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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 
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  II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN  

      CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

  

 -  Grupul parlamentar al PNL.................................................................................................................................................43 

 -  Grupul parlamentar al UDMR.............................................................................................................................................70 

 -  Grupul parlamentar al AUR.................................................................................................................................................72 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la acest serviciu, trimiteţi reply cu subiect „newsletter unsuscribe”. 

 

*  Datele prezentate sunt primite de la Grupurile parlamentare 
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A. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură 

legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea februarie – iunie 2021 

 

(Situaţia cuprinde datele la 18.06.2021) 

 

 

Totalul iniţiativelor legislative      1910  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2021 1631 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2021 279 

1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 512 
      552 

– votate  

 

 

 

d 

 

     550      

             din care: - înaintate la Senat        31 

                            - în procedura de promulgare   31 

                            - promulgate* 145 

                            - respinse definitiv 343 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1376 

a) pe ordinea de zi 385 

b) la comisii  

 

968 

c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19 

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

vedere Guvern 

4 

3) Clasate 23 

4) Desesizări 6 

5) Retrase de inițiatori 1 

6) Înregistrate la Camera Deputaţilor 9 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 9 

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

 

   Cele 550 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      164 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 

                             din care: 

                                   111 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 

                                     15 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 

                                     38 de proiecte de legi 

                      386 de propuneri legislative 

                             din careern:n care 

 * În anul 2021 au fost promulgate 163 de legi, dintre care 18 din inițiativele legislative adoptate în anul 2020. 
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflate  

pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 

 

Şedinţele din zilele de luni, 14, marți, 15 și miercuri, 16 iunie 2021 

 

 

 

 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 81  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          16                              

25         

   - votate 25 

                            - la Senat   9 

                            - la promulgare   1 

                            - respinse definitiv 15 

Retrimise la comisii 4 

 

 

 

 

 

  

  Cele 25 de iniţiative legislative votate privesc: 

            3 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 

                 1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 

                 2 proiecte de legi 

           22 de propuneri legislative 

 

 

 

 propuneri legislati 
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propuneri legislati 

 

C. Situaţia hotărârilor și a proiectelor de lege adoptate și respinse  

    de Camera Deputaţilor 
în săptămâna 14 - 18 iunie 2021 

 

 

 

 
I. Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaților pentru care procedura legislativă a încetat: 

 

 

1. 
PHCD 50/2021 - Proiect de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor  

 

 

 
II. Proiecte de lege  adoptate de Camera Deputaților în calitate de Cameră decizională: 

 

 

1. 
PL-x 75/2021 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice 

 

 

 
III. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și 

care se transmit spre dezbatere Senatului: 

 

 

1. 
PL-x 227/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.42/2021 privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii 

Bulgaria, semnat la Ruse, la 18 martie 2021, de amendare a Acordului dintre Guvernul României 

şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat la 

Bucureşti, la 12 octombrie 2011 

 

 

2. 
Pl-x 126/2021 – Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea 

mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi  

 

3. 
PL-x 244/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.63/2001 privind 

înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.  

 

4. 
PL-x 148/2021 - Proiect   de   Lege   pentru   ratificarea   Convenției   Consiliului   Europei 

privind coproducția cinematografică (revizuită), deschisă spre semnare la Rotterdam, la 30 

ianuarie 2017, semnată de România la Strasbourg, la 19 ianuarie 2021  

 

(Se consideră adoptat, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 

republicată) 

 

 
IV. Proiecte de lege respinse de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și 

care se transmit spre dezbatere Senatului: 
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1. 
PL- x 720/2018/2020 - Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

educaţiei 

  

Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.323 din 10 iunie 2020, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 11 septembrie 2020 

 

Se comunică respingerea 

 

2. 
PL-x 262/2019/2020 - Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

 

Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.190 din 27 mai 2020, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.475 din 4 iunie 2020  

 

Se comunică respingerea 

 

3. 
Pl-x 464/2017/2018 - Lege pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rákóczi 

Ferenc 

 

Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.118 din 19 martie 2018, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.367 din 27 aprilie 2018  

 

Se comunică respingerea 

 

4. 
PL-x 299/2016/2020 - Lege privind măsurile de protecţie a personalului didactic, de conducere, 

de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar în îndeplinirea atribuţiilor specifice 

funcţiei 

 

Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.235 din 2 iunie 2020, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.530 din 19 iunie 2020  

 

Se comunică respingerea 

 

 

 
V. Proiecte de lege  adoptate de Camera Deputaților în calitate de Cameră decizională și 

transmise Senatului în vederea respectării principiului bicameralismului, conform art.1141 

din Regulamentul Camerei Deputaților, cu modificările și completările ulterioare: 

 

1. 
PL-x 243/2021 - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile 

pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în 

mod abuziv în perioada regimului comunist în România 

 

 

 
VI. Proiecte de lege pentru care procedura legislativă a încetat: 

 

 

1. 
PL-x 169/2020 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 

 

Propunerea comisiei sesizate în fond de adoptare nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru 

a fi adoptat 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.20 - 2021  
Săptămâna 14 - 18 iunie 2021  

 

 

6 

 

2. 
PL-x 35/2016/2017 - Lege pentru modificarea art.135 alin.(1) lit.a) din Legea Dialogului Social 

nr.62/2011 

 

Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.681 din 23 noiembrie 2016, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1000 din 13 decembrie 2016  

 

Propunerea comisiei sesizate în fond de adoptare nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru 

a fi adoptat 

 

 
VII. Proiecte de lege pentru care procedura legislativă a încetat ca urmare a respingerii de 

Camera Deputaților în calitate de Cameră decizională: 

 

 

1. 
PL-x 182/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.291 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal  

 

2. 
Pl-x 541/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun  

 

3. 
Pl-x 417/2020 - Propunere legislativă privind exploatarea masei lemnoase  

 

4. 
PL-x 262/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea art.234 din Legea nr.207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală 

 

5. 
PL-x 313/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019  

 

6. 
PL-x 394/2016 - Proiect de Lege privind declararea zilei de 9 mai - Ziua Proclamării 

Independenţei României, ca zi de sărbătoare naţională  

 

 

7. 
Pl-x 698/2018 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea unor prevederi 

referitoare la organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie  

 

8. 
PL-x 219/2018/2019 – Lege pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate 

publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău 

 

Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.565 din 19 septembrie 2018, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.958 din 13 noiembrie 2018 

  

9. 
PL-x 450/2020/2021 - Lege privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat şi 

Camera Deputaţilor, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016  

 

Reexaminare la cererea Președintelui României  

 

10. 
PL-x 149/2020/2021 - Lege privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice 

locale 

 

Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.242 din 3 iunie 2020, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.503 din 12 iunie 2020  
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11. 
Pl-x 446/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 5 al Legii 

nr.35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali  

 

12. 
PL-x 609/2007 - Proiect de Lege privind statutul ofiţerilor de informaţii  

 

 

13. 
PL-x 310/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor 

suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de 

protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - 

Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale  
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D. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în programul legislativ prioritar  

al Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2021 
 

 (situaţie la data de 18 iunie 2021) 

 

 

 

În martie  2021, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune 

ordinară a anului 2021, care  cuprinde 122 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 55 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale 

procesului legislativ:  

 

Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera decizională 
Proiect

e 

În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 

 

 

7 

 

0 

- pe ordinea de zi a 

plenului: 

- la comisiile permanente:  

- înregistrate la BP: 

 

0 

0 

0 

- transmise la Senat: 

- respinse definitiv: 

- în curs de promulgare: 

- legi promulgate: 

3 

0 

1 

3 

Camera Deputaţilor:  27 0 

- pe ordinea de zi a 

plenului: 

- la comisiile permanente: 

- înregistrate la BP : 

1 

17 

0 

- transmise la Senat: 

- respinse definitiv: 

- în curs de promulgare: 

- legi promulgate: 

2 

0 

2 

5 

Senat+Camera 

Deputaților: 
    21             -    

- pe ordinea de zi a 

plenului: 

- la comisiile permanente: 

- înregistrate la BP : 

11 

9 

  

0 

- respinse definitiv: 

- în curs de promulgare: 

- legi promulgate: 

0 

0 

1 

Total: 55 0  

 

3

8 

  

 

17 
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                                                                                                                                                                                                          ANEXĂ 

 

 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2021 
(situaţie la data de 22 iunie 2021) 

 
 

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

                                        

Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx 

134/2021 

 

L 

33/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea art.369 din 

Legea nr.286/2009 privind Codul penal.  

(poz. I-a-5) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.369 - Incitarea la ură sau discriminare - 

din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, introducându-

se în cuprinsul său atât prevederea expresă ca subiect pasiv 

al infracţiunii de incitare la ură sau discriminare a oricărei 

persoane care face parte dintr-o anumită categorie, cât şi 

referirea expresă la incitarea publică la violenţă ca 

modalitate de comitere a faptei, în scopul transpunerii art.1 

alin.(1) lit.a) din Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului 

din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme 

şi expresii ale rasismului şi xenofobiei prin intermediul 

dreptului penal. 

S  - Adoptată pe 

22.03.2021 

CD -  OZ Plen 
JUR 

Raport depus 

pe 06.05.2021 

(222/R/2021) 

2 

PLx 

210/2021 

 

L 

85/2021 

Proiect de Lege privind stabilirea măsurilor de 

protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de 

energie. (poz. II-5) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

 Stabilirea criteriilor de încadrare în categoria 

consumatorilor vulnerabili de energie, măsurile de protecţie 

socială pentru aceştia şi, în special accesul la resursele 

energetice pentru satisfacerea nevoilor esenţiale ale 

gospodăriei în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei 

energetice.  

