decât să „prognozeze“ cheltuirea unor sume. La 
fel ca în filmul „Ziua Cârtiței“, la fiecare început de an guvernele PSD-ALDE ne anunță că acesta va fi momentul zero al 
proiectelor mari, când, în realitate, banii nu sunt cheltuiți, ci redistribuiți pentru cheltuieli cu salariile bugetarilor la rectificările 
bugetare din a doua parte a anului. Și acum, în 2019, cu Legea Bugetului de Stat aprobată aproape de apariția ghioceilor, cu 
siguranță „nu va fi timp“ pentru lansarea licitațiilor și începerea unor lucrări mari. Iar la finalul anului vom număra aceiași 
câțiva kilometri de autostradă, precum număra steagurile lui Pristanda! 

 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

*** 
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Românu-i harnic, dar tare sărac, pentru că țara-i guvernată greșit! 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 Anul trecut, Guvernul s-a lăudat cu producții record obținute de către fermierii români, atât la producția de legume, 
dar, mai ales, la producția cerealieră. Este drept că în anul 2018, cel puțin la producția de porumb, România a ”devastat” – a se 
nota că termenul nu-mi aparține, ci eu, personal, aș fi spus a devansat - state cu tradiție în domeniul agricol, cum ar fi de pildă 
Franța. Cu toate acestea, este de domeniul evidenței că agricultorul român muncește mult, în condiții rudimentare, obține 
producții excelente, dar este de multe ori mai sărac decât oricare fermier francez. Mai mult decât atât, de multe ori ne punem 
fireasca întrebare: prin ce minune reușește fermierul român acest miracol, neavând tractoare, mecanizări, utilaje și sisteme de 
irigații atât de performante cum au ceilalți fermieri europeni.   
 Stimați colegi. Nu este greu de înțeles de ce fermierul român este sărac și de ce satele românești sunt pe ducă. Să nu ne 
întrebăm de ce pleacă tinerii din țară și nu văd în pământul roditor al României o adevărată mină de aur. Explicația este simplă: 
modelul agricol din România este unul extrem de păgubos, mercantil, care se limitează la doar la creșterea producției prin 
sudoarea fermierului și la exporturi în integralitate de materii prime pentru sectoarele productive ale altor țări dezvoltate. 
Niciodată materia primă nu a fost mai scumpă decât produsul finit, dimpotrivă, pe materia primă nu s-a plătit niciodată mai 
mult de 10% din valoare produselor pe care le cumpără cetățenii. Mai mult decât atât, pentru că fermierul român este slab 
dezvoltat, nu are capacități de silozare a producției, nu are depozite corespunzătoare și are nevoie rapidă de bani ca să-și 
plătescă obligațiile și datoriile, imediat după ce recoltează produsele, este obligat să le vândă chiar în plin sezon, atunci când 
prețul este cel mai mic din an. Dacă acesta ar vrea să vândă pe piața locală, ori nu are unde, ori nu este lăsat, pentru că 
Guvernul nu face nimic pentru el. 
 Stimați colegi. România nu a avut niciodată un proiect de economie agricolă rurală. La țară a fost mult timp un termen 
stânjenitor și chiar depreciativ, pentru că munca în agricultură nu a fost niciodată răsplătită, pentru că șomajul la sat este cel 
mai ridicat, iar viața la țară nu a fost atinsă de elementele modernizării: apă curentă, canalizare, iluminat public și drumuri cu 
asfalt. Niciun guvern nu a avut un program pragmatic pentru lumea rurală, astfel încât satul să devină motorul industriei 
alimentare și al industriei ușoare din România. Dezvoltarea capacităților mici, mijlocii și mari de procesare a produselor 
agricole în mediul rural, nu la oraș, ar permite un lanț mai scurt pe valoarea adăugată și ar face din agricultura românească un 
exportator de produse finite și nu de materii prime. Numai atunci când fermierul care cultivă grâu nu va mai exporta grâu, ci 
paste făinoase, nu va mai exporta legume, ci conserve de legume, nu va mai exporta fructe, ci sucuri și marmelade, numai 
atunci vom putea spera că fermierul român va ieși din subzistență. Ceea ce eu voi propune pentru România ca model de 
dezvoltare al satului românesc a fost deja demonstrat ca un real succes în Italia, Spania, Germania sau în Franța. De aceea, 
spun acelora din Guvern care se laudă cu sudoarea fermierilor români, să o lase mai moale pentru că toate performanțele 
obținute de fermieri sunt rezultatul muncii lor și al condițiilor meteo favorabile. De doi ani de zile, Guvernul chiar nu a făcut 
nimic pentru cei care susțin agricultura românească. 

Vă mulţumesc,           Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
 

Țara este blocată financiar numai din vina Guvernului PSD-ALDE 
 

Domnule preşedinte,  stimaţi colegi, 
 Se apropie primăvara și România nu are încă bugetul pentru anul 2019 aprobat! Nimeni și nimic nu i-a împiedicat pe 
cei din Guvernul PSD-ALDE să respecte legea și să adopte bugetul, așa cum prevede legea finanțelor publice, până la data de 
15 noiembrie. Nici ei nu au mai îndrăznit să scoată tot felul de minciuni și să dea vina pe alții, adică pe ”statul paralel”, pe 
Soros sau pe alte invenții năstrușnice ale propagandei televizate, pentru că și ei s-au lămurit că nu-i mai crede nimeni. Cu toate 
acestea, este fără precedent în ultimii 20 de ani, ca un guvern în funcție să țină țara fără buget până în luna martie. Unii 
specialiști în finanțe publice spun că au făcut acest lucru pentru a împiedica autoritățile locale să demareze proiecte noi, pentru 
că numai așa s-ar fi realizat economii la un buget care nu are suficienți bani pentru toate cheltuielile din acest an. Eu aș spune 
că, de fapt, cauza principală a întârzierii bugetul este amestecul de cinism și incompetență al celor care conduc astăzi Guvernul 
și Parlamentul. 
 Stimați colegi. Știm cu toții că dacă s-a trecut de data de 1 ianuarie și nu există un buget aprobat, țara este blocată 
complet. Se pot plăti salariile, se pot plăti pensiile, dar nimic în plus nu se mai poate face, pentru că nimeni nu-și asumă riscul 
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să încalce legea și să suporte consecințele, chiar dacă ar lua decizii foarte bune pentru colectivitate. Astfel, nicio primărie din 
țară și niciun consiliu județean nu poate să elaboreze propriile bugete până nu se cunoaște bugetul central, până nu se cunosc 
veniturile primite de la bugetul de stat și, mai ales, categoriile de cheltuieli pe care trebuie să le acopere aceste venituri. 

Stimați colegi. Știm că toți cetățenii acestei țări sunt tare nemulțumiți de starea spitalelor, a școlilor, a drumurilor 
locale și naționale. Este și normal, pentru că statul le bagă mâna în buzunar până la cot tocmai ca să facă aceste lucruri. Din 
păcate, pentru că țara nu are buget nicio lucrare publică nu poate să înceapă fără bani și fără baza legală pentru a cheltui acei 
bani. După doi ani de zile în care cheltuielile pentru investiții au scăzut constant, până la cel mai redus nivel din ultimii 15 ani, 
este normal să constatăm că în România se construiește puțin sau deloc. Singurele investiții făcute de când PSD-ALDE a 
preluat guvernare sunt cele realizate de primării, din bugetele locale, cu bani bine agonisiți pentru a spori calitatea vieții pentru 
cetățeni. Guvernul nu a construit nimic, aceasta este dura realitate. Nu spitale, nu autostrăzi, nu școli și grădinițe. Toate sunt în 
continuare promisiuni aruncate în timp după anul 2022. Parcă în ciudă lovește în bugetele comunităților locale. 
 Stimați colegi. Știm, de asemenea, că atunci când ceva nu funcționează într-o colectivitate locală, principalul 
responsabil este primarul, uneori chiar și dacă nu este competența sa să rezolve acea problemă. Primarul și parlamentarii din 
județ sunt trași la socoteală de către cetățeni, care au toată îndreptățirea să facă acest lucru. În acest sens, cetățenii trebuie să 
știe că de 2 ani de zile, Guvernul fură din banii colectivităților locale pentru a acoperi nepriceperea miniștrilor de la București. 
Autorităților locale li s-au confiscat excedentele bugetare, adică banii economisiți pe care nu i-au aruncat pe prostii. Cei care 
au agonisit și-au văzut economiile furate de Guvern. Apoi, același Guvern a redus alocările din impozite și din TVA către 
autoritățile locale și le-au pus în brațe cheltuieli suplimentare, pentru care acestea nu au banii necesari. Nu știu ce șmecherii 
contabile vor mai inventa în anul 2019, însă dacă mă uit la mânia celor peste 3100 de primari din țară, pot să înțeleg că 
Guvernul le pregătește alte cadouri otrăvite.  
  Vă mulţumesc,          Deputat 

Ioan Balan 
*** 

 

În timp ce medicii români fug în străinătate, în spitalele românești  
au ajuns să opereze necalificați cu 8 clase 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 

Fenomenul necalificaților ajunși în funcții importate a ajuns să afecteze în mod direct viața și sănătatea românilor. 
Dacă, până acum, influența era una indirectă, viața românilor fiind afectată doar prin prima deciziilor luate de impostorii ajunși 
în fruntea statului, acum această graniță a fost depășită. 

Sistemul banditesc, pus în practică de Dragnea și PSD, a început să se reproducă. După secretare ce au ajuns ministru, 
ingineri ce stabilesc ROBOR-ul, agramați ce abia au luat medii de trecere influențează justiția, sau șoferi ce se ocupă de 
economia națională, a apărut și primul absolvent de 8 clase cu bisturiu, care operează, la propriu, prin spitalele din România. 
PSD e însă mai preocupat de bunăstarea pușcăriașilor. 

În timp ce medicii români sunt forțați să plece prin străinătate, din cauza proastei administrări a sistemului sanitar, în 
spitalele românești au ajuns să opereze necalificați cu 8 clase. Episodul este rezultatul colapsului în care a fost băgat sistemul 
sanitar din România de către PSD. Anual, sute de medici tineri pleacă din România, pentru că Ministerul Sănătății nu e în stare 
să scoată nici măcar suficiente posturi la concurs în spitale. Anul trecut, spre exemplu, numărul posturilor scoase la concurs, 
pentru rezidenți, a fost de aproape trei ori mai mic decât numărul solicitanților. Iar la acestea se adaugă sistemul feudal de 
muncă din spitale, lipsa de echipamente și dotări, infecțiile ce pândesc la tot pasul, lipsa de medicamente și instrumentar 
medical, sau numărul exasperant de adeverințe, declarații și ștampile de care un doctor are nevoie ca să profeseze în România. 
Se dovedeşte însă, acum, că toată această hârțogărie este inutilă și este justificată doar de necesitatea unora de a încasa 
remunerații, deoarece chirurgul cu 8 clase, venit din Italia, a reușit foarte ușor să fenteze tot acest sistem. Mai mult, sistemul 
este cel încurcat, rătăcit post-factum printre ștampile și dosare cu șină.  