S  - Adoptată pe 

17.05.2021 

CD -  POL EC 

și IND 

pt. raport comun 
 

 

 

TDR: 

10.06.2021 

 

3 

PLx  

435/2019 

 

L 

285/2019 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative şi pentru stabilirea unor 

măsuri financiare în domeniul unor programe 

gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice. (poz. I-b-8)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Amendarea unor acte normative, precum și stabilirea unor 

măsuri financiare. 

 

 

S  - Adoptată pe 

02.10.2019 

CD -  BUG și 

ADMIN 

pt. raport comun 

 

 

 

 

 

 

 

TDR: 

24.10.2019 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

 

4 

PLx 

592/2018 

 

L 

467/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor 

măsuri în domeniul inspecţiei economico-

financiare efectuate de Ministerul Finanţelor 

Publice şi pentru completarea unor acte normative. 

(poz. I-b-5) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Abilitarea Ministerului Finanţelor Publice de a exercita 

acţiuni de control asupra modului de utilizare a sumelor 

acordate prin acţiuni de sponsorizare/mecenat în scopul 

susţinerii unor activităţi fără scop lucrativ, al respectării 

destinaţiei fondurilor acordate, precum şi a modului de 

utilizare a fondurilor publice acordate de la bugetul general 

consolidat. 

S  - Adoptată pe 

17.10.2018 

CD - BUG  

Trimis pe data 

de 29.03.2021 

pt. raport 

suplimentar  

 

 

 

 

5 

PLx 

539/2019 

 

L 

355/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.15/2019 pentru reglementarea unor 

măsuri fiscal bugetare. (poz. I-b-6) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

 Modificarea art.10 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.77/2009, precum şi modificarea şi 

completarea art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.20/2013. Astfel, în temeiul prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă nr.114/2018, a fost înfiinţată pe lângă Oficiul 

Naţional pentru Jocuri de Noroc (O.N.J.N.) o activitate 

finanţată integral din venituri proprii în conformitate cu 

prevederile Legii nr.500/2002, pentru promovarea 

respectării principiilor şi măsurilor privind jocurile de 

noroc responsabile social. 

S  - Adoptată pe 

21.10.2019 

CD - BUG 
 

 

 

 

TDR: 

26.11.2019 

6 

PLx 

165/2020 

 

L 

7/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de 

răspundere civilă auto pentru prejudicii produse 

terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie.  

(poz. I-b-2) 
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

 

Modificarea şi completarea Legii nr.132/2017, pentru 

asigurarea respectării obligaţiilor ce revin României 

potrivit Directivei 2009/138/CE şi Directivei 2009/103/CE, 

având în vedere emiterea de către Comisia Europeană a 

Avizului motivat din 26.07.2019. Intervenţiile legislative 

vizează schimbarea modului de funcţionare a „asiguratului 

cu risc ridicatˮ, abrogarea prevederilor ce limitează 

cheltuielile administrative şi de vânzare ale poliţei de 

asigurare ce pot fi incluse de către asiguratori în calculul 

tarifelor de primă. De asemenea, se propune eliminarea 

obligaţiei A.S.F. de reglementare a modului de calcul al 

tarifelor de primă, a criteriilor de risc, a indicilor de 

încadrare, a coeficienţilor de majorare şi/sau corecţie ori 

alte instrumente de ajustare a tarifelor de primă, condiţii în 

care calculul va avea în vedere respectarea principiilor 

actuariale general acceptate. 

S  - Adoptată pe 

23.04.2020 

CD - BUG, 

IND, TRSP și 

JUR  

pt. raport comun  

 
 

 

 

 

 

TDR: 

14.05.2020 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

7 

PLx 

162/2021 

 

L 

75/2021 

 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi 

pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a 

Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 

privind combaterea fraudelor şi a contrafacerii în 

legătură cu mijloacele de plată fără numerar şi de 

înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a 

Consiliului. (poz. II-1)  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009. Proiectul 

vizează transpunerea art.2 lit.a), c) şi d), art.3 lit.b), art.4 

lit.b), c) şi d), 5 lit.b), c) şi d), art.6, art.7, art.13 alin.(1), 

art.14 alin.(1) teza întâi, art.16 şi art.18 alin.(2)-(4) din 

Directiva (UE) 2019/1713 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea 

fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu mijloacele de 

plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei-cadru 

2001/4131JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr.123 din 10 mai 2019. 

S  - Adoptată pe 

19.04.2020 

CD - BUG și 

JUR  

pt. raport comun  

 
 

 

 

 

 

TDR: 

13.05.2021 

8 

PLx 

380/2017 

 

L 

235/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.17/2017 pentru modificarea art.8 din 

Legea nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor 

petroliere offshore. (poz. I-b-17)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.165/2016, în sensul ca Autoritatea 

Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere 

Offshore la Marea Neagră să fie condusă de un preşedinte 

cu rang de secretar de stat şi de doi vicepreşedinţi cu rang 

de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-

ministrului pe o perioadă de 5 ani. Prin proiect se modifică 

şi normele care reglementează incompatibilitatea pentru 

funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte, precum şi 

modalitatea de încetare din funcţie a preşedintelui, 

respectiv a vicepreşedinţilor. 

 

 

S  - Adoptat pe 

14.10.2020 

CD -  IND și 

MED  

pt. raport comun 

 

TDR: 

09.11.2017 

9 

PLx 

641/2020 

 

L 

613/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-1)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002, în principal în scopul transpunerii 

unora dintre dispozitiile Directivei (UE) 2018/645 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 18 aprilie 2018 

de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea 

iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai 

anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri 

sau de persoane, precum şi a Directivei 2006/126/CE 

privind permisele de conducere. 

 

 

S  - Respins pe 

14.10.2020 

CD -  IND, JUR, 

APĂR  și TRSP 

pt. raport comun 

 

TDR: 

03.11.2020 

10 

PLx 

534/2019 

 

L 

349/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.7/2019 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 

privind produsele agroalimentare ecologice.  

poz. (I-b-20) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.34/2000, în sensul ca utilizarea seminţelor şi a 

materialului de înmulţire vegetativ care nu sunt obţinute 

conform metodei de producţie ecologică, precum şi a 

răsadurilor care nu sunt obţinute din agricultura ecologică, 

să se poată realiza numai cu autorizarea organismelor de 

control aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale.  

S   Adoptat pe 

21.10.2019 

CD - Retrimis la  
AGRI pe data de 

31.03.2021 pt. 

raport 

suplimentar 
 

TDR: 

20.04.2021 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

11 

PLx 

642/2020 

 

L 

522/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare 

nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 

din Legea fondului funciar 18/1991. (poz. I-b-12)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: 12 deputați 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.7/1996, în sensul 

organizării Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară ca instituţie publică cu personalitate juridică, în 

subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării 

Administraţiei, personalul acesteia, precum cel al 

instituţiilor subordonate fiind încadrat cu contract 

individual de muncă.  

 

 

S  - Adoptat pe 

14.10.2020 

CD -  AGRIC, 

IND, ADMIN și 

JUR  

pt. raport comun 

 

TDR: 

03.11.2020 

12 

PLx 

594/2020 

 

L 

490/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare 

civilă, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei 

Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea şi 

schimbarea pe cale administrativă a numelor 

persoanelor fizice. (poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea actualului cadru normativ pentru 

implementarea proiectului privind crearea Sistemului 

Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă 

(S.I.I.E.A.S.C.), în vederea informatizării fluxurilor şi 

proceselor interne ale instituţiilor statului şi al elimnării 

consumului de hârtie, al reducerii timpilor de soluţionare a 

unor cerinţe adresate instituţiilor publice, precum şi al 

instituirii posibilităţii întocmirii actelor de stare civilă în 

format electronic. 

S -  Adoptat pe 

21.09.2020 

CD -  ADMIN și 

JUR  

pt. raport  

TDR: 

13.10.2020 

 

13 

PLx 

399/2017 

 

L 

216/2017 

Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în 

România. (poz. I-b-15) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Reglementarea activității de vaccinare în vederea prevenirii 

și limitării răspândirii bolilor transmisibile care pot fi 

prevenite prin vaccinarea populației generale, în România. 

S -   Adoptat pe 

23.10.2017 

CD -  Retrimis 

la SĂN pe data 

de 22.02.2021 

pt. raport 

suplimentar 

 

 

14 

PLx 

546/2019 

 

L 

366/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.25/2019 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea 

calităţii în sistemul de sănătate. (poz. I-b-18) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.185/2017, în scopul 

stimulării activităţii Autorităţii Naţionale de Management a 

Calităţii în Sănătate prin clarificarea unor definiţii şi 

procese, astfel încât să se asigure îndeplinirea scopului şi 

obiectivelor ANMCS. 

S -   Adoptat pe 

21.10.2019 

CD - SĂN  

pt. raport  
 

TDR: 

26.11.2019 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

15 

PLx 

245/2021 

 

L 

113/2021 

Proiect de Lege pentru completarea tabelului-anexă 

nr.I la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi 

combaterea traficului şi consumului ilicit de 

droguri. (poz. II-43) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Transpunerea Directivei delegată (UE) 2020/1687 a 

Comisiei din 2 septembrie 2020 de modificare a anexei la 

Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului în ceea ce 

priveşte includerea noii substanţe psihoactive N,N-dietil-2- 

[[4-(1-metiletox)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-l-

etanamina (isotonitazen) în definiţia termenului „drog”, 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 

nr.379 din data de 13 noiembrie 2020. 

S -   Adoptat pe 

02.06.2021 

CD - SĂN și 

APĂR 

pt. raport comun 
 

TDR: 

16.06.2021 

16 

PLx 

387/2020 

 

L 

359/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.374/2013 privind utilizarea sistemelor 

destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor 

în perimetrele unităţilor din subordinea 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.   

(poz. I-b-16) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.374/2013, în scopul 

extinderii aplicării acestei legi la nivelul tuturor unităţilor 

din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 

şi la nivelul tuturor spaţiilor unde desfăşoară activităţi 

persoanele private de libertate, precum şi al creării 

posibilităţii achiziţionării şi a altor servicii sau echipamente 

care să contribuie la diminuarea utilizării, de către 

persoanele private de libertate, a serviciilor de comunicaţii 

electronice furnizate prin intermediul undelor radio. 

S -  Adoptat pe 

16.06.2020 

CD -  JUR și 

APĂR 

 pt. raport comun 

TDR: 

30.06.2020 

17 

PLx 

265/2021 

 

L 

191/2021 

Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a 

emite ordonanţe.  (poz. II-70) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în domenii care 

nu fac obiectul legilor organice, de la încheierea primei 

sesiuni ordinare a anului 2021, până la reluarea lucrărilor 

Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 

2021. 

S -  Adoptat pe 

16.06.2020 

CD -  JUR și 

APĂR 

 pt. raport  

TDR: 

22.06.2020 

18 

PLx 

716/2018 

 

L 

443/2018 

Proiectul Legii Tineretului. (poz. I-b-19) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Reglementarea cadrului juridic necesar 

asigurăriielaborării, implementării și monitorizării politicii 

de tineret, participăriiactive și incluzive a tinerilor la viața 

societății, la domeniile de interes pentru aceștia, precum și 

acadrului juridic necesar dezvoltării personale și 

profesionale a tinerilor conform necesităților și aspirațiilor 

acestora. 

S  - Adoptat pe 

19.11.2018 

CD - TIN 

 pt. raport  
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

1 

PLx  

213/2019 

 

L 

483/2019 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul 

serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

(poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: deputați 

- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea mai multor acte normative 

în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

respectiv, Legea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr.51/2006, Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr.101/2006, Legea serviciului de iluminat 

public nr.230/2006 şi Legea nr.211/2011 privind regimul 

deşeurilor. Intervenţiile legislative vizează eliminarea 

inadvertenţelor existente între legea generală şi legile 

speciale care reglementează serviciile comunitare de 

utilităţi publice cu privire la înţelesul noţiunilor de 

gestiune directă şi gestiune delegată. 

CD -  Adoptat pe 

04.09.2020 

S  - ADMIN și MED 

pt. raport comun 

 

TDR: 

24.09.2020 

2 

PLx  

457/2019 

 

L 

318/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 

(poz. I-a-7) 
- Cerere de reexaminare a Președintelui României 

- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.272/2004, 

urmărindu-se, printre altele, stabilirea mai precisă a 

sensului unor expresii, prevederea posibilităţii 

desemnării drept persoană care să asigure creşterea şi 

îngrijirea copilului, pe lângă rudele până la gradul IV şi 

a altor persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de 

ataşament sau s-a bucurat de viaţa de familie, 

redefinirea serviciilor de tip rezidenţial, precum şi 

instituirea unei indemnizaţii lunare de sprijin, în 

cuantum de 0,8 ISR, pentru familia sau persoana care a 

primit în plasament sau este tutore al unui copil, pe 

perioada în care asigură creşterea şi îngrijirea 

copilului . 

S  - OZ Plen 
MUN 

CD - 

depus raport 

suplimentar cu 

amendamente 

3 

PLx 

410/2020 

 

L 

280/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.295/2004 privind regimul 

armelor şi al muniţiilor. (poz. I-a-1) 
- Cerere de reexaminare a Președintelui României 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind 

regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, intervenţiile 

vizând, în principal, instituirea de reglementări de 

natură a asigura transpunerea dispoziţiilor Directivei de 

punere în aplicare (UE) 2019/69, precum şi prevederi 

care să creeze cadrul legal naţional pentru punerea în 

aplicare a Regulamentului delegat UE 2019/686. 

S  - JUR și APĂR  

retrimis pt. raport 

suplimentar 
CD -  

TDR: 

22.06.2021 

4 

PLx 

108/2021 

 

L 

76/2021 

 

Proiect de Lege privind desfiinţarea Secţiei 

pentru investigarea infracţiunilor din justiţie. 

(poz. I-b-11)  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor 

din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, stabilindu-se o serie de 

măsuri tranzitorii care decurg din această operaţiune. 

 

CD -  Adoptat pe 

24.03.2021 

S  - JUR 

pt. raport 

TDR: 

20.04.2021 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

5 

PLx 

127/2021 

 

L 

119/2021 

Proiect de Lege privind acceptarea Convenţiei 

globale pentru recunoaşterea calificărilor din 

învăţământul superior, adoptată la Paris la 25 

noiembrie 2019. (poz. I-b-22) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Acceptarea Convenţiei globale pentru recunoaşterea 

calificărilor din învăţământul superior, adoptată la 

Paris la 25 noiembrie 2019. 

CD - Adoptată pe 

21.04.2021 

S  - Adoptată  pe 

17.05.2021 

La promulgare 

din data de 

31.05.2021 

6 

PLx 

567/2020 

 

L 

699/2020 

Proiect de Lege privind unele măsuri temporare 

referitoare la concursul de admitere la Institutul 

Naţional al Magistraturii, formarea 

profesională iniţială a judecătorilor şi 

procurorilor, examenul de absolvire a 

Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi 

examenul de capacitate al judecătorilor şi 

procurorilor stagiari, precum şi la concursul de 

admitere în magistratură. (poz. I-a-2) 
- Cerere de reexaminare a Președintelui României 

- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

 

CD -  Adoptat pe 

03.06.2021 

S  - JUR și CONST 

pt. raport comun 

 

TDR: 

08.06.2021 

7 

PLx 

492/2019 

 

L 

363/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.22/2019 privind stabilirea unor 

măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 

2016/589 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea 

europeană de servicii de ocupare a forţei de 

muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii 

de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor 

forţei de muncă şi de modificare a 

Regulamentelor (UE) nr.492/2011 şi (UE) 

nr.1296/2013. poz. (I-b-21) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului juridic privind stabilirea unor măsuri 

pentru punerea în aplicare a Regulamentului 

(UE)2016/589 al Parlamentului European şi al 

Consiliului Uniunii Europene din 13 aprilie 2016 privind 

o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de 

muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de 

mobilitate şi integrare mai bună a pieţelor forţei de 

muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) 

nr.492/2011 şi (UE) nr.1296/2013. 

S  - Adoptat pe 

21.10.2019 

CD - Adoptat pe 

03.06.2021 
 

La promulgare 

din data de 

09.06.2021 



 

16 

Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

8 

PLx 

593/2020 

 

L 

489/2020 

Proiect de Lege privind desfiinţarea 

Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte 

„Gheorghe Cristea” din Bucureşti. poz. (I-b-9) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Desfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte 

„Gheorghe Cristea” din Bucureşti.  

S  - Adoptat pe 

21.09.2020 

CD - Adoptat pe 

03.06.2021 
 

La promulgare  

din data de 

12.06.2021 

9 

PLx 

601/2020 

 

L 

507/2020 

Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind 

omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi 

certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în 

vederea comercializării, înmatriculării sau 

înregistrării acestora în România şi a 

Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 privind 

omologarea şi cerficarea produselor şi a 

materialelor de exploatare utilizate la 

vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de 

introducere pe piaţă şi de comercializare a 

acestora. (poz. I-b-4)  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.78/2000, şi a Ordonanţei Guvernului nr.80/2000, 

intervenţiile legislative vizând punerea în aplicare a 

Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind 

omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor şi 

remorcilor acestora, precum şi ale sistemelor, 

componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate 

vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor 

(CE) nr.715/2007 şi (CE) nr.595/2009 şi de abrogare a 

Directivei 2007/46/CE. 

 

 

S  - Adoptată  pe 

30.09.2020 

CD -  Adoptată pe 

17.03.2021 

 

Legea nr. 

78/2021 

10 

PLx 

368/2020 

 

L 

302/2020 

Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/1999 privind regimul de control al 

exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu 

produse militare. (poz. I-a-6)  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al 

exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse 

militare, în scopul îmbunătăţirii dispoziţiilor referitoare 

la sancţiunile aplicabile. Astfel, se iniţiază demersuri în 

direcţia completării cadrului sancţionator cu precizări 

explicite privind pedeapsa penală pentru efectuarea de 

operaţiuni de export, transfer, import şi intermediere cu 

produse militare fără a deţine licenţă. 

 

S - Adoptată  pe 

17.03.2021 

CD -  Adoptată pe 

10.06.2020 
 

Legea nr. 

80/2021 



 

17 

Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

11 

PLx 

461/2020 

 

L 

383/2020 

Lege privind completarea art.49 din Legea 

nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanţării terorismului, 

precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative.  (poz. I-b-14)  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Completarea art.49 din Legea nr.129/2019. Proiectul de 

act normativ transpune dispoziţiile art.6 alin.(1) lit.b) si 

ale art.10 alin.(1) lit.b) din Directiva (UE) 2018/167 

3 a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 

octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept 

penal a spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, seria L, nr.284 din 12 noiembrie 

2018. 

S  - Adoptată pe 

27.07.2020 

CD - Adoptat pe 

31.03.2021 

 

Legea nr. 

102/2021 

12 

PLx 

3/2021 

 

L 

55/2021 

 

 

Lege privind unele măsuri în domeniul justiţiei 

în contextul pandemiei de COVID-19.  