La mai bine de 3 ani de la tragedia din Colectiv, tot ce a făcut PSD pentru a remedia lipsa de dotări pentru tratarea 
marilor arși, a fost să promită. În continuare, cazurile grave sunt tratate în străinătate, dacă pacienții nu mor, între timp, răpuși 
de lipsa vreunei ștampile pe cine știe ce fițuică, sau de nefuncționarea cardului de sănătate. 

În continuare Ministerul PSD al Sănătății nu face nimic pentru prevenție și pentru educația sanitară a cetățenilor. Lipsa 
educației în domeniul vaccinării a făcut să reapară boli care în lumea civilizată au dispărut de peste 50 de ani. Lipsa 
programelor de educație pentru alimentație sănătoasă face să avem numeroși bolnavi de diabet, iar lipsa programelor de 
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educație privind administrarea medicamentelor, împreună cu proasta administrare a sistemului de medicină de familie, au adus 
România în topul utilizatorilor de antibiotice, acestea devenind pentru români remediul rapid pentru orice boală. 

Iată, deci, că apariția unui necalificat într-o sală de operație, este doar o consecință a numirii altor mulți necalificați în 
fruntea statului.  

Vă mulțumesc.                                                          Deputat 
Sorin Ioan Bumb 

*** 
PSD pentru Dragnea, mumă, pentru alții ciumă! 

 

Domnule președinte de ședință, stimați colegi, 
Partidului așa-zis "Social" al Domnului Dragnea, în speță PSD-ului, nu-i prea pasă nici de pensionari, pentru că prin 

bugetul de stat pe care-l susține pentru anul 2019 nu indexează pensiile, conform legii, începând de la 1 ianuarie 2019, nu-i 
pasă nici de pesoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora, pe care-i lasă aproape de izbeliște și aruncă cheltuielile cu 
indemnizațiile acestora în spatele autorităților locale, nu-i pasă nici de profesori și drepturile acestora câștigate în instanță, care 
ar fi trebuit să fie plătite! 

PSD este însă foarte preocupat să-și crească substanțial veniturile pe care marele partid-stat, aflat în buzunarul 
domnului Dragnea, le va primi anul acesta de la stat, prin AEP (Autoritatea Electorală Permanentă). 

Susțin acest lucru, deoarece dacă domnul Dragnea și echipa sa ar fi fost preocupați de pensionari, ar fi indexat pensiile 
la timp!  

Dacă domnul Dragnea și camarila sa ar fi fost, într-adevăr, preocupați de problemele sociale ale românilor și, în 
special, de cele ale celor mai oropsiți de soartă, care suferă oricum din cauza sănătății lor, nu ar fi creat tot acest haos în 
privința modului în care își vor obține indemnizațiile persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora! 

Dacă domnului Dragnea și întregului PSD i-ar fi păsat de profesori, le-ar fi acordat anul acesta, în sfârșit, drepturile 
câștigate pentru care aceștia se luptă de multă vreme! 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Nimic din toate acestea nu se întâmplă! În schimb, amendamentul propus de către Grupurile parlamentare ale PNL cu 

privire la diminuarea sumei alocate partidelor parlamentare din acest an a fost respins de către PSDragnea! 
În acest sens, PNL a propus diminuarea sumei alocate Autorității Electorale Permanente pentru finanțarea partidelor 

politice în anul 2019, de la valoarea de 409.000 mii lei (credite bugetare), până la nivelul de 170.600 mii lei (credite bugetare) 
– sumă acordată în anul 2018. Dar domnului Dragnea și PSD-ului nu le-a fost pe plac să rămână tot cu 28 de milioane de euro 
în 2019! Au ținut morțiș să primească nici mai mult nici mai puțin decât "nesemnificativa" sumă de 47 de milioane de euro în 
acest an! 

Precizez faptul că prin amendamentul propus de noi, liberalii, s-ar fi diminuat sumele propuse în acest an pentru 
TOATE partidele parlamentare, deci inclusiv pentru PNL!  

PNL consideră, pe bună dreptate, că o astfel de creștere a alocărilor pentru partide, propusă pentru anul 2019, nu se 
justifică, în condițiile în care domenii prioritare precum sănătatea, educația sau infrastructura nu au suficiente fonduri alocate, 
iar pensionarilor nu li s-au indexat încă pensiile! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Florin-Claudiu Roman 

*** 
PNL cere abrogarea Ordonanței de Urgență a Lăcomiei! 

 

Doamnă/ domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Am avertizat Guvernul Dragnea-Dăncilă încă de la apariția OUG 114/2018, că aceasta are mai multe elemente clare de 

neconstituționalitate și că ea trebuie de urgență abrogată! 
Această OUG a Lăcomiei nu numai că este neconstituțională, dar a și declanșat - imediat cum s-a vorbit despre 

prevederile ei -, un adevărat tsunami pe piața bursieră, precum și o profundă îngrijorare în cadrul sistemului bancar din 
România, dar și distorsiuni pe piața energiei. Toate aceste lucruri nu fac altceva decât să producă efecte negative în lanț, care 
afectează grav stabilitatea economiei românești! Dar îi pasă acestui Guvern?!  
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Este foarte important de menționat faptul că această OUG încalcă principiile constituționale privind accesibilitatea și 
previzibilitatea legii! De exemplu, în cazul autorităților locale ordonanța nu oferă timpul legal acestora pentru a-și putea astfel 
regla conduita printr-un vot în consiliul local. Cu alte cuvinte, Guvernul Dragnea-Dăncilă a pus autoritățile locale în fața 
faptului împlinit odată cu adoptarea OUG 114/2018, având în vedere faptul că acestea, chiar dacă ar fi vrut să stabilească ceva, 
consiliile locale nu au mai avut timpul necesar pentru a se putea întruni și vota înainte de încheierea exercițiului financiar, 
deoarece termenul era deja expirat, conform prevederilor din ordonanță.  

Prin urmare, este limpede că această ordonanță încalcă în mod flagrant principiul autonomiei locale, Guvernul PSD-
ALDE urmărind, de fapt, prin implementarea acestui act normativ, să le crească taxele și impozitele românilor fără să își 
asume însă, în mod explicit, public, acest lucru! 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Este din ce în ce mai edificator faptul că pentru coaliția PSD-ALDE nu mai contează nimic în afară de interesele lor de 

buzunar! 
Altfel, cum poate explica această coaliție toxică faptul că iau mai tot timpul decizii controversate, pe genunchi, și 

implementează în plan guvernamental tot felul de fantezii urechiste, care nu fac altceva decât să afecteze, în mod grav, atât 
economia - și evoluția cursului de schimb, sau cotele bursiere -, cât și buzunarele românilor! 

Cum este posibil ca un Guvern, care ar trebui să aibă pentru orice decizie importantă studii serioase de impact, nici să 
nu se sinchisească măcar atunci când este mai mult decât evident faptul că face mai mult rău decât bine prin ceea ce 
hotărăște?! 

Vă mulțumesc!         Deputat  
Bogdan Huțucă 

*** 
 

Drepturile persoanelor cu dizabilități trebuie respectate ! 
Stimați colegi, 
În ziua în care, cu o inexplicabilă întârziere, guvernul adopta Proiectul Bugetului de stat pentru anul 2019, în data de 8 

februarie a.c., în fața Palatului Victoria s-a petrecut un eveniment greu de imaginat: un grup de câteva zeci de persoane, și nu 
orice fel, ci persoane aflate în cărucioare cu rotile și altele abia deplasându-se sprijinite în cârje, au protestat contra măsurii de 
a muta de la bugetul național către bugetele autorităților locale a indemnizațiilor acordate persoanelor cu dizabilități și a 
salariilor primite de către cei care le îngrijesc. Așadar, dacă până acum 90% din cheltuieli erau suportate de bugetul central și 
doar 10% de la bugetele locale, pentru anul următor guvernul a hotărât să treacă totul în sarcina primăriilor, motivând că 
acestea vor primi resurse suplimentare prin mărirea cotei pe care o primesc din impozitul pe venit. Adică, o parte din banii 
colectați la nivel local vor fi folosiți pentru asistența socială. Asta dacă primarii au ce colecta, pentru că în țara noastră sunt 
foarte multe comunități locale care sunt în mari dificultăți financiare! Prin urmare, persoanele cu dizabilități și însoțitorii lor se 
vor afla într-o situație delicată: indemnizațiile lor vor depinde uneori de bunăvoința primarilor. Unii dintre ei ar putea spune, 
ca-n „Moromeții”: „Dacă n-am, de unde?” 

Reprezentanții persoanelor cu dizabilități consideră, pe bună dreptate, că o astfel de abordare bugetară ar putea fi 
începutul unui val de discriminări odată cu trecerea către primării a plății drepturilor persoanelor cu dizabilități și pentru plata 
salariilor asistenților personali. Consider că o astfel de situație dificilă nu trebuie să existe!  

La ora când fac această declarație politică, Bugetul de stat încă nu a fost votat. Ținând cont că alianța de la guvernare 
se tot laudă cu o creștere economică de invidiat chiar și pentru țările mult mai dezvoltate, îmi exprim dorința că se va găsi o 
soluție care să nu îngreuneze și mai mult situația financiară a persoanelor cu dizabilități. 

Vă mulțumesc pentru atenție!               
Deputat 

Vasile Varga 
*** 
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 Întrebări 

 
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, viceprim-ministru, ministrul interimar al Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Finanţarea construcţiei viitoarei săli de sport polivalente din Oradea 
Stimate domnule viceprim-ministru, 
Conform unui comunicat de presă diseminat pe site-ul oficial la data de 15 decembrie 2018,  Guvernul a aprobat 

construirea unei săli de sport polivalente în municipiul Oradea, care să asigure condiţii optime pentru desfăşurarea de 
competiții sportive naţionale și internaţionale. 