(poz. I-a-4)  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Reglementarea în domeniul justiţiei a unor măsuri 

specifice, temporare, aplicabile pe durata stării de alertă 

declarată în condiţiile legii, precum şi pentru o perioadă 

de 30 de zile de la încetarea acesteia, menite să permită 

atât asigurarea unei protecţii adecvate a magistraţilor, a 

personalului auxiliar de specialitate şi a celui conex din 

cadrul organelor judiciare, precum şi a justiţiabililor 

împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2, în 

contextul activităţilor judiciare, salvgardându-se astfel 

drepturile la sănătate, la integritate fizică şi la viaţă, cât 

şi continuarea activităţii de înfăptuire a justiţiei în 

condiţii optime. Intervenţiile legislative vizează 

reglementarea în regim de urgenţă a posibilităţii 

prioritizării activităţii de judecată a uneia sau mai 

multor secţii ale unei instanţe ori a instanţei în ansamblu 

său, atunci când, din motive generate de pandemia de 

COVID-19, activitatea de judecată la nivelul respectivei 

instanţe este necesar a fi restrânsă. Măsura restrângerii 

activităţii de judecată poate fi dispusă pe o durată de cel 

mult 14 zile, aceasta putând fi prelungită, la propunerea 

colegiului de conducere al instanţei afectate.  

CD -  Adoptată pe 

10.03.2021 

S  - Adoptată pe 

06.04.2021 

 
 

Legea nr. 

114/2021 

13 

PLx 

4/2021 

 

L 

40/2021 

 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.270/2015 privind Statutul rezerviştilor 

voluntari. (poz. I-a-6)  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Legii nr.270/2015, în scopul 

creşterii atractivităţii serviciului militar în calitate de 

rezervist voluntar, prin creşterea nivelului de 

remunerare şi prin eliminarea unor 

obligaţii/constrângeri. 

 

CD -  Adoptată pe 

24.02.2021 

S  - Adoptată pe 

06.04.2021 

 

 

Legea nr. 

115/2021 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

14 

PLx 

673/2018 

 

L 

575/2018 

Lege pentru modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind 

controlul intern/managerial și controlul 

financiar preventiv. (poz. I-b-7) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.119/1999, în sensul extinderii regimului juridic al 

incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese 

prevăzute pentru funcţionarii publici, astfel cum acestea 

sunt reglementate prin Legea nr.161/2003, asupra 

tuturor categoriilor de persoane desemnate să exercite 

controlul financiar preventiv propriu la nivelul 

entităţilor publice. 

S  - Adoptată pe 

24.10.2018 

CD - Adoptată pe 

04.04.2021 

 

Legea 

nr.133/2021 

15 

PLx 

107/2021 

 

L 

17/2021 

Lege privind aderarea Secretariatului General 

al Guvernului la Reţeaua Europeană a 

Consiliilor Europene de Mediu şi Dezvoltare 

Durabilă (EEAC) şi aprobarea plăţii cotizaţiei 

anuale de participare a Secretariatului General 

al Guvernului, precum şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind 

autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 

internaţionale interguvernamentale la care 

România este parte. (poz. I-b-13) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Aderarea Secretariatului General al Guvernului la 

Reţeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu şi 

Dezvoltare Durabilă (EEAC), prin Departamentul 

pentru dezvoltare durabilă, care coordonează 

implementarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030, la nivel naţional şi îşi 

desfăşoară activitatea în finanţarea Secretariatul 

General al Guvernului. Sumele necesare plăţii cotizaţiei 

anuale se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul 

Secretariatului General al Guvernului, pentru 

Departamentul pentru dezvoltare durabilă. 

S  - Adoptată pe 

15.02.2021 

CD - Adoptată pe 

21.04.2021 
 

Legea nr. 

148/2021 

 

16 

PLx 

161/2021 

 

L 

169/2021 

Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare 

la infrastructuri informatice şi de comunicaţii 

de interes naţional şi condiţiile implementării 

reţelelor 5G. (poz. II-34) 
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Stabilirea unui mecanism de autorizare prealabilă a 

producătorilor de tehnologii, echipamente şi programe 

software utilizate în cadrul infrastructurilor informatice 

şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în 

reţelele de comunicaţii electronice prin intermediul 

cărora se asigură servicii de comunicaţii electronice de 

tip 5G, fiind urmărite considerente ce ţin de eliminarea 

oricăror riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa 

securităţii naţionale şi apărării ţării. 

CD -  Adoptată pe 

17.05.2021 

S  - Adoptată  pe 

07.06.2021 

Legea nr. 

163/2021 

 

 

 

IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  CCOOMMUUNNĂĂ    

                                        

Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx 

524/2011 

 

L 

616/2011 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de executie a bugetului de stat, 

a contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general anual al datoriei 

publice aferente anului 2010. (poz. I-c-2) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, 

a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente.  

anului 2010. 

Raport depus pe 

data de 25.10.2012 

CD +S  
BUG CD + 

BUG S 

 

2 

PLx 

525/2011 

 

L 

617/2011 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a 

contului general de execuţie a bugetului 

asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010. 

 (poz. I-c-3) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului general de 

execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010. 

Raport depus pe 

data de 25.10.2012 

 

CD +S  
BUG CD + 

BUG S 

 

3 

PLx 

427/2012 

 

L 

393/2012 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

anual de execuţie a bugetului de stat, a 

contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general anual al datoriei 

publice aferente anului 2011.(poz. I-c-5)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus pe 

data de 04.04.2016 

CD +S  
BUG CD +  

BUG S 

 

4 

PLx 

428/2012 

 

L 

394/2012 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuție a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a 

contului general anual de execuție a bugetului 

asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011.  

(poz. I-c-6) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuție a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a contului general 

anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 

2011. 

Raport depus pe 

data de 23.10.2013 

CD +S  
BUG CD +  

BUG S 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

5 

PLx 

203/2013 

 

L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuție a bugetului de stat, 

a contului anual de execuție a bugetului 

Fondului național unic de asigurări sociale de 

sănătate și a contului general anual al datoriei 

publice aferente anului 2011. (poz. I-c-4) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului anual de execuție a bugetului de stat, a 

contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de 

asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2011.   

Raport depus pe 

data de 23.10.2013 

 

CD +S  
BUG CD +  

BUG S 

 

6 

PLx 

413/2013 

 

L 

546/2013 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de stat, 

a contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului national unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general anual al datoriei 

publice aferente anului 2012. (poz. I-c-7) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus pe 

data de 25.06.2014 

 

 

 

 
CD +S  
BUG CD + 

BUG S  

 

 

7 

PLx 

414/2013 

 

L 

547/2013 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat  pe anul 2012 şi a 

contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor pentru şomaj pe anul 2012.  

(poz. I-c-8) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus pe 

data de 25.06.2014 

 

 

CD +S  
BUG CD + 

BUG S  

 

8 

PLx 

411/2014 

 

L 

568/2014 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de stat, 

a contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului national unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general al datoriei 

publice aferente anului 2013. (poz. I-c-9) 
- Caracter: ordinar 

-  Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+S 

Raportul public pe anul 2013 cuprinde rezultatul activităţilor de 

audit şi control , desfăşurate asupra modului de formare, de 

administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului 

şi ale sectorului public în exerciţiul financiar al anului 2013. 

Raport depus pe 

data de 24.03.2015  

 

 

 

 

CD + S 
BUG CD + 

BUG S  
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

9 

PLx 

412/2014 

 

L 

569/2014 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 şi a 

contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013.  

(poz. I-c-10) 
- Caracter: ordinar 

-  Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+S 

Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 

de stat pe anul 2013 şi contul general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor  pentru şomaj pe anul 2013 au fost 

întocmite în structura bugetului aprobat prin Legea bugetului 

asigurărior sociale de stat nr.6/2013, aşa cum a fost modificată 

prin ordonanţele de rectificare a bugetului. 

Raport depus pe 

data de 24.03.2015 

 

 

 

CD + S 
BUG CD + 

BUG S  

 

 

10 

 

PLx 

562/2015 

 

L 

350/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general de execuţie a bugetului de stat, a 

contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general anual al datoriei 

publice aferente anului 2014. (poz. I-c-11) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus pe 

data de 28.06.2016 

CD +S  
BUG CD + 

BUG S 

 

11 

PLx  

191/2017 

 

L 

112/2017 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de stat, 

a contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului național unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general anual al datoriei 

publice aferente anului 2015. (poz. I-c-12) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuție al bugetului de 

stat aferent anului 2015, cuprinzând venituri în sumă de 

103.767,6 milioane lei (cu 5.512,1 milioane lei sub prevederile 

bugetare aprobate), cheltuieli în sumă de 125.215,8 milioane lei 

(cu 8.399,4 milioane lei sub creditele bugetare aprobate) și un 

deficit în sumă de 21.448,2 milioane lei. Veniturile încasate la 

bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 

în anul 2015 au fost în sumă de 23.316,6 milioane lei (cu 239,1 

milioane lei sub prevederile bugetare aprobate). Cheltuielile 

bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 

în anul 2015 au fost în sumă de 23.489,9 milioane lei (cu 65,8 

milioane lei sub creditele bugetare aprobate). 

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 
 

 

 

TDR: 

25.05.2017 

12 

PLx  

192/2017 

 

L 

113/2017 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi a 

contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015.  

(poz. I-c-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuție al bugetului 

asigurărilor sociale de stat aferent anului 2015, cuprinzând 

venituri în sumă de 54.941,9 milioane lei, cheltuieli totale în 

sumă de 54.705,0 milioane lei, rezultând un excedent în sumă de 

236,9 milioane lei. Execuția sistemului public de pensii s-a 

realizat astfel: venituri în sumă de 54.609,4 milioane lei și 

cheltuieli în sumă de 54.609,4 milioane lei. 

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

TDR: 

25.05.2017 



 

22 

Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

13 

PLx  

280/2017 

 

L 

363/2017 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de stat, 

a contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general anual al datoriei 

publice aferente anului 2016. (poz. I-c-14) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

 

TDR: 

12.10.2017 

14 

PLx  

281/2017 

 

L 

364/2017 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 şi a 

contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016.  

(poz. I-c-15) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

 

TDR: 

12.10.2017 

15 

PLx  

497/2018 

 

L 

612/2018 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de stat, 

a contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări de 

sănătate şi a contului general anual al datoriei 

publice aferente anului 2017. (poz. I-c-16) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

 

TDR: 

31.10.2018 

16 

PLx  

498/2018 

 

L 

613/2018 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 şi a 

contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017.  

(poz. I-c-17) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

TDR: 

31.10.2018 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

17 

PLx  

398/2019 

 

L 

523/2019 

 

Proiect de lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de stat, 

a contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general anual al datoriei 

publice aferente anului 2018. (poz. I-c-18) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat 

aferent anului 2018, cuprinzând venituri în sumă de 142.291,0 

milioane lei, cheltuieli în sumă de 174.674,1 milioane lei şi un 

deficit în sumă de 32.383,1 milioane lei, De asemenea, se aprobă 

contul general anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate aferent anului 2018, 

cuprinzând venituri în sumă de 35.651,3 milioane lei, cheltuieli 

în sumă de 34.854,1 milioane lei, cu 100,0 milioane lei sub 

creditele bugetare definitive aprobate. Execuţia Bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la finele 

anului 2018 s-a încheiat cu un excedent în sumă de 797,2 

milioane lei.  

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

TDR: 

15.10.2019 

 

 

18 

PLx  

399/2019 

 

L 

524/2019 

 

Proiect de lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 şi a 

contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018.  

(poz. I-c-19) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, cuprinzând venituri în 

sumă de 63.800,5 milioane lei, cheltuieli în sumă de 63.560,0 

milioane lei, şi un excedent în sumă de 240,5 milioane lei.  

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

TDR: 

15.10.2019 

 

 

19 

PLx  

220/2021 

 

B 

405/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general de execuţie a bugetului de stat, a 

contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general anual al datoriei 

publice aferente anului 2019. (poz. I-c-20) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat 

aferent anului 2019. Veniturile bugetului de stat realizate în anul 

2019 au fost în sumă de 149.338,3 milioane lei, cu 2.217,5 

milioane lei sub prevederile bugetare definitive aprobate. 

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

TDR: 

23.06.2021 

 

20 

PLx  

221/2021 

 

B 

406/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 şi a 

contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019.  

(poz. I-c-21) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2019. Veniturile totale ale 

bugetului asigurărilor sociale de stat încasate în anul 2019 sunt 

în sumă de 70.715,0 milioane lei, iar cheltuielile totale în sumă 

de 70.907,2 milioane lei, rezultând un deficit de 192,2 milioane 

lei. 

CD +S  
BUG CD + BUG S 

TDR: 

23.06.2021 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

21 

PLx  

98/2021 

 

L 

30/2021 

 

Lege pentru ratificarea Deciziei (UE, 

EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 

decembrie 2020 privind sistemul de resurse 

proprii ale Uniunii Europene şi de abrogare a 

Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la 

Bruxelles. (poz. I-c-1) 
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 
 

Ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului 

din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale 

Uniunii Europene şi de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, 

Euratom, adoptată la Bruxelles. Între principalele modificări ale 

sistemului resurselor proprii menţionăm introducerea unui 

instrument de relansare economică a Uniunii Europene, cu titlul 

de prevedere excepţională şi temporară cu scopul unic de a 

aborda consecinţele crizei provocate de COVID-19, precum şi 

majorarea plafoanelor resurselor proprii.  

CD +S  

Adoptată pe 

21.04.2021 
 

Legea nr. 

150/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

Abrevieri Comisii: 

1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 

2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                                                                                 

3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 

4. Comisia pentru transporturi și infrastructură  TRSP 

5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            

6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 

7. Comisia pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului  ADMIN 

8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic MED 

9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 

10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 

11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 

12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 

13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
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14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

15. Comisia pentru politică externă 

APAR 

POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 

17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 

18. Comisia pentru afaceri europene 

19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 

20. Comisia pentru constituționalitate 

21. Comisia pentru știință și tehnologie 

22. Comisia pentru tineret și sport 

 

CAE 

CROMANII 

CONST 

ȘT 

TIN 

 

Alte abrevieri: 

S - Senat 

CD - Camera Deputaţilor 

TDR - Termen depunere raport 

TAC - Termen aprobare tacită 

SG - Secretar General 

OZ  -  Ordinea zilei 

BP - Biroul permanent 

R - Raport 

Rs - Raport suplimentar 
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 

ale Camerei Deputaţilor 
 

( la data de  17 iunie 2021 ) 

I.  În perioada  14 – 17 iunie  2021  

 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 27 rapoarte, din care              5 rapoarte 

suplimentare și 4 rapoarte comune pentru ședințele comune cu Senatul. 

 

      Comisiile permanente au depus  86 avize. 

 

Cele  27  rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare              

 rapoarte de respingere             

 

 

 16 

 11 

Rapoartele elaborate se referă la: 

             

 Ordonanțe de urgență ale Guvernului                                  5 

 Ordonanțe ale Guvernului                                                    1 

 Proiecte de legi și propuneri legislative:                            21              

           

 

 

       Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 

La comisii se află în prezent  974  proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 131 pentru raport suplimentar.  

      La comisii se află  17 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  prima  sesiune 

ordinară a anului 2021.  

 

II. De la începutul actualei legislaturi 

Comisiile parlamentare au întocmit  388 de rapoarte, din care: 

Rapoarte 

În anul 

2021 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
                      324 

 rapoarte suplimentare 
40 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
24 

TOTAL 388 
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                                                                                                                                                                                                                 ANEXĂ 

DEPARTAMENTUL LEGISLATIV             

Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor  
 

 

 

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 

pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 

în perioada  14 – 17 iunie  2021 

 

             I. Comisia pentru buget 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLx 580/2020 

 

 

 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.143/2020 pentru 

modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.110/2017 privind 

Programul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii şi a întreprinderilor 

mici cu capitalizare de piaţă 

medie - IMM INVEST 

ROMÂNIA, precum şi pentru 

modificarea şi completarea 

Schemei de ajutor de stat 

pentru susţinerea activităţii 

IMM-urilor în contextul 

crizei economice generate de 

pandemia COVID-19 

aprobată prin art.II din 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.42/2020 – 

raport comun cu Comisia 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă 

Guvernului nr.110/2017. Potrivit expunerii de 

motive, prezentul proiect adaptează cadrul 

legislativ al Programului IMM INVEST 

România, conform Deciziei CE nr.C (2020) 

5555 final din 07.08.2020, fiind introduse 

următoarele modificări: implementarea unei 

perioade standard de subvenţionare a dobânzii 

de 8 luni de la data acordării, iar perioada în 

care se poate efectua plata grantului este 

cuprinsă între 1 septembrie - 2020 şi 31 

octombrie 2021; accesarea de către 

microîntreprinderi şi întreprinderi mici a 

creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea 

capitalului de lucru de valori mai mari, de 

până la 5 milioane lei; eliminarea cerinţei prin 

care beneficiarii Programului se obligau să nu 

disponibilizeze personalul existent până la 

data de 31 decembrie; creşterea perioadei 

până la data de 31 octombrie 2021 când pot fi 

efectuate plăţile reprezentând grantul în 

cadrul Schemei de ajutor de stat concomitent 

cu creşterea bugetului şi plafonului de 

Guvern,   

adoptat    

de Senat 

18.05.21 

8.06.21 
Raport de aprobare 

(314/R din 15.06.21) 
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pentru industrii garantare al Schemei; suplimentarea bugetului 

Schemei de ajutor de stat aferent granturilor 

până la suma de 1,106 milioane lei, 

echivalentul în lei a aproximativ 228,42 

milioane euro; dispoziţiile prezentului proiect 

de lege se vor aplica şi solicitărilor de 

acordare a creditelor garantate în cadrul 

Programului aflate în curs de soluţionare; 

beneficiarii care au accesat deja Programul 

până la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă, vor putea beneficia de 

acordarea grantului pentru plata dobânzii pe 8 

luni, cât şi de contractarea unor noi credite 

pentru capital de lucru în valoare de maxim 5 

milioane lei 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLx 427/2020 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.98/2020 pentru prorogarea 

intrării în vigoare a unor 

prevederi din Legea 

nr.75/2020 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.42/2020 pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă 

nr.110/2017 privind 

Programul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii - IMM INVEST 

ROMÂNIA, precum şi pentru 

aprobarea Schemei de ajutor 

de stat pentru susţinerea 

activităţii IMM-urilor în 

contextul crizei economice 

generate de pandemia 

COVID-19 – raport comun 

Prorogarea intrării în vigoare a dispoziţiilor 

art.I pct.2-6 şi 9 şi ale art.II din Legea 

nr.75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.42/2020, cu până la 

45 de zile, pentru obţinerea deciziei de 

autorizare a Comisiei Europene 

Guvern,   

adoptat    

de Senat 

18.05.21 

8.06.21 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(317/R din 15.06.21) 
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cu Comisia pentru industrii 

 

             II. Comisia pentru industrii 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLx 580/2020 

 

 

 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.143/2020 pentru 

modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.110/2017 privind 

Programul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii şi a întreprinderilor 

mici cu capitalizare de piaţă 

medie - IMM INVEST 

ROMÂNIA, precum şi pentru 

modificarea şi completarea 

Schemei de ajutor de stat 

pentru susţinerea activităţii 

IMM-urilor în contextul 

crizei economice generate de 

pandemia COVID-19 

aprobată prin art.II din 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.42/2020 – 

raport comun cu Comisia 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă 

Guvernului nr.110/2017. Potrivit expunerii de 

motive, prezentul proiect adaptează cadrul 

legislativ al Programului IMM INVEST 

România, conform Deciziei CE nr.C (2020) 