Documentul citat menţionează că valoarea totală a investiției este de 99,963 milioane lei, iar finanţarea obiectivului se 
asigură din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi de la bugetul local al Unității Administrativ 
Teritoriale Municipiul Oradea, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu 
această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. 

Întrucât, conform indicatorilor tehnico-economici aprobați, obiectivul de investiţii “Sală de Sport Polivalentă cu 
capacitatea de 5.000 locuri”, care se realizează prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A și face parte din 
Subprogramul „Săli de Sport”, din „Programul naţional de construcţii de interes public sau social” al Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, ar urma să fie finalizat în termen de 27 de luni, vă rog, Domnule viceprim-ministru, să 
precizaţi: 
 Care este suma destinată pentru anul 2019 exclusiv acestui obiectiv, având în vedere că în Proiectul de buget al  

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la anexa nr. 3/15/02, pagina 4, Paragraful A, Grupa 51, Articolul 
02, Alineat 04, creditele bugetare alocate în acest an întregului Program naţional pentru construcţia de locuinţe şi săli de sport 
sunt de doar 40.000 mii lei, adică mai puţin de jumătate din valoarea totală a viitoarei săli de sport polivalente de la Oradea? 
 Ce obligaţii financiare revin bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Oradea şi care sunt  

celelalte surse de finanţare legal constituite pentru a susţine cheltuielile cu această destinaţie? 
Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc!         Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 

 

Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale  
 

Încasarea drepturilor de pensie în conturile bancare ale beneficiarilor 
 

Stimate domnule ministru, 
În ultima parte a anului trecut, Ministerul de Finanțe anunţa că, începând cu luna ianuarie 2019, cele aproximativ 3,2 

milioane de pensii expediate beneficiarilor prin intermediul Poştei Române vor fi virate pe card. 
Conform aceleiaşi surse, această măsură ar fi produs economii de peste 600 milioane lei, bani care ar fi urmat să fie 

distribuiți administrațiilor locale pentru investiții. 
Întrucât, în prezent, conform informaţiilor diseminate în spaţiul public, peste 2 milioane de pensionari îşi încasează 

drepturile băneşti lunare în conturi bancare, vă rog să prezentaţi, comparativ, care sunt costurile suportate în anul 2018 de Casa 
Naţională de Pensii Publice cu distribuirea pensiilor, respectiv valoarea comisioanelor bancare pentru drepturile bănești 
transmise în cont curent, precum şi  contravaloarea prestărilor de servicii achitată Companiei Naţionale Poșta Română SA? 

De asemenea, vă rog să precizaţi dacă, în prezent, la nivelul Casei Naţionale de Pensii Publice, există un calendar al 
implementării măsurii de expediere a drepturilor de pensie exclusiv în conturile bancare ale beneficiarilor şi care sunt etapele 
şi termenele acestuia? 

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Vă mulţumesc!               Găvrilă Ghilea 

*** 
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Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale 
 

Utilizarea excedentului Bugetului asigurărilor sociale 
pentru majorarea alocației de stat pentru copii 

Domnule ministru, 
 Potrivit Proiectului de buget al asigurărilor sociale pentru anul 2019, veniturile se ridică la 71.662.090 mii lei, iar 
cheltuielile la 68.761.379 mii lei, atât la credite de angajament cât și la credite bugetare, rezultând un excedent de 2.900.711 
mii lei. În același timp, în preambulul anexei nr.3/20 aferentă Ministerului Muncii și Justiției Sociale se stipulează ” Pentru 
anul 2019 se estimează un buget aproximativ similar execuției anului 2018, deoarece în ceea ce privește plata drepturilor 
de asistență socială, necesarul poate varia în funcție de evoluția veniturilor populației și a indicatorilor demografici, în 
special în privința indemnizației acordate pentru creșterea copilului, a alocației pentru susținerea familiei, precum și a alocației 
de stat pentru copii”. Este extrem de greu de explicat motivul pentru care domnia voastră, în calitate de Ministrul al Muncii și 
Justiției Sociale, nu ați impus în cadrul Guvernului ca excedentul de 2,9 miliarde lei înregistrat de bugetul asigurărilor sociale 
pentru anul 2019 să fie utilizat pentru indexarea alocației de stat pentru copii. Suma excedentară ar fi permis creșterea acesteia 
de la 84 lei, la peste 120 lei. Astfel, alocația de stat pentru copii ar fi fost majorată peste creșterile de prețuri din perioada 2015-
2019 și ar fi putut să devină un instrument mai puternic pentru scoaterea din sărăcia absolută a zeci de mii de copii și ar fi 
putut să devină un instrument mai puternic pentru combaterea abandonului școlar. Față de situația expusă, vă solicit, domnule 
ministru, următoarele clarificări: 

- Care este motivul pentru care excedentul de 2,9 miliarde lei înregistrat de bugetul asigurărilor sociale pentru anul 2019  
nu a fost direcționat către bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în vederea majorării alocației de stat pentru copii? 

- Vă solicit să precizați dacă ați solicitat Ministerului Finanțelor Publice sume suplimentare, pentru ca în anul 2019 să se  
poată măcar indexa cuantumul alocației de stat pentru copii, măcar cu valoarea creșterii prețurilor din ultimii 2 ani? 
 Menționez că solicit răspuns în scris. Vă mulțumesc. 

Cu stimă,          Deputat  
Dumitru Mihalescul 

*** 
 

Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
 

Creșterea numărului femeilor care lucrează în domeniul tech 
 

Agenda Președinției Române a Consiliului UE în ceea ce privește domeniul digital se concentrază pe: securitatea 
cibernetică, inovarea, competențele digitale și creșterea numărului femeilor care lucrează în domeniul tech, în scopul creșterii 
competitivității și generării de noi oportunități de afaceri, dezvoltare și educație. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce strategii va adopta Ministerul pe termen mediu și lung în ceea ce privește creșterea numărului  

femeilor care lucrează în domeniul tech, în România? Având în vedere faptul că se află pe locul 27 conform indexului Women 
in Digital 2018.  Solicit răspunsul în scris.  

Cu deosebită stimă,        Deputat 
Pavel Popescu 

*** 
 
Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale 

Întâlnirea domnului Ministru Alexandru Petrescu cu reprezentanții BERD 
 

Conform comunicatului de presă din data de 14.01.2019, domnul Ministru Alexandru Petrescu,  s-a întâlnit luni, 14 
ianuarie 2019, la Londra, cu reprezentanții Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare. „În marja acestei întâlniri, 
ministrul Alexandru Petrescu a discutat cu vicepreședinții Alain Pilloux și Pierre Heilbronn despre posibilitățile concrete de 
implicare a acestei instituții financiare internaționale în susținerea proiectelor de dezvoltare a companiilor aflate în subordinea 
Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
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1. Ce posibilități concrete de implicare a Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare în susținerea proiectelor de  
dezvoltare a companiilor aflate în subordinea MCSI s-au găsit?  

Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
 

Raport de țară pentru România privind Indicele economiei 
și societății digitale (DESI)1 pentru anul 2018 

 

Conform Raport de țară pentru România privind Indicele economiei și societății digitale (DESI)1 pentru anul 2018 
„autoritățile române încă nu au adoptat o politică pentru promovarea comerțului electronic care să includă cumpărăturile 
online. Inițial finalizarea politicii era planificată pentru anul 2017, dar termenul a fost prelungit (..). Românii sunt foarte 
reticenți să folosească serviciile bancare electronice, părând să existe o lipsă de încredere generalizată. La fel ca în cazul 
comerțului electronic, nu există o politică publică clară pentru a stimula utilizarea serviciilor bancare electronice. Este 
important ca guvernul să dezvolte o strategie și să promoveze utilizarea serviciilor online (de exemplu, printr-o campanie de 
conștientizare) pentru a crește încrederea populației în cumpărături online și în utilizarea serviciilor bancare electronice”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
- Intenționează Ministerul să implementeze o campanie de conștientizare/de promovare a  

serviciilor online pentru a crește încrederea populației în cumpărături online și în utilizarea serviciilor bancare electronice? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
 

Raport de țară pentru România privind Indicele economiei 
și societății digitale (DESI)1 pentru anul 2018 

 

Conform Raport de țară pentru România privind Indicele economiei și societății digitale (DESI)1 pentru anul 2018 
„acoperirea serviciilor fixe de bandă largă din România a stagnat la aproximativ 88 % în ultimul an, motiv pentru care țara încă 
se află în urma state membre ale UE (pe locul 27). Utilizarea serviciilor de bandă largă a ajuns la 67 % dintre gospodării, dar 
încă se afla sub media UE de 75 %. Decalajul digital dintre mediul urban și cel rural din România este cel mai evident în cazul 
cifrelor privind acoperirea accesului de generație următoare (NGA), care arată că sunt acoperite mai puțin de 40 % dintre 
zonele rurale. De asemenea, România a rămas în urmă și în ceea ce privește acoperirea serviciilor mobile de bandă largă 4G, în 
pofida saltului de la 45 % în 2016 la 72 % în 2017”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
- Ce strategii va adopta Ministerul pentru a îmbunătăți acoperirea serviciilor fixe de bandă largă din România? 

Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
 

România pe ultimul loc în Uniunea Europeană la digitalizare și în anul 2018 
 

Conform răspunsului Ministerului, înregistrat cu nr. 5723, în data de 18-12-2018, la întrebarea înregistrată cu nr. 
6147A, din data de 12-11-2018, „(..)raportul de analiză a cadrului operațional, procedural și informațional (infrastructură IT) 
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care susține serviciile publice electronice, a fost livrat de către prestarorul Ernst&Young la data de 02.10.2018 și se alfă în curs 
de analiză la comisia de recepție (..) și de asemenea în dezbatere la nivelul Secretariatului General al Guvernului (..)”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. A fost finalizată analiza comisiei de recepție și dezbaterea de la nivelul Secretariatului General al Guvernului? 
2. Care sunt concluziile analizei comisiei de recepție și a dezbaterii de la nivelul Secretariatului General al  

Guvernului? 
Solicit răspunsul în scris.                                          Deputat 
Cu deosebită stimă,                                             Pavel Popescu 

*** 
 

Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
 

Situația produselor Huawei în România 
 

Statele Unite ale Americii au lansat un avertisment general tuturor aliaților, în special celor din NATO, cu privire la 
pericolul ce îl prezintă produsele realizate de chinezi. Obiectul acestui avertisment este utilizarea dispozitivelor inteligente ce 
au fost catalogate ca un adevărat risc pentru siguranța națională, în Republica Cehă fiind chiar interzise total în instituțiile de 
stat încă din 17 decembrie 2018. Având în vedere cele prezentate, vă rog să menționați: 

1. Ați fost informat în legătură cu această situație? 
2. Intenționați să luați măsuri cu privire la produsele realizate de chinezi? 
3. Care este riscul la care se supune România dacă aceste produse au fost realizate și în scopul spionajului? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
 

Vizita Ambasadorului Republicii Kazahstan 
 

În urma unei comunicații, subiectul acestei întrevederi este întărirea cooperării bilaterale în vederea unei mai bune 
implementări a procesului de digitalizare guvernamentală. Așadar, ați declarat următoarele: „Consider că Republica Kazahstan 
este un partener economic important al României în Asia Centrală, acesta fiind  în același timp o platformă prin care 
tranzitează  fluxurile informaționale  dinspre China spre  Europa. Mai mult, contextul adoptării Strategiei Uniunii Europene 
pentru Asia Centrală în primăvara anului 2019, preluarea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene și mai ales, 
strategia Kazahstanului de a crea o infrastructură informatică capabilă să gestioneze fluxul de informații din regiune, 
conturează un cadru sustenabil de cooperare în domeniul digitalizării, facilitând oportunități pentru companiile românești din 
acest sector”. Având în vedere cele prezentate, vă rog să menționați: 

1. Prin ce modalități intenționați să dezvoltați o cooperare mai strânsă cu Republica Kazahstan în domeniul tehnologiei  
digitale? 

2. Aveți în plan a informa companiile românești din acest sector asupra beneficiilor cooperării cu Republica Kazahstan  
și de a oferi consultanță și sprijin? 

Solicit răspunsul în scris.                                          Deputat 
Cu deosebită stimă,                                              Pavel Popescu 

*** 
 

Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
 

Proiectul ”România comunică” 
 

În urma declarațiilor dumneavoastră, menționați: ”Unul dintre proiectele din mandatul meu va fi 'România comunică'. 
Ce ne lipsește este o viziune integrată și vorbeam zilele trecute despre modelul estonian. Pentru asta este nevoie de hotărâre și 
de un plan integrat, iar asta este o altă prioritate a mandatului meu. Programul va reuni toate aceste proiecte de la nivelul 
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administrației locale. Eforturile la nivelul autoritățiilor locale nu este uniform.” Având în vedere cele prezentate, vă rog să 
menționați: 

1. Care sunt obiectivele de îndeplinit în cadrul proiectului ”România comunică”? 
2. Cum intenționați să uniformizați eforturile la nivelul administrațiilor locale și să fie menținute și după finalizarea  

proiectului?  
Solicit răspunsul în scris.                                      Deputat 
Cu deosebită stimă,                                        Pavel Popescu 

*** 
 

Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
 

Proiectul Ro-Net 
 

La întrebarea cu titlul ”Ro-Net”  înregistrată la Camera Deputaților cu numărul 5681A, la data de 08.10.2018 
ministerul nu a transmis niciun răspuns, așadar revin asupra subiectului:  
”Ro-Net va acoperi 783 dintre cele 2.268 de localităţi identificate ca 'zone albe', iar acest lucru va contribui la reducerea 
decalajului digital dintre zonele urbane şi zonele rurale, aducând Internetul în bandă largă mai aproape de 130.000 de 
gospodării, cu 400.000 de locuitori, 8.500 de întreprinderi şi 2.800 de instituţii publice”. Având în vedere cele menționate mai 
sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 

1. Care este starea actuală a proiectului? În câte din cele 783 de localități s-a finalizat implementarea proiectului? 
2. Despre ce întreprinderi este vorba? 
3. Care sunt instituțiile publice care vor beneficia de acest program?  
Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,                                               Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
 

Tranzitia la radioul digital 
 

Avand in vedere raspunsul dumneavoastra la intrebarea nr 5867A din data de 22.10.2018 inregistrata la Camera 
Deputatilor, mentionati organizarea si infiintarea  „Grupului de Lucru Radio Digital” impreuna cu alte autoritati reprezentante. 
Pe de alta parte, subliniati si prezenta reprezentantilor posturilor private de radio la consultarile din cadrul grupului. 

Avand in vedere cele prezentate, va rog sa mentionati: 
1. A fost organizat grupul de lucru de care amintiti? 
2. Operatorii posturilor de radio private si-au exprimat pozitia oficiala? Daca da, care este aceasta? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Gabriel Beniamin Leş, ministrul Apărării Naţionale 
 

Direcţiile de acţiune ale Armatei române pentru anul 2019 
Stimate domnule ministru, 

 Mediul internaţional de securitate este caracterizat ca fiind dinamic şi impredictibil. În cadrul NATO, solidaritatea 
transatlantică la nivelul statelor este unul dintre pilonii pentru asigurarea securităţii României. Ţara noastră este expusă, ca 
urmare a contextului geopolitic regional deopotrivă generator de instabilitate şi insecuritate, provocărilor din vecinătatea 
estică. La acestea se adaugă spaţiul extins al Mării Negre, vizibil marcat de conflicte îngheţate. 
 Cu toate acestea, România şi-a respectat angajamentele luate la nivelul alianţelor din care face parte reuşind să devină 
un furnizor regional de securitate şi ca urmare a direcţiilor de acţiune ale Armatei române finalizate cu succes. Astfel, 
continuarea modernizării şi adaptării structurilor de forţe la realităţile existente, înzestrarea cu echipamente moderne şi 
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interoperabile, asigurarea capacităţilor de acţiune a unităţilor militare s-au prefigurat în ultimii doi ani ca direcţii viabile de 
acţiune astfel încât România să-şi respecte statutul de partener de încredere la nivelul NATO. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră următoarele: 

1. Care sunt direcţiile de acţiune ale Armatei române pentru anul 2019 şi care este gradul de îndeplinire a direcţiilor de  
acţiune pentru anul 2018? 

2. Există dificultăţi în îndeplinirea direcţiilor de acţiune pentru anul 2019 astfel încât să fie afectate misiunile de bază ale  
Armatei române?  

Solicit răspunsul în scris.       Deputat  
Cu deosebită stimă,                                    Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

Adresată domnului Gabriel Beniamin Leş, ministrul Apărării Naţionale 
 

Obiectivele generale ale Armatei române pentru anul 2019 
Stimate domnule ministru, 

 Ministerul Apărării Naţionale este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, 
prin care este condusă activitatea în domeniul apărării naţionale, potrivit prevederilor legii şi strategiei de securitate naţională, 
pentru garantarea suveranităţii, independenţei şi unităţii statului, integrităţii teritoriale a ţării şi democraţiei constituţionale.  
 Anul 2019 este cel de-al treilea în care Guvernul României alocă 2% din PIB pentru apărare. Statutul de ţară cu triplă 
frontieră a României (naţională, a NATO şi a UE) oferă României garanţii ferme privind securitatea şi apărarea dar şi 
responsabilităţi. În acest sens, accelerarea procesului de consolidare a capacităţii de luptă a Armatei române, în concordanţă cu 
cerinţele aliate, reprezintă unul dintre obiectivele principale care trebuie să se reflecte în capabilităţile de apărare robuste ale 
României, îndeplinirea angajamentelor internaţionale, operaţionalizarea anumitor structuri etc. 

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră următoarele: 
1. Care sunt obiectivele generale ale Armatei române pentru anul 2019? 
2. Se reflectă obiectivele generale ale Armatei române în capabilităţile de apărare robuste ale României, îndeplinirea  

angajamentelor internaţionale, operaţionalizarea anumitor structuri etc.?  
Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,                                   Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Planuri și direcții de acțiune privind creșterea performanţei în şcolile doctorale 
Stimată doamnă ministru, 
În urmă cu doi ani, solicitam răspunsuri la mai multe întrebări în legătură cu performanța școlilor doctorale din 

România. Prin adresa transmisă, ministrul de la acea vreme ne asigura că, în conformitate cu prevederile Strategiei naţionale 
pentru învăţământul terţiar 2015-2020, Ministerul Educaţiei Naţionale va stabili, prin planuri anuale, direcţii de acţiune 
concrete pentru creşterea performanţei în şcolile doctorale. Iar susținerea lor financiară s-ar fi realizat prin fonduri 
nerambursabile, prin intermediul unor competiţii de proiecte în cadrul Programului Operaţional Capital Uman. În acest 
context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:  

 Care au fost planurile și direcțiile de acțiune implementate pentru creşterea performanţei în şcolile doctorale în  
perioada 2017-2018? 

 Care sunt rezultatele obținute în urma implementării acestor planuri? 
 Ce acţiuni au fost sprijinite din fonduri nerambursabile, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, care  

au fost obiectivele și valoarea lor? 
Solicit răspuns scris.                                Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
*** 
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Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei Naţionale 
Continua schimbare a metodologiilor de evaluare școlilor doctorale 

 

Stimată doamnă ministru, 
După ce, în anul 2016, a mai fost o tentativă de (auto)evaluare a școlilor doctorale, la sfârșitul anului 2018, a fost 

stabilită o nouă Metodologie de evaluare a studiilor universitare de doctorat, dar nu s-a mai întâmplat nimic. Pe de altă parte, 
Consiliul National al Rectorilor, întrunit la începutul lunii februarie, a militat, printre altele, pentru evaluarea școlilor 
doctorale, clasificarea universităților și ierarhizarea programelor de studii, pe baza unor metodologii care să asigure 
obiectivitatea, transparența și relevanța procesului. În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 

 Când va avea loc procesul de evaluare a școlilor doctorale și după care metodologie? 
 Cum se vor putea înființa noi școli doctorale sau domenii de doctorat dacă metodologia nu este clară și se dorește a fi  

schimbată iar? 
 Care este motivul pentru care indicatorii de performanță ai școlilor doctorale nu pot fi analizați automat, în condițiile  

în care toate tezele de doctorat și dosarele aferente sunt transmise către Minister?  
 Există o platformă funcțională pe care Ministerul să o pună la dispoziția școlilor doctorale în vederea culegerii  

indicatorilor necesari în procesul de evaluare? 
Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.                                 Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
*** 

Adresată domnului Anton Anton, ministrul Energiei 
 

Elaborarea Normelor de aplicare referitoare la atribuirea contractelor de concesiune  
a serviciilor de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale 

 

Stimate domnule ministru, 
Termenul de aprobare a Normelor de aplicare referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciilor de 

utilitate publică de distribuție a gazelor naturale a fost depășit cu mult peste cele 60 de zile stipulate în lege, acest termen 
expirând pe data de 19 septembrie 2018. Situația este neplăcută, cauzând disfuncționalități administrațiilor publice, care 
așteaptă de ani buni crearea acestui cadru legislativ, pentru a putea demara investiții de racordare la magistralele de gaze. 