5555 final din 07.08.2020, fiind introduse 

următoarele modificări: implementarea unei 

perioade standard de subvenţionare a dobânzii 

de 8 luni de la data acordării, iar perioada în 

care se poate efectua plata grantului este 

cuprinsă între 1 septembrie - 2020 şi 31 

octombrie 2021; accesarea de către 

microîntreprinderi şi întreprinderi mici a 

creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea 

capitalului de lucru de valori mai mari, de 

până la 5 milioane lei; eliminarea cerinţei prin 

care beneficiarii Programului se obligau să nu 

disponibilizeze personalul existent până la 

data de 31 decembrie; creşterea perioadei 

până la data de 31 octombrie 2021 când pot fi 

efectuate plăţile reprezentând grantul în 

cadrul Schemei de ajutor de stat concomitent 

cu creşterea bugetului şi plafonului de 

Guvern,   

adoptat    

de Senat 

18.05.21 

8.06.21 
Raport de aprobare 

(314/R din 15.06.21) 
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pentru buget garantare al Schemei; suplimentarea bugetului 

Schemei de ajutor de stat aferent granturilor 

până la suma de 1,106 milioane lei, 

echivalentul în lei a aproximativ 228,42 

milioane euro; dispoziţiile prezentului proiect 

de lege se vor aplica şi solicitărilor de 

acordare a creditelor garantate în cadrul 

Programului aflate în curs de soluţionare; 

beneficiarii care au accesat deja Programul 

până la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă, vor putea beneficia de 

acordarea grantului pentru plata dobânzii pe 8 

luni, cât şi de contractarea unor noi credite 

pentru capital de lucru în valoare de maxim 5 

milioane lei 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLx 427/2020 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.98/2020 pentru prorogarea 

intrării în vigoare a unor 

prevederi din Legea 

nr.75/2020 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.42/2020 pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă 

nr.110/2017 privind 

Programul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii - IMM INVEST 

ROMÂNIA, precum şi pentru 

aprobarea Schemei de ajutor 

de stat pentru susţinerea 

activităţii IMM-urilor în 

contextul crizei economice 

generate de pandemia 

COVID-19 – raport comun 

cu Comisia pentru buget 

Prorogarea intrării în vigoare a dispoziţiilor 

art.I pct.2-6 şi 9 şi ale art.II din Legea 

nr.75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.42/2020, cu până la 

45 de zile, pentru obţinerea deciziei de 

autorizare a Comisiei Europene 

Guvern,   

adoptat    

de Senat 

18.05.21 

8.06.21 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(317/R din 15.06.21) 

3 

 

 

 

PLx 

567/2008/2018 

Proiect de Lege pentru 

completarea Legii serviciului 

public de alimentare cu 

energie termică nr.325/2006 

Completarea Legii serviciului public de 

alimentare cu energie termică nr.325/2006, în 

sensul stabilirii cotei-părţi din energia termică 

consumată pentru încălzirea spaţiilor aflate în 

proprietatea indiviză la maximum 10% din 

totalul energiei termice înregistrate, 

nerespectarea normei juridice astfel instituite 

fiind sancţionată contravenţional. 

5 deputați,   

adoptat   

de Senat 

15.06.21 

Raport suplimentar 

de aprobare cu 

amendamente 
(677/RS3 din 15.06.21) 

 

        

     

             III. Comisia pentru agricultură 
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Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLx 651/2020 

 

 

 

 

Propunere legislativă pentru 

modificarea Legii nr.32/2018 

privind transmiterea unei 

suprafeţe de teren din 

domeniul public al statului şi 

din administrarea Academiei 

de Ştiinţe Agricole şi Silvice 

”Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - 

Institutul Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 

Cartof şi Sfeclă de Zahăr 

Braşov, judeţul Braşov, în 

domeniul public al 

municipiului Braşov, pentru 

realizarea obiectivului de 

investiţie ”Construire Spital 

Clinic Regional de Urgenţă 

Braşov" – raport comun cu 

Comisia juridică 

 

Modificarea Legii nr.32/2018, în scopul 

eliminării termenului „Regional” din 

denumirea obiectivului de investiţie 

 

1 deputat,   

respinsă   

de Senat 

 

2.02.21 

13.05.21 

 

Raport de respingere 

(324/R din 17.06.21) 

 

             IV. Comisia pentru administrație 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

 

 

 

PLx 244/2021 

 

 

 

 

Proiect de Lege pentru 

modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.63/2001 

privind înfiinţarea 

Inspectoratului de Stat în 

Construcţii - I.S.C. 

Modificarea OG nr.63/2001, în sensul 

eliminării inspectoratelor regionale în 

construcţii din structura organizatorică a 

I.S.C., atribuţiile aferente acestora fiind 

preluate şi exercitate de către structurile 

organizatorice din cadrul inspectoratelor 

judeţene, respectiv în cadrul Inspectoratului în 

Construcţii al Municipiului Bucureşti 

Guvern 15.06.21 
Raport de aprobare  

(319/R din 15.06.21) 
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2 

 

 

 

 

 

PLx 248/2021 

Proiect de Lege pentru 

declararea zilei de 15 

noiembrie ca Ziua Revoltei 

Anticomuniste de la Braşov 

din 1987 

Declararea zilei de 15 Noiembrie ca Ziua 

Revoltei Anticomuniste de la Braşov din 

1987. În acest sens ParlamentuI, Preşedintele 

României, Guvernul, autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale 

organizează manifestări prilejuite de 

comemorarea acestei zile. Fondurile necesare 

alocate pentru comemorarea diverselor 

evenimente ale revoltei anticomuniste de la 

Braşov din 1987, pot fi asigurate şi din 

bugetele locale sau din bugetul autorităţilor şi 

instituţiilor publice 

9 parlam.,   

adoptat    

de Senat 

15.06.21 
Raport de aprobare 

cu amendamente 

(323/R din 16.06.21) 

 

             V. Comisia pentru  muncă 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 75/2021 

Proiect de Lege pentru 

completarea alin.(1) al art.30 

şi pentru modificarea art.56 

din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de 

pensii publice 

Modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010, în sensul introducerii unei noi 

activităţi, cea de producţie a energiei electrice 

şi termice, în categoria „locuri de muncă în 

condiţii speciale”, precum şi instituirea unei 

noi excepţii de la art.55 alin.(1) lit.b) din actul 

de bază, stabilind condiţiile de pensionare 

pentru persoanele care au desfăşurat aceste 

activităţi 

2 deputați,   

adoptat   

de Senat 

8.06.21 
Raport de aprobare 

cu amendamente 

(307/R din 15.06.21) 

2 PLx 32/2020 

Proiect de Lege pentru 

completarea Legii 

nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice 

Completarea art.38 din Legea-cadru 

nr.153/2017, urmărindu-se ca salariile de bază 

ale personalului Academiei de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-

Şişeşti” şi ale personalului din unităţile de 

cercetare-dezvoltare subordonate acesteia, să 

fie stabilite la nivelul salariilor de bază 

prevăzute pentru aceste categorii de personal 

pentru anul 2022, prin excepţie de la 

prevederile art.38 alin.(4) din respectiva lege 

7 deputați,  

adoptat   

de Senat 

8.06.21 
Raport de respingere 

(309/R din 15.06.21) 



34 

 

3 PLx 131/2019 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu 

handicap – raport comun cu 

Comisia pentru sănătate 

Modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006. Intervenţiile legislative vizează 

stabilirea, de către Comisia de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap, a unui termen 

permanent de valabilitate a certificatului de 

încadrare în grad şi tip de handicap pentru 

persoanele cu handicap a căror afecţiune a 

generat amputaţia membrelor, fără a mai fi 

necesară prezentarea acestora la reevaluările 

periodice, precum şi monitorizarea, de către 

medicul de familie, a respectării măsurilor 

cuprinse în programul individual de 

reabilitare şi integrare socială a adultului cu 

handicap 

44 

parlam.,  

adoptat    

de Senat 

11.05.21 

8.06.21 
Raport de respingere 

(310/R din 15.06.21) 

4 PLx 133/2021 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.9/2021 pentru modificarea 

Legii nr.200/2006 privind 

constituirea şi utilizarea 

Fondului de garantare pentru 

plata creanţelor salariale 

Modificarea Legii nr.200/2006, în sensul 

instituirii unor măsuri necesare pentru a 

preîntâmpina efectele determinate de 

insolvenţa angajatorului, prin eliminarea 

condiţiei pronunţării unei hotărâri 

judecătoreşti prin care este dispusă măsura 

ridicării parţiale sau totale a dreptului de 

administrare pentru angajatorul în stare de 

insolvenţă. Astfel, se urmăreşte facilitarea 

plăţii drepturilor neachitate ale salariaţilor 

care rezultă din contracte de muncă sau 

raporturi de muncă, precum şi a compensaţiei 

pentru încetarea raporturilor de muncă 

Guvern,    

adoptat    

de Senat 

8.06.21 
Raport de aprobare 

(311/R din 15.06.21) 

5 PLx 502/2019 

Proiect de Lege pentru 

completarea Legii Cadru 

nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice 

Completarea anexei nr.IX la Legea 

nr.153/2017, în sensul majorării cu 1,5 puncte 

a coeficientului de salarizare pentru primarii 

şi viceprimarii localităţilor din perimetrul 

Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, 

prevăzute în anexa la HG nr.395/1996 

4 parlam.,   

adoptat   

de Senat 

8.06.21 
Raport de respingere 

(312/R din 15.06.21) 
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6 PLx 608/2018 