Vă rog respectuos să-mi comunicați ce demersuri au fost efectuate până acum, pentru aprobarea acestor norme, 
precum și care este data la care aceste documente vor fi supuse spre aprobare Guvernului. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
        Cu aleasă considerație,                                Deputat  

Sorin Ioan Bumb   
*** 

 

Adresată domnului Gheorghe Mihăilescu, director general al Romsilva 
 

Starea drumului forestier care deservește accesul către Piatra Craivei, comuna Cricău 
 

Stimate domnule director, 
Unul dintre obiectivele turistice și istorice binecunoscute din județul Alba este Cetatea Dacică Piatra Craivei, aflată pe 

teritoriul administrativ al comunei Cricău. Accesul către acest obiectiv se face pe un drum forestier, aflat într-o stare de 
viabilitate foarte rea, devenit aproape impracticabil în urma intemperiilor. Având în vedere aceste aspecte, vă transmit spre 
analiză apelul domnului Darius Nicolae Iacșa, consilier local al comunei Cricău, ce a fost transmis Camerei Deputaților, 
rugându-vă să-mi comunicați ce măsuri aveți în vedere pentru reabilitarea acestui drum forestier și în ce orizont de timp. 

Anexez prezentei apelul domnului Darius Nicolae Iacșa. Menționez că doresc răspuns scris. 
Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,                                Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
***   
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Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 
 

Impactul taxei de 2% asupra investițiilor off-shore 
Stimate domnule ministru, 
Introducerea taxei suplimentare de 2% pe profitul companiilor producătoare de energie a creat numeroase probleme în 

industria de profil. Unul dintre efectele nefaste ale acestei măsuri este anunțul public făcut de mai multe companii din 
domeniul energiei, care au spus că vor renunța la investițiile pe care le aveau în plan pentru exploatarea rezervelor de gaze din 
off-shore.  

Având în vedere că acest anunț este unul cu impact asupra siguranței energetice a României, pe termen mediu și lung, 
vă rog să-mi comunicați, domnule Ministru, dacă aveți în vedere renunțarea la această taxă. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,                                Deputat  

Sorin Ioan Bumb  
*** 

Adresată domnului Anton Anton, ministrul Energiei 
 

Impactul taxei de 2% asupra investițiilor off-shore 
Stimate domnule ministru, 
Introducerea taxei suplimentare de 2% pe profitul companiilor producătoare de energie a creat numeroase probleme în 

industria de profil. Unul dintre efectele nefaste ale acestei măsuri este anunțul public făcut de mai multe companii din 
domeniul energiei, care au spus că vor renunța la investițiile pe care le aveau în plan pentru exploatarea rezervelor de gaze din 
off-shore. 

Având în vedere că acest anunț este unul cu impact asupra siguranței energetice a României, pe termen mediu și lung, 
vă rog să-mi comunicați, domnule Ministru, dacă ministerul a fost notificat oficial despre aceste renunțări, precum și ce măsuri 
aveți în vedere pentru a nu pierde aceste investiții. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,                                 Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
***   

 
Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 

Program de pregătire de scurtă durată pentru lucrătorii din agricultură 

Doamnă ministru, 
 Învățământul liceal agricol aproape că a dispărut din România, deși țara noastră se bazează, într-un procent foarte 
mare, pe realizările și performanțele sectorului agricol. Chiar dacă învățământul superior agronomic califică în continuare 
specialiști foarte buni, cei peste 800 de mii de fermieri din țară au nevoie de sprijin pentru calificare specifică în în acest 
domeniu, care nu poate veni decât prin intermediul calificărilor specifice. Analizând programul de guvernare 2018-2020 am 
constatat că Guvernul chiar și-a propus să implementeze un program de calificare, prin realizarea unui parteneriat public-privat 
între școlile liceale și fermierii agricoli constând în stabilirea de comun acord a unui program de pregătire de scurtă durată a 
lucrătorilor din agricultură în vederea însușirii cunoștințelor specifice muncii lor. Ați estimat, așadar, calificarea a peste 24 de 
mii de tineri fermieri, ceea ce ar reprezenta un mare spor de competitivitate pentru agricultura românească. Față de acest 
angajament, vă solicit, doamnă ministru, următoarele precizări: 

- Ce demersuri concrete s-au întreprins pentru operaționalizarea acestui program pentru calificarea specifică a tinerilor  
fermieri în parteneriat cu sistemul public licea? 

- În condițiile în care cheltuielile nu sunt evidențiate distinct pe anumite categorii specifice, vă solicit să precizați dacă  
în bugetul pentru anul 2019 au fost alocate fonduri pentru acest program? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă asigur de înalta mea apreciere,      Deputat 

Corneliu Olar 
*** 
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Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al Transporturilor/ministrul Fondurilor Europene         
 

Programe pentru reconversia și calificarea șoferilor profesioniști 
Doamnă ministru, 

 Unul dintre cele mai dinamice sectoare ale economiei private românești îl reprezintă transportul intern și internațional 
de mărfuri. Operatorii economici privați s-au străduit și au făcut investiții uriașe în parcul de auto-tractoare destinate 
transportului de mărfuri. Din păcate, cea mai gravă problemă cu care se confruntă o reprezintă deficitul de conducători auto 
profesioniști, atestați pentru transportul intern și internațional de mărfuri. Deficitul se ridică la peste 20 de mii de persoane, iar 
pentru a răspunde acestei nevoi ar putea să fie utilizate fondurile europene nerambursabile disponibile în cadrul financiar 
multianual 2014-2020. Față de această situație cu impact economic major, vă solicit să transmiteți dacă prin intermediul POCU 
sau prin alte fonduri disponibiile pentru capital uman, intenționați să deschideți în cursul anului 2019 o axă prioritară de 
finanțare pentru reconvesia profesională și calificare a minimum 20 de mii de conducători auto profesioniști. Solicit 
formularea răspunsului în scris. 

Vă mulţumesc,         Deputat 
Claudiu-Vasile Răcuci 

*** 
 
Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale 
 

Reducerea vârstei standard de pensionare pentru persoanele  care au locuit minimum 30 de ani în zonele poluante 
 

Domnule ministru, 
 Art. 65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice prevede la alin.(5) ca ”persoanele care au 
locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu 
conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copşa Mică şi Zlatna, pe o rază 
de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea”.  

Din păcate, atunci când a fost elaborată această lege, s-a pierdut din vedere faptul că și locuitorii altor zone care 
întrunesc condițiile prevăzute de art.65 alin.(5) ar trebui să beneficieze de această facilitate, deoarece, din cauza poluării 
speranța lor de viață este mai mică cu cel puțin 5 ani. Spre exemplu, localitățile din Județul Alba, Abrud, Baia de Arieș, 
Câmpeni, Cugir, Ocna, Roșia montană – Mureș, Teiuș se încadrează total în prevederile acestei legi, însă nefiind enumerate, 
cetățenii nu pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani. La nivel parlamentar, am inițiat propuneri 
legislative în acest sens, însă acestea s-au blocat în procedurile parlamentare. În noua lege a pensiilor s-a prevăzut ca în termen 
de 180 de zile de la data intrării în vigoare, să se aprobe prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi 
Justiţiei Sociale, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Economiei, metodologia de stabilire şi determinare a zonelor industriale 
cu poluare remanentă. În acest context, vă solicit, domnule ministru, să prezentați localitățile pe care intenționați să le 
propuneți, în acest sens, la nivelul Județului Alba. De asemenea, vă solicit să precizați dacă, până la intrarea în vigoare a 
noii legi, intenționați să completați Legea nr.263/2010 cu localitățile poluate puternic din Județul Alba.Solicit formularea 
răspunsului în scris. 

Vă asigur de înalta mea apreciere,           Deputat 
Corneliu Olar 

*** 
 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 
  

Informatizarea relațiilor dintre contribuabili și autoritățile fiscale  
Domnule ministru, 

 În toate cele 3 programe de guvernare aprobate de Parlament în ultimii 2 ani de zile a existat un angajament ferm 
potrivit căruia autoritățile fiscale și Ministerul Finanțelor Publice vor avea cel mai târziu la data de 31 decembrie 2018 o relație 
exclusiv informatizată cu toți contribuabili. Mai mult decât atât, domnul Viorel Ștefan își luase angajamentul ca, dacă 
depunerea electronică și plata electronică a obligațiilor fiscale nu va fi implementată până la 31 decembrie 2018, atunci 
contribuabilii vor fi exonerați de plata obligațiilor fiscale. Din păcate, sistemul informatic al ANAF are grave disfuncții încă de 
la începutul anului, iar mare parte dintre relațiile contribuabililor cu Ministerul Finanțelor se realizează la fel ca în urmă cu doi 
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ani. Domnia voastră v-ați angajat, încă de la învestitură, că procesul de informatizare va începe încă din primăvara anului 2018 
și se va finaliza în acest an. Dorind să cred în continuare în bunele dumneavoastră intenții, vă solicit, domnule ministru, 
următoarele informații: 

- De la ce dată este operațional sistemul informatic de înregistrare a caselor de marcat electronice? 
- Care este termenul pe care vi-l asumați până la care depunerea tuturor declarațiilor și plata tuturor obligațiilor fiscale  

se va realiza în totalitate pe cale electronică? 
- Vă solicit să îmi prezentați o situație cu investițiile de capital (exclusiv operațiuni de consultanță) în sistemele  

informatice realizate în anul 2018 și programate pentru anul 2019? Solicit o prezentare a stadiului de implementare a 
proiectului de modernizare a ANAF (RAMP) la data de 31 ianuarie 2019. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă mulţumesc,         Deputat 

Claudiu-Vasile Răcuci 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Criteriile de distribuire a creditelor bugetare alocate în anul 2019  
pentru aparatură medicală și reparații capitale pentru spitale 

Doamnă ministru, 
 Una dintre cele mai importante probleme în viața cetățenilor români o reprezintă calitatea foarte slabă a serviciilor de 
sănătate, în ciuda faptului că peste 6 milioane de cetățeni contribuie foarte mult din veniturile lor pentru a beneficia de servicii 
de calitate. Apreciez foarte mult faptul că, în anul 2019, Ministerul Sănătății are alocate credite bugetare în valoare totală de 
1,18 miliarde lei pentru transferuri de capital, în special pentru dotarea unităților spitalicești cu aparatură medicală, precum și 
pentru transferuri în vederea efectuării de reparații capitale pentru spitale. Din păcate, această veste bună este tot mai puțin 
credibilă, având în vedere faptul că și în anii anteriori Ministerul Sănătății a avut anumite alocări pentru modernizarea 
spitalelor și a aparaturii, însă acele alocări au fost tăiate atunci când s-au făcut rectificări bugetare. Cu speranța că în anul 2019 
sumele programate prin buget vor ajunge în realitate la beneficiari, vă solicit, doamnă ministru, următoarele precizări: 

- Care sunt motivele pentru care Ministerul Sănătății a executat într-un mod atât de slab fondurile alocate în anul 2018?  
Potrivit datelor prezentate în spațiul public, din 100% fonduri alocate la Ministerul Sănătății s-au cheltuit doar 65,8%, în 
condițiile în care unele programe naționale nu au avut bani, unele maternități nu au aparatură și medicamente suficiente.  

- Ce garanții puteți furniza atât celor care contribuie la fondurile de sănătate, cât și personalului medical că în anul 2019  
nu vom avea o situație similară cu anul trecut, când banii nu sunt cheltuiți 100% în interesul politicilor de sănătate, ci sunt 
păstrați bine pentru a acoperi găurile din buget? 

- Chiar dacă în ultimii doi ani autoritățile locale și Consiliul Județean Suceava nu au mai așteptat  
intervenția Guvernului și au făcut eforturi uriașe pentru modernizarea spitalelor de la nivelul județului, vă solicit să precizați 
cum veți distribui sumele prevăzute pentru cheltuieli de capital la nivel național? Vă solicit să precizați ce alocări veți dispune 
la nivelul Județului Suceava pentru dotarea unităților spitalicești cu aparatură medicală modernă, precum și alte reparații 
capitale pentru spitale. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă mulţumesc,                                         Deputat 

Ioan Balan 
*** 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul intermiar al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Demararea lucrărilor de reabilitare a Cazinoului din Constanța 
Domnule ministru intermiar,  

 Potrivit unui raport tehnic şi financiar întocmit de reprezentanţi ai Europa Nostra şi ai Institutului Băncii Europene de 
Dezvoltare, Cazinoul din Constanţa se află între cele mai periclitate şapte situri din Europa în anul 2018, având nevoie de 12 
milioane de euro, fonduri pentru reabilitare. 
 Proprietarul şi operatorul Cazinoului, Primăria Municipiului Constanţa, a transferat responsabilitatea pentru lucrările 
de construcţie şi proiectare privind Cazinoul, Companiei Naţionale de Investiţii (CNI), printr-un acord valabil până la 
începutul anului 2019. 
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 Pe site-ul Companiei Naționale de Investiții, la descrierea proiectului ”Cazinoul Constanța” figurează următoarele 
puncte:  

• Licitația privind contractarea lucrărilor de execuție a fost anulată în luna ianuarie 2018. 
• Se lucrează la actualizarea documentației tehnice în vederea reavizării obiectivului de investiții și ulterior reluarea 

procedurii de achiziții publice. 
 În aceste condiții, vă rog să îmi comunicați, domnule ministru, termenul la care preconizați că vor fi demarate lucrările 
de reabilitare ale acestei clădiri istorice, un adevărat simbol al orașului?  

Menționez că solicit răspuns scris. 
  Cu stimă,         Deputat  

Bogdan-Iulian Huţucă  
*** 

Adresată: doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii 
 

Accesul la medicamente 
 Stimată doamnă ministru,  

Politica celui mai mic preț european la medicamente, precum și taxa de clawback sunt principalele motive care 
au determinat dispariția medicamentelor inovatoare. Conform unei analize realizate de Asociația Română a 
Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), au fost retrase de pe piața din România 376 de medicamente 
inovatoare, dintre care 202 sunt fără alternativă terapeutică. Reprezentanții ARPIM susțin că această criză va 
continua, un număr de  26 de medicamente fiind notificate deja pentru discontinuitate în primele două săptămâni ale 
lunii ianuarie. 

În contextul în care pacienții românii nu beneficiază de standardele europene din domeniul sănătății în ceea ce 
privește accesul la medicamente, vă întreb, doamnă ministru, ce măsuri aveți în vedere pentru ca niciun pacient să nu rămână 
fără alternativă terapeutică?  

Menționez că solicit răspuns scris.     Deputat  
Cu stimă,                     Bogdan-Iulian Huţucă  

*** 
 

Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale 
 

Numărul persoanelor benefiare ale primei de relocare la  nivelul județului Constanța, în anul 2018 
  

 Domnule ministru, 
 Persoanele înregistrate în baza de date a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) ca şomeri și 
care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au 
domiciliul sau reşedinţa, beneficiază de prima de relocare egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru 
locuire în noul domiciliu sau reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei. 
 Conform Hotărârii de Guvern nr. 374/2017, suma se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către 
acestea sau împreună cu familiile lor nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună. Prima de relocare se acordă pe o perioadă de trei ani 
și poate fi obţinută doar de persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.  
 În acest context, vă întreb, domnule ministru, care este numărul persoanelor aflate în situația descrisă anterior care au 
beneficiat în anul 2018 de această reglementare, atât la nivel național, cât și la nivelul județului Constanța, precum și care este 
cuantumul alocat pentru primele de relocare pentru anul în curs? 

Menționez că solicit răspuns scris. 
Cu stimă,          Deputat  

Aurel-Robert Boroianu 
*** 
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Adresată domnului Niculae Bădălău, ministrul Economiei 
 

Destituirea conducerii Fabricii de Arme Cugir 
Stimate domnule ministru, 
În calitate de deputat de Alba, am fost informat că actuala echipă de conducere a Fabricii de Arme din orașul Cugir, 

județul Alba, condiționează angajarea în cadrul fabricii de completarea unei adeziuni la Partidul Social Democrat, organizația 
Alba. Având în vedere gravitatea acestor acuzații la adresa unei conduceri cercetate deja de către procurori și pentru suspiciuni 
de infracțiuni economice, dar și pentru decesul unei muncitoare în explozia care a avut loc anul trecut, vă solicit destituirea 
conducerii FAC Cugir. Mai mult decât atât, chiar raportul Corpului de Control al ministerului, de la sfârșitul anului trecut, 
confirma multe din aceste acuzații. Menționez că doresc răspuns scris. 

Cu deosebită consideraţie,                         
Deputat 

Florin Roman 
*** 

 
Adresată domnului Tudorel Toader, ministrul Justiției 

 

Precizări cu privire la nemulțumirile exprimate de către traducătorii autorizați și de către avocați 
 

Stimate domnule ministru, 
Având in vedere nemulțumirile exprimate de către traducătorii autorizați și de către avocați, vă solicit să îmi 

răspundeți, în scris, la următoarele întrebări:  
1. Când a avut loc ultima modificare pe pagină și oră pentru traducătorii autorizați care oferă servicii, conform legii, 

pentru Ministerul Justiției?  
2. Ministerul pe care îl conduceți are în vedere, în acest an, o reactualizare a acestor tarife cu rata inflației?  
3. Referitor la anunțata grevă a avocaților, vă întreb care este punctul de vedere al ministerului în legătură cu 

majorarea onorariilor cuvenite acestora, pentru serviciul de asistență judiciară și eliminarea practicii judecătorilor și 
procurorilor de cenzurare a acestor onorarii? 

Cu deosebită consideraţie,       Deputat 
Florin Roman 

*** 
 
Adresată doamnei Carmen-Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 

 

Precizări cu privire la data, ora și documentele legale ale persoanelor  
însoțitoare ale minorului Prodan Mario Cezar, fiul domnului Prodan Ioan, în momentul  
în care a avut loc trecerea frontierei de stat a României de către minor și însoțitorii săi 

  
Stimată doamnă ministru,  
Prin prezenta, vă solicit să îmi precizați, în scris, la solicitarea domnului Prodan Ioan, domiciliat în România, în 

localitatea Petroșani, strada Slătinioara nr.99/A, județul Hunedoara, detaliile referitoare la data, ora și documentele legale ale 
persoanelor însoțitoare ale minorului Prodan Mario Cezar, fiul domnului Prodan Ioan, cu privire la momentul în care a avut loc 
trecerea frontierei de stat a României de către aceștia, împreună cu minorul mai sus menționat, în luna decembrie a anului 
2018. 

Precizez că domnul Prodan Ioan a trimis, prin avocatul său, o solicitare în acest sens către Poliția de Frontieră, dar nu a 
primit până în prezent lămuririle necesare. Atașez prezentei solicitarea transmisă Poliției de Frontieră de către avocatul 
domnului Prodan Ioan. 

Cu stimă,         Deputat 
Florin Roman 

*** 
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Adresată domnului Bogdan Stan, președinte al Agenției Naționale de Integritate 
 

Precizări privind numărul demnitarilor români împotriva cărora ANI  
a dispus sancțiuni, începând din anul 2016 și până în prezent 

 

 Stimate domnule președinte,  
Va adresez solicitarea de a mă informa în legătură cu numărul membrilor Parlamentului, al Guvernului, dar și al altor 

demnitari români, care au fost sancționați de către Agenția  Națională de Integritate, începând din anul 2016 și până în prezent.  
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulțumesc!           Deputat  
Cu stimă,      Florin Roman 

*** 

Adresată doamnei Carmen-Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 

Precizări privind posibilitatea cetățenilor români de a putea utiliza  
și pașaportul ca act de identitate 

 Stimată doamnă ministru, 
Prin prezenta întrebare, vă solicit să îmi răspundeți, în scris, dacă la nivelul Ministerului Afacerilor Interne există în 

lucru un proiect de act normativ care să permită cetățenilor români să folosească ca act de identitate, pe lângă CRDS, și 
pașaportul, care este în prezent doar un act de călătorie?  

De asemenea, vă rog să-mi precizați care este numărul beneficiarilor de CRDS și dacă aceștia pot accesa Start Up 
Diaspora în lipsa unui buletin de identitate?   