Propunere legislativă privind 

modificarea şi completarea 

prevederilor art.38 alin.3 din 

LEGEA-CADRU 

Nr.153/2017 din 28 iunie 

2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri 

publice 

Completarea art.38 alin.(3) din Legea-cadru 

nr.153/2017, cu o nouă literă, preconizându-

se acordarea unei majorări salariale pentru 

personalul cu studii superioare de specialitate 

din cadrul CENAFER, începând cu 1.X.2018  

1 deputat,  

respinsă   

de Senat 

8.06.21 
Raport de respingere 

(313/R din 15.06.21) 

7 PLx 24/2020 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.69/2019 pentru aplicarea 

unor măsuri de protecţie 

socială acordată persoanelor 

disponibilizate prin 

concedieri colective efectuate 

în baza planurilor de 

disponibilizare din cadrul 

operatorilor economici pentru 

care s-a aprobat acordarea 

ajutoarelor de stat pentru 

facilitarea închiderii minelor 

de cărbune necompetitive în 

perioada 2019-2024 

Reglementarea unor măsuri de protecţie 

socială, în sensul acordării unui venit lunar de 

completare persoanelor disponibilizate prin 

concedieri colective efectuate în baza 

planurilor de disponibilizare de Societatea 

Complexul Energetic Hunedoara S.A. şi 

Societatea Naţională de închideri Mine Valea 

Jiului S.A. în perioada 2020-2024 

Guvern,    

adoptat   

de Senat 

8.06.21 

Raport suplimentar  

de aprobare cu 

amenmdamente 

(130/RS din 14.06.21) 

8 PLx 587/2020 

Proiect de Lege privind 

acordarea indemnizaţiei de 

scurtă durată 

Acordarea unei indemnizaţii de scurtă durată, 

pentru o perioadă de 12 luni de la data 

încetării stării de urgenţă instituite pe 

teritoriul României, salariaţilor al căror 

program de lucru a fost modificat în temeiul 

art.41 alin.(3) lit.f) din Legea nr.53/2003, ca 

urmare a reducerii activităţii angajatorului. 

Prin acordarea acestei indemnizaţii este vizată 

compensarea venitului nerealizat de angajaţii 

al căror program de muncă a fost astfel redus, 

cuantumul acesteia fiind de 60% din diferenţa 

dintre salariul brut prevăzut în contractul 

26 

deputați,    

adoptat   

de Senat 

8.06.21 
Raport suplimentar  

de respingere 

(525/RS din 14.06.21) 
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individual de muncă şi salariul brut aferent 

orelor de muncă efectiv prestate, respectiv de 

70% pentru salariatul care are cel puţin un 

copil. De asemenea, sunt reglementate 

condiţiile şi procedura prin care angajatorii 

pot solicita decontarea acestor sume din 

bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi 

regimul sancţionator 

 

             VI. Comisia pentru sănătate 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 131/2019 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu 

handicap – raport comun cu 

Comisia pentru muncă 

Modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006. Intervenţiile legislative vizează 

stabilirea, de către Comisia de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap, a unui termen 

permanent de valabilitate a certificatului de 

încadrare în grad şi tip de handicap pentru 

persoanele cu handicap a căror afecţiune a 

generat amputaţia membrelor, fără a mai fi 

necesară prezentarea acestora la reevaluările 

periodice, precum şi monitorizarea, de către 

medicul de familie, a respectării măsurilor 

cuprinse în programul individual de 

reabilitare şi integrare socială a adultului cu 

handicap 

44 

parlam.,  

adoptat    

de Senat 

11.05.21 

8.06.21 
Raport de respingere 

(310/R din 15.06.21) 

2 

 
 

 

 

PLx 330/2018 

Propunere legislativă pentru 

completarea art.180 din 

Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii 

Completarea art.180 din Legea nr.95/2006, în 

sensul stabilirii unor măsuri în vederea 

implementării mecanismului de feedback al 

pacientului. Astfel, se prevede că managerul 

spitalului răspunde de obţinerea de către 

personalul medical al unităţii sanitare a 

numărului de telefon mobil şi adresei de e-

mail a tuturor pacienţilor externaţi şi de 

introducerea acestor date în foaia de 

observaţie clinică generală, cu excepţia 

38 

parlam.,    

respinsă  

de Senat 

15.06.21 
Raport de respingere 

(321/R din 16.06.21) 
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refuzului expres al pacientului 

3 

 

 

 

PLx 541/2018 

Propunere legislativă pentru 

modificarea Legii 

nr.349/2002 pentru 

prevenirea şi combaterea 

efectelor consumului 

produselor din tutun 

Modificarea Legii nr.349/2002, în sensul 

interzicerii utilizării dispozitivelor electronice 

de tip „ţigaretă electronică” şi al 

dispozitivelor ce încălzesc tutunul fără a 

produce combustia amestecului în spaţiile 

publice închise şi în spaţiile închise de la 

locul de muncă 

23 

parlam.,   

respinsă  

de Senat 

15.06.21 
Raport suplimentar 

de respingere 

(148/RS din 15.06.21) 

4 - 

Raportul de activitate al 

Agenției Naționale Anti-

Doping pe anul 2019 – 

raport comun cu Comisia 

pentru tineret și sport și 

Comisiile similare de la 

Senat 

- 

Agenția 

Națională 

Anti-

Doping 

2.06.21 

9.06.21 

Raport comun  

de aprobare 

(23/RC din 15.06.21) 

 

              VII. Comisia pentru învățământ 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 144/2021 

Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea 

legii Educaţiei Naţionale nr.1 

din 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Modificarea şi completarea Legii nr.1/2011, 

în scopul înfiinţării disciplinei „Alimentaţie 

Sănătoasăˮ în învăţământul primar şi 

gimnazial. Această disciplină urmează a fi 

cuprinsă în trunchiul comun al planurilor de 

învăţământ, fiind obligatorie pentru clasele I-

IV şi pentru învăţământul gimnazial 

1 deputat 8.06.21 
Raport de respingere 

(308/R din 15.06.21) 
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2 Plx 215/2021 

Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale 

1/2011 

Modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale 1/2011, în sensul prevederii unui 

mecanism juridic coerent care să asigure 

stabilitatea şi continuitatea managementului 

şcolar, în ipoteza vacantării funcţiei de 

director, corectarea carenţelor legislative 

privind normele referitoare la încetarea 

raporturilor de management ale directorului 

sau directorului adjunct, precum şi 

respectarea principiului simetriei, stabilirea 

normei de trimitere care prevede acelaşi 

mecanism de ocupare a funcţiilor interimare 

din cadrul unităţilor de învăţământ pentru 

activităţi extraşcolare, creşterea gradului de 

transparenţă a organizării comisiilor de 

concurs prin posibilitatea oferită 

reprezentanţilor elevilor de a fi observatori, 

legiferarea procedurii speciale de desemnare a 

directorilor unităţilor şcolare particulare în 

ipoteza vacantării funcţiei 

68 parlam. 15.06.21 
Raport de aprobare 

cu amendamente 

(322/R din 16.06.21) 

 

              VIII. Comisia pentru cultură 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 197/2020 

Proiect de Lege pentru 

instituirea "Anului 

Promovării Lecturii" în 

România – 2020 

Instituirea anului 2020 ca „Anul Promovării 

Lecturii” în România, prin organizarea de 

evenimente culturale menite să încurajeze 

lectura, cu precădere în rândul copiilor şi 

tinerilor 

6 deputați,  

adoptat    

de Senat 

8.06.21 
Raport suplimentar  

de respingere 

(321/RS din 14.06.21) 
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2 - 

Raport de activitate și 

execuție bugetară ale 

Consiliului Național al 

Audiovizualului pe anul 2020 

 - raport comun cu Comisia 

similară de la Senat 

- CNA 15.06.21 

Raport comun  

de aprobare 

(22/RC din 16.06.21) 

 

 

              IX. Comisia juridică 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 369/2020 

Proiect de Lege pentru 

modificarea Legii camerelor 

de comerţ din România 

nr.335/2007 

Modificarea art.4 lit.j) şi art.28 alin.(2) lit.i) 

din Legea camerelor de comerţ din România 

nr.335/2007, în scopul instituirii unor măsuri 

urgente în domeniul social şi economic, având 

în vedere situaţia excepţională determinată de 

răspândirea virusulului SARS-CoV-2 pe 

teritoriul României. Astfel, se vizează 

exonerarea companiilor de plata tarifelor 

necesară pentru avizarea de către Camera de 

Comerţ şi Industrie a României a existenţei 

cazului de forţă majoră şi a influenţei acestora 

asupra executării obligaţiilor comerciale pe 

perioada stării de urgenţă 

2 senatori,  

adoptat    

de Senat 

8.06.21 
Raport de respingere 

(315/R din 15.06.21) 

2 

 

 

 

PLx 58/2021 

Proiect de Lege privind 

modificarea şi completarea 

Legii nr.406/2001 privind 

acordarea unor drepturi 

persoanelor care au avut 

calitatea de preşedinte al 

României 

Modificarea alin.(3) al art.1 din Legea 
nr.406/2001, în sensul includerii, între 
cauzele care determină retragerea 
drepturilor foştilor preşedinţi ai României, 
a celei vizând existenţa dovezii privind 
calitatea de colaborator al securităţii 

2 parlam.,   

adoptat    

de Senat 

10.06.21 
Raport de aprobare 

cu amendamente 

(316/R din 15.06.21) 
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3 

 

 

 

 

PLx 243/2021 

Proiect de Lege pentru 

completarea alin.(5) al art.34 

din Legea nr.165/2013 

privind măsurile pentru 

finalizarea procesului de 

restituire, în natură sau prin 

echivalent, a imobilelor 

preluate în mod abuziv în 

perioada regimului comunist 

în România 

Completarea alin.(5) al art.34 din Legea 

nr.165/2013, în sensul includerii în categoria 

de solicitanţi care beneficiază de prioritate la 

soluţionarea dosarelor, a persoanelor cu 

handicap grav, respectiv a celor care 

beneficiază de pensie de invaliditate de gradul 

I 

41 

parlam.,  

adoptat   

de Senat 

15.06.21 
Raport de aprobare 

cu amendamente 

(320/R din 15.06.21) 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLx 651/2020 