Va mulțumesc!         Deputat  
Cu stimă,               Florin Roman 

*** 
Adresată doamnei Vasilica - Viorica Dăncilă, prim-ministru al României 
 

Precizări privind data la care vor fi făcute plățile pentru sinistrații din județul Alba  
afectați de inundațiile care au avut loc în cursul anului trecut 

 

 Stimată doamnă prim-ministru, 
În vara anului trecut, inundațiile devastatoare au produs pagube însemnate în gospodăriile locuitorilor comunelor 

Ighiu, Cricău, Șona și Pianu din județul Alba. Acești oameni au pierdut agoniseala lor de-o viață, și vorbim aici de imobile și 
terenuri afectate, mobilier, aparatură electrocasnică, precum și materiale de construcții sau alte bunuri.  
Ați afirmat public, de mai multe ori, faptul că acești sinistrați vor fi sprijiniți financiar de către guvern. Însă, până în prezent, 
niciuna dintre cele circa 500 de familii afectate nu a primit nici măcar un leu ca despăgubire din partea guvernului. În acest 
sens, vă solicit să îmi precizați când vor fi făcute aceste plăți pentru sinistrații din județul Alba? 

Menționez că solicit răspuns scris. 
 Vă mulțumesc!         Deputat 

Florin Roman 
*** 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice 
 

Precizări privind intenția Guvernului de a modifica legislația referitoare 
la românii care muncesc în afara granițelor țării 

 Stimate domnule ministru,  
În calitate de deputat, am primit mai multe solicitări de la cetățeni români rezidenți în țări ale Uniunii Europene prin 

care cereau clarificări privind unele dintre afirmațiile dumneavoastră publice care au generat confuzie. În acest sens, vă solicit 
să îmi răspundeți, în scris, la următoarele întrebări:  
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1. există un proiect în curs de legiferare sau dezbatere publică la nivelul Guvernului, care presupune 
impozitarea/confiscarea/imobilizarea sumelor mai mari de 2000 de euro trimiși acasă de către cei din diaspora?  

2.  există în curs de legiferare sau în dezbatere publică un proiect de lege referitor la impozitarea sumelor trimise acasă 
de către cei din diasporă, indiferent de plafon?  

3. există în dezbatere publică sau în curs de legiferare un proiect de lege referitor la obligativitatea ca, după 5 ani, un 
român care muncește legal în țări membre ale UE să fie obligat să revină sau să se mute cu locul de muncă?  

Cu stimă,          
Deputat 

Florin Roman 
*** 

Adresată doamnei Vasilica - Viorica Dăncilă, prim-ministru al României 
 

Finanțarea lucrărilor de refacere a drumului forestier care leagă localitatea Cricău de Piatra Craivei din județul Alba 
și soluționarea problemei celor 200 de familii din localitatea Cricău afectate de viitura care a avut loc anul trecut 

 

 Stimată doamnă prim-ministru, 
Prin prezenta întrebare, vă solicit să faceți, de urgență, toate demersurile necesare pentru găsirea unei soluții cu privire 

la finanțarea lucrărilor de refacere a drumului forestier care leagă localitatea Cricău de Piatra Craivei din județul Alba. Vă 
solicit acest lucru având în vedere faptul că acest drum a devenit impracticabil ca urmare a unei viituri, care a avut loc în cursul 
anului trecut, neluându-se însă nicio măsură de reabilitare a lui până în prezent, deși drumul respectiv are o importanță 
deosebită pentru accesul turiștilor la obiectivele turistice emblematice ale zonei. 
 De asemenea, vă rog, doamnă prim-ministru, să soluționați și problema celor 200 de familii din localitatea Cricău, 
cărora le-au fost afectate gospodăriile de acea viitură și care nu au beneficiat de niciun fel de ajutor sau despăgubiri nici până 
azi, din partea Guvernului României. Menționez că solicit răspuns scris. 
 Vă mulțumesc!           

Deputat 
Florin Roman 

*** 
 
Adresată domnului Teodor Viorel Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe 

 

Precizări privind numărul de mașini ridicate și al amenzilor primite de către cetățenii români  
din Italia ca urmare a noii legislații care obligă cetățenii români  să-și înmatriculeze autovehiculele în această țară 

 

 Stimate domnule ministru, 
  Având în vedere intrarea în vigoare, în Italia, a legii care obligă cetățenii români să-și înmatriculeze autovehiculele în 
această țară, vă solicit, domnule ministru, să-mi comunicați, în scris, câte mașini au fost ridicate și câte amenzi au fost aplicate 
cetățenilor români, respectiv care este cuantumul acestora.  

Totodată, vă solicit să îmi răspundeți dacă MAE consideră că această lege respectă tratatele europene, la care România 
este parte.  

Va mulțumesc!         Deputat 
Florin Roman 

***  
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Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice 
 

Precizări privind intenția Guvernului referitoare la elaborarea unui proiect de lege  
cu privire la impozitarea bunurilor bisericii 

 Stimate domnule ministru,  
Având în vedere declarațiile dumneavoastră publice, vă solicit, domnule ministru, să îmi răspundeți, în scris, la 

următoarea întrebare: există în dezbatere publică sau în curs de legiferare un proiect de lege al Guvernului privind impozitarea 
bunurilor bisericii?  

Vă mulțumesc!        Deputat  
Cu stimă,              Florin Roman  

*** 
 
Adresată doamnei Maria Monica Gubernat, vicepreședinte interimar al CNA 
 

Precizări privind numărul de sancțiuni și de amenzi aplicate începând cu data de 1 ianuarie 2017 și până în prezent 
pentru posturile de televiziune din România și clarificări legislative 

 

 Stimată doamnă vicepreședinte interimar,  
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, la următoarele întrebări:  
1. Care este numărul de sancțiuni aplicate începând cu data de 1 ianuarie 2017 și până în prezent pentru posturile de 

televiziune din România;  
2. Care este cuantumul amenzilor aplicate începând cu data de 1 ianuarie 2017 și până în prezent, pentru fiecare 

televiziune în parte;  
3. Câte dintre sancțiunile aplicate de CNA atacate în instanță au rămas definitive conform deciziilor inițiale ale CNA;  
4. Câte sancțiuni au fost aplicate postului Realitatea TV și câte au fost aplicate postului Antena 3, în același interval de 

timp menționat;  
5. Care este articolul din legea CNA de funcționare care interzice unui cetățean român să ia cuvântul într-o ședință 

publică? 
Va mulțumesc! 
Cu stimă,          Deputat 

Florin Roman 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  2 - 2019  
Săptămâna 11 – 15 februarie 2019  

 

 

27 
 

 Interpelare 

 
Adresată: doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al Transporturilor 
De către: Sorin Ioan Bumb, deputat 
Obiectul interpelării:  întârzierile în realizarea tronsoanelor 1 și 2 ale autostrăzii Sebeș-Turda 

 

Stimată doamnă ministru, 
Realizarea autostrăzii Sebeș-Turda trenează de mai mulți ani de zile, lucrările desfășurându-se într-un ritm deosebit de 

lent. Tronsoanele 1 și 2 ale acestei autostrăzi au suferit, până acum, mai multe tergiversări, datele comunicate pentru 
deschiderea lor fiind mereu amânate. 

Vă rog să-mi comunicați, doamnă ministru, care sunt cauzele întârzierilor repetate intervenite în execuția tronsoanelor 
1 și 2 ale autostrăzii Sebeș-Turda, ce măsuri de remediere s-au luat și care apreciați că este termenul realist pentru deschiderea 
circulației publice pe aceste tronsoane de autostradă. Totodată, vă rog să-mi comunicați dacă bugetul prevăzut pentru anul 
2019 acoperă necesarul de fonduri pentru lucrările prevăzute a se executa pe aceste tronsoane. 

Menționez că doresc răspuns scris. 
Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație, 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  2 - 2019  
Săptămâna 11 – 15 februarie 2019  

 

 

28 
 

 

Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

 
 
 
 Întrebare 

 
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, viceprim-ministru, ministrul Finanțelor Publice,  

   domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul interimar al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
    doamnei Rovana Plumb,  ministrul Fondurilor Europene 
    domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale 
 
Asumarea și contracararea efectelor prevederilor Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene asupra derulării contractelor încheiate de administrațiile locale cu firme din domeniul construcțiilor 
 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 instituie pentru sectorul construcțiilor un salariu de bază minim brut 
pe ţară garantat în plată pe ramură de 3.000 de lei. 

Autoritățile locale au ridicat numeroase întrebări legate de efectele acestei prevederi deoarece măsura cu privire la 
nivelul salariului minim pentru sectorul construcțiilor are impact direct asupra contractelor încheiate între autorități și firmele 
din domeniu. Derularea procedurilor achizițiilor publice a avut ca rezultat încheierea contractelor pe baza unor oferte ce nu 
aveau cum să aibă la bază noul cost cu forța de muncă impus de O.U.G. nr. 114/2018. Este adevărat că acolo unde investiția se 
realizează din surse proprii există posibilitatea reanalizării ofertei în noile condiții și modificarea contractului inițial prin acte 
adiționale. Este clar că din cauza acestor proceduri unele proiecte se află în pericol de a realizate cu întârziere, altele însă vor fi 
oprite din lipsa fondurilor la nivel local.  

Nu ne este și nu le este clar AZI autorităților locale impactul acestei măsuri asupra bugetelor proprii, asupra valorii 
aprobate a investițiilor, eventual, în funcție de sursa de finanțare a investiției, a creșterii gradului de îndatorare cu afectarea 
capacității financiare a autorităților locale, inclusiv imposibilitatea onorării obligațiilor pe care și le-au asumat (programe și 
investiții de interes local sau regional aprobate) sau obligatorii (sociale, de educație, de sănătate prevăzute de lege pentru 
fiecare domeniu). 

Astfel, autoritățile locale care derulează proiecte de construcții au nevoie de clarificări:  
- În ce condiții vor fi continuate proiectele și modificate contractele derulate în cadrul programelor de finanțare a 

investițiilor din fondurile naționale (cum ar fi PNDL, AFM, etc.), respective proiectele realizate prin programe de finanțare din 
fonduri europene (cum ar fi POR, FEADR etc.) sub efectul creșterii cheltuielilor salariale ale contractanților? 

- Vă rog să ne precizați care este procedura legală și cea administrativ-fianciară de urmat. 
- Când va fi emis ordinul comun de aplicare a pct. 1 al art. 66 din O.U.G. nr. 114/2018? 
- Cine suportă diferența de cheltuieli, îndeosebi cofinanțarea care trebuie suportată de beneficiar? Va fi considerată 

cheltuială eligibilă sau nu? 
Solicităm răspuns în scris. 

      Deputat                 Deputat  
         Szabó Ödön         Benedek Zacharie 

 
*** 
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Grupul parlamentar al Alianței 
Liberalilor și Democraților 

 
 

 Declarații politice 
 
 

Centenarul a trecut. Mai suntem uniți? 
 

   Au trecut două luni și jumătate de când noi, românii, am sărbătorit Centenarul, uniți în cuget și-n simțiri. Mai suntem 
uniți și azi? Am fost uniți anul trecut, ori am simulat, doar ca să dea bine pe micul ecran?!... 

   Am văzut mii de patrioți români venind cu căruțele din mai multe regiuni istorice ale țării, cu tricolorul în frunte, 
pentru  a participa la sărbătoarea de suflet de la Alba Iulia. Am fost alături de români de toate vârstele și condițiile sociale, 
prinși în hora frățească a Unirii, cu fericirea pe chip, cu zâmbetul pe buze. Scene emoționante pe care aș dori să le văd cât mai 
des. Acelaşi sentiment de frățietate pe care aș dori să-l văd și în Parlamentul României, chiar dacă este compus din formațiuni 
politice cu doctrine adverse.  

   Problema, stimați colegi, este aceea că aici avem tot mai rar confruntări doctrinare, dezbateri de opinii, ceea ce ar fi 
constructiv și util României, ci asistăm la confruntări ale unor grupuri de interese, fără legătură cu problemele românilor sau cu 
interesele majore ale României. Cei mai mulți dintre colegii parlamentari reprezintă interesele propriilor partide în raport cu 
puterea în sine, nicidecum cu trebuințele țăranilor, ale elevilor, ale micilor întreprinzători. Strategiile politice și economice ale 
României sunt abordate prin spectrul partinic. Dacă nu sunt de natură să favorizeze interesele anumitor formațiuni politice, nu 
sunt considerate nici măcar interesante, ci de-a dreptul nocive. Aceeași abordare și dacă ele afectează privilegiile unor interese 
străine și deloc prietene țării noastre.  

   Patrioții români autentici sunt atacați pe motive de naționalism extremist. Nimic nou sub soare, de altfel, dacă ne 
amintim că o parte dintre eroii neamului care au făcut posibilă Marea Unire de la 1918, au sfârșit în pușcăriile bolșevismului 
autohton, după ce fuseseră arestați și torturați pentru temeiuri inventate. Subiectul declarației mele de azi ar putea să pară 
minor, dacă am pierde din atenție realitatea acelor vremuri, deloc îndepărtate, când, din cauza cameleonismului unor 
concetățeni, România și-a pierdut temporar suveranitatea de stat. Nu e nevoie de mare efort să ne amintim cum o conaţională 
şcolită la Moscova a fost impusă din afară în funcţia de vicepremier şi ministru de Externe, calitate în care a cedat Insula 
Şerpilor către fraţii noştri de la Răsărit, care tocmai ne…eliberaseră.  

   Credeţi că vreun român adevărat ar dori să reînvie acele vremuri, doreşte vreun român onest şi sănătos la minte să 
mai pupăm vârful condurului, ca în timpurile medievale? Răspunsul cel mai elocvent nu-l vom putea afla decât de la popor, iar 
prima ocazie oportună vine chiar în această primăvară, la scrutinul pentru europarlamentare. Echipa alături de care voi merge 
în campania electorală va adresa cetăţenilor această întrebare şi vă voi comunica reacţia lor. 

   Până atunci, reiterez dorinţa mea fierbinte de a-i vedea pe români uniţi în fiecare zi, nu doar o dată pe an, sau o dată 
la fiecare sută de ani. Unirea cea Mare trebuie purtată mereu în suflet ca pe comoara cea mai preţioasă a naţiei române. 

 

Deputat 
Niţă Mihai 

*** 
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Liceele agricole trebuie să devină o prioritate națională 
 

Domnule președinte de ședință, stimați colegi, 
România este o țară cu un potențial agricol important, dar cu o lipsă acută a forței de muncă, fie că este vorba 

despre muncitori calificați sau necalificați. 
Cererea pentru specialiști în agricultură este mare, însă liceele agricole nu se bucură de prea multă popularitate în 

rândul părinților și copiilor. În 1997, în România existau 238 de licee agricole, mai multe decât în 1989, dar, nenumărate 
reforme prin care a trecut învățământul de specialitate au dus la reducerea numărului acestor instituții. În 2000 mai erau 
120 de unități scolare cu profil agricol, iar conform datelor anului trecut mai sunt puțin peste 40 de astfel de unități de 
învățământ. Declinul învățământului agricol nu avea cum să nu se resimtă pe „teren”. Numărul specialiștilor a scăzut 
drastic, atât din cauză că aceștia nu mai aveau unde să se formeze, cât și ca urmare a plecării multora în afara țării. 

În 2012, doamna ministru Ecaterina Andronescu susținea că trebuie creată în toată țara o rețea de licee agricole 
care să pregătească specialiști, iar agricultura să nu se mai practice ca în secolul al XIX-lea. 

În Parlament s-a început, între timp, modificarea Legii educației 1/2011, pentru a facilita relansarea 
învățământului agricol preuniversitar, prin solicitarea de a introduce liceele agricole și în subordinea Ministerului 
Agriculturii, pe lângă Ministerul Învățământului, acest lucru ducând inclusiv la creșterea sprijinului financiar. 

Lumea agricolă – companii, fermieri, cercetare – are nevoie de specialiști instruiți în liceele de profil. Firmele 
sunt dispuse să-i finanțeze și să-i pregătească pe viitorii angajați încă de pe băncile școlii. Cu siguranță trebuie să lucrăm 
și la mentalitatea părinților, să îi convingem că agricultura va fi mereu o meserie de viitor, bine cotată și bine plătită când 
vine vorba de tineri educați și bine instruiți, având în vedere ca România este o țară eminamente agrară. 

Obiectivul principal al autorităților publice centrale care răspund de pregătirea profesională în acest domeniu 
trebuie să fie realizarea unei politici coerente, care să conducă la dezvoltarea agriculturii. O politică agricolă coerentă 
înseamnă îmbunătățiri pe toată filiera agricolă, de la pregătirea specialiștilor de la liceele de specialitate, până la 
comercializarea producției agricole. 

Este importantă promovarea liceelor agricole, pentru că părinții, cât și cadrele didactice din școlile gimnaziale nu 
înțeleg importanța învățământului agricol și trebuie să venim să schimbăm aceste prejudecăți! 

Vă mulțumesc!       
Deputat 

Ică Florică Calotă 
*** 

 

Toleranță zero pentru implementarea defectuoasă a proiectelor de infrastructură din buget 
Stimați colegi,  
Salut, în primul rând, proiectul de buget pe 2019, un proiect în care, pentru prima dată, încep să existe și Moldova, și 

Vasluiul la nivelul marii infrastructuri. Chiar dacă e vorba de fonduri alocate pentru documentații, este un semnal clar că 
începem să înțelegem că marea infrastructură nu trebuie să se oprească doar în București sau doar în Transilvania.  

Am fost marcat de două situații în ultima săptămână. Prima, un material realizat de ProiectMoldova.ro, care surprinde 
o realitate incredibilă: peste 37 de miliarde lei este valoarea proiectelor majore de infrastructură transmise la Comisia 
Europeană pentru a fi finanțate cu fonduri europene, iar din această sumă Moldova primește zero. Cȃt primesc Transilvania și 
regiunea București? Peste 97%.  

A doua, informația pe care am transmis-o în județul Vaslui, conform căreia proiectul de buget include fondurile 
necesare studiului de prefezabilitate pentru Autostrada Tișița – Albița, a ajuns la peste 100.000 de oameni și a strâns peste 
1000 de reacții de la cetățeni, zeci de reacții de la primari și alte persoane cu funcții de răspundere în teritoriu.  

Pe lângă majoritatea covârșitoare a celor care se bucură sincer de această veste, există o doză importantă de 
neîncredere, care vine din foarte multe și apăsate dezamăgiri, de-a lungul timpului. Și îmi dau seama, încă o dată, că e foarte 
greu să-i convingem pe oamenii din aceste zone uitate în ceea ce privește investițiile că acum contează și ei, că statul și-a 
amintit că acești oameni au aceleași drepturi ca și bucureștenii și transilvănenii, nu doar obligații.  

Am un mesaj foarte clar pentru responsabilii din Ministerul Transporturilor și CNAIR: nu vă mai jucați cu speranțele 
oamenilor, așa cum ați făcut în ultimii 20 de ani!  

Eu, ca parlamentar, sunt cel care bat județul la pas și vorbesc personal cu mii de oameni, nu dumneavoastră din 
birouri! Eu, care le-am cerut oamenilor votul, răspund pentru eșecurile Ministerului Transporturilor și ale CNAIR, și nu cei cu 
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adevărat responsabili! Din acest punct de vedere, vreau să transmit un avertisment foarte clar: nu vă jucați cu cifrele din 
proiectul de buget și respectați-le! Dacă studiul de prefezabilitate pentru Tișița – Albița trebuie să fie gata în șase luni, nu voi 
tolera nici măcar o zi de întârziere! 

Nu blocați, stimați responsabili din Ministerul Transporturilor și CNAIR, fonduri pe proiecte unde e imposibil să se 
consume, așa cum s-a întâmplat cu o sumă uriașă în 2018, și nu tăiați de la finanțare obiective unde se lucrează și doar banii au 
lipsit, așa cum a fost anul trecut cazul DN18, și știți foarte bine despre ce vorbesc, pentru că am avut un schimb de interpelări 
și răspunsuri pe tema asta.  

E timpul, stimați colegi parlamentari, mai cu seamă din coaliția de guvernare, să avem același mesaj vis-a-vis de cei 
care sunt responsabili de implementarea și execuția bugetului: noi am candidat, noi răspundem în fața oamenilor, noi suntem 
puși la colț pentru eșecurile ministerelor și companiilor subordonate, nu cei care trebuie să implementeze aceste proiecte.  

Preocuparea CNAIR trebuie să fie cum să crească numărul de kilometri de autostradă finalizați, de la o medie de 60 
km / an în perioada recentă, și cum să consume integral bugetul alocat pe proiecte cu o alocare realistă, unde se și lucrează. 
Blocarea fondurilor pe proiecte unde execuția stagnează sau avansează foarte lent este nu doar un prejudiciu de imagine pe 
care îl plătesc parlamentarii, ci, în primul rând, un atentat la adresa creșterii nivelului de trai al românilor.  

Pentru toate acestea, solicit mai multă fermitate colegilor din coaliția de guvernare.  
 

Deputat 
Daniel Olteanu 

*** 
 

 

 
 