 

 

 

 

Propunere legislativă pentru 

modificarea Legii nr.32/2018 

privind transmiterea unei 

suprafeţe de teren din 

domeniul public al statului şi 

din administrarea Academiei 

de Ştiinţe Agricole şi Silvice 

”Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - 

Institutul Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 

Cartof şi Sfeclă de Zahăr 

Braşov, judeţul Braşov, în 

domeniul public al 

municipiului Braşov, pentru 

realizarea obiectivului de 

investiţie ”Construire Spital 

Clinic Regional de Urgenţă 

Braşov" – raport comun cu 

Comisia pentru agricultură 

 

Modificarea Legii nr.32/2018, în scopul 

eliminării termenului „Regional” din 

denumirea obiectivului de investiţie 

 

1 deputat,   

respinsă   

de Senat 

 

2.02.21 

13.05.21 

 

Raport de respingere 

(324/R din 17.06.21) 

5 

 

- 
Raport comun privind 

revocarea doamnei Renate 

Weber din funcția  de Avocat 

al Poporului 

- - 16.06.21 
Raport comun  

de aprobare 

(24/RC din 16.06.21) 
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             X. Comisia apărare 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 227/2021 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.42/2021 privind ratificarea 

Protocolului între Guvernul 

României şi Guvernul 

Republicii Bulgaria, semnat 

la Ruse, la 18 martie 2021, de 

amendare a Acordului dintre 

Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Bulgaria 

privind operaţiile 

transfrontaliere de poliţie 

aeriană, semnat la Bucureşti, 

la 12 octombrie 2011 

Ratificarea Protocolului între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Bulgaria, 

semnat la Ruse, la 18 martie 2021, de 

amendare a Acordului dintre Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Bulgaria 

privind operaţiile transfrontaliere de poliţie 

aeriană, semnat la Bucureşti, la 12 octombrie 

2011, ratificat prin Legea nr.97/2012. 

Mecanismul instituit prin protocol stabileşte 

condiţiile în care un alt stat membru NATO, 

în calitate de terţ, poate desfăşura operaţii 

transfrontaliere de poliţie aeriană în spaţiul 

aerian al României, respectiv al Republicii 

Bulgaria, presupunând, în principal, 

următoarele etape premergătoare: exprimarea 

de către terţ, printr-o notificare scrisă, 

transmisă pe canale diplomatice, a intenţiei de 

desfăşurare a unei astfel de operaţii; primirea 

acceptului din partea României şi a Republicii 

Bulgaria; încheierea unor înţelegeri tehnice 

trilaterale privind condiţiile de desfăşurare a 

operaţiilor; executarea cu succes a unui 

antrenament sub controlul şi comanda NATO 

Guvern 15.06.21 
Raport de aprobare 

cu amendamente 

(318/R din 15.06.21) 

2 641 BP/7.06.21 

Scrisoarea Președintelui 

României pentru aprobarea de 

către Parlament a participării 

Armatei României cu forte, 

mijloace și echipamemente la 

misiunea Task Force Takuba 

în Sahel, sub conducerea 

- - 15.06.21 
Raport comun  

de aprobare 

(21/RC din 15.06.21) 
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Franței, începând cu 

trimestrul al IV-lea al anului 

2021 – raport comun cu 

Comisia similară de la 

Senat. 

 

             XI. Comisia pentru tineret și sport 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 - 

Raportul de activitate al 

Agenției Naționale Anti-

Doping pe anul 2019 – 

raport comun cu Comisia 

pentru sănătate și Comisiile 

similare de la Senat 

- 

Agenția 

Națională 

Anti-

Doping 

2.06.21 

9.06.21 

Raport comun  

de aprobare 

(23/RC din 15.06.21) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  

ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 

 

 

 

 

 

 Declarații politice 

 

Donarea de sânge: altruism, generozitate și civism 

 

Doamnelor și domnilor deputați, 

Stimați colegi, 

 

Începând din anul 2004, în data de 14 iunie, în întreaga lume se sărbătorește Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Această 

dată reprezintă o bună ocazie de a arăta importanța donării de sânge, precum și de a încuraja cât mai mulți oameni, care pot din 

punct de vedere medical și nu au contraindicații, să doneze în mod voluntar. 

Din câte cunoaștem încă nu s-a descoperit un înlocuitor al sângelui. Astfel, donarea este singura variantă pentru a putea 

acoperi necesarul de sânge de care este nevoie la intervențiile chirurgicale cotidiene. Mulți pacienți nu ar mai fi în viață azi 

fără gestul de solidaritate al donatorilor de sânge. Este nevoie continua de sânge din cauza perioadei scăzute de viată a 

componentelor sale și a condițiilor de stocare. 

Donarea de sânge este benefică și pentru donatori, întrucât sângele are capacitatea de a se reface, celulele „proaspete” ajung în 

fluxul circulator, contribuind la starea generală de sănătate, crescând astfel imunitatea organismului. De asemenea, unele 

cercetări științifice au relevat faptul că persoanele care donează sânge de câteva ori pe an, respectând recomandările 

specialiștilor, au o incidență de infarct cu mult mai mică decât persoanele care nu donează sânge. În plus, donarea periodică 

reglează tensiunea arterială, iar hipertensiunea (dacă apare) se va instala mai târziu decât la o persoană care nu donează sânge.  

Deși numărul donatorilor de sânge din România este încă redus față de media europeană, poate și din cauza unei insuficiente 

mediatizări, totuși, în ultimii anii constatăm, cu bucurie, că tot mai multe instituții publice, precum Ministerul de Interne sau 

cel al Apărării Naționale, organizații neguvernamentale, federații sportive, dar și reprezentanți ai bisericii împreună cu 

enoriașii se implică, din ce în ce mai mult, în organizarea campaniilor de donare de sânge, alături de neobosiții voluntari, prin 

grija și devotamentul cadrelor medicale specializate în domeniul transfuziilor sanguine.  

 

Pe această cale doresc să îmi exprim gratitudinea față de donatorii de sânge, care, în mod voluntar, prin gestul lor generos și 

altruist ajută la salvarea vieții semenilor noștri. 

Vă mulțumesc. 

 

Deputat PNL de Brașov 

Gabriel Andronache 

 

*** 
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Sprijin de la Banca Mondială pentru îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor medicale 

 

 Domnule președinte de ședință, 

 Stimați colegi, 

 

Ultimul an a însemnat cea mai mare provocare cu care s-a confruntat sistemul sanitar românesc în ultimii 76 de ani. 

Pandemia de Covid-19 ne-a arătat tuturor necesitatea investițiilor serioase și constante în sistemul medical, cel ce a reprezentat 

linia frontului în lupta cu virusul Sars-Cov-2. Realizăm ce binecuvântare a fost vaccinul împotriva Covid-19, mai ales din 

perspectiva degrevării medicilor de supliciul la care au fost supuși un an de zile, mulți dintre ei pierzându-și chiar viețile.  Mă 

bucur, așadar, să aflu că, la 11 iunie, ministrul Finanțelor, domnul Alexandru Nazare, și Directorul de Țară pentru România al 

Băncii Mondiale, doamna Tatiana Proskuryakova, au semnat la București Acordul de împrumut aferent finanțării adiționale, în 

valoare de 150 mil. EUR, destinată susținerii proiectului privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității şi eficienţei 

sistemului sanitar. Această finanțare, se arată în comunicatul remis de Ministerul Finanțelor, completează împrumutul inițial în 

valoare de 250 mil. EUR acordat de Banca Mondială, aflat în prezent în curs de implementare. Pe lângă obiectivele deja 

demarate în cadrul proiectului inițial, prin finanțarea adițională se vor asigura în principal: modernizarea sistemului de 

telemedicină, îmbunătățirea reţelei de screening pentru cancerul cervical, achiziția de echipamente pentru centrele de arși și 

construcția celor două centre de arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” și, respectiv, 

a Spitalului Clinic de Urgență Târgu-Mureș. 

 Prin obiectivele urmărite, proiectul răspunde nevoilor critice ale sistemului sanitar, în principal prin întărirea asistenței 

medicale în ceea ce privește tratarea marilor arși, diagnosticarea și tratarea cancerului, precum și asistența medicală de urgență 

și terapie intensivă. Împrumutul se va rambursa într-o singură tranşă la data 1 martie 2033 și este acordat la o dobândă 

variabilă bazată pe rata EURIBOR plus marja variabilă a Băncii (cota indicativă actuală fiind 0,83%). Salut declarația doamnei 

Tatiana Proskuryakova, care a afirmat necesitatea accesului în mod egal la un sistem medical de înaltă calitate ca fiind un 

element crucial pentru dezvoltarea durabilă a României. Un sistem medical performant înseamnă o țară dezvoltată. Cele două 

nu pot exista separat una de alta. Însă, pentru a putea duce România acolo unde merită, avem nevoie să învingem acest virus, 

iar singura șansă pentru a ne îndeplini toate obiectivele este vaccinarea. Numai prin continuarea campaniei de vaccinare și un 

efort conjugat putem dezvolta România.  

 

Deputat PNL de Constanța 

Bogdan Iulian Huțucă 

 

*** 

 

Stimați colegi 

Una dintre cele mai mari probleme nerezolvate din România este cea a transportului feroviar. În cazul beneficiarilor, problema 

ține în primul rând de viteza medie de deplasare. După cum remarca directoarea Ford Craiova, marfarele noastre circulă mai 

lent decât poate merge ea cu bicicleta, fără a fi antrenată. 

În cazul călătorilor, ne dorim trenuri cu hidrogen în vreme ce, din cauza infrastructurii, suntem pe ultimele locuri din Europa la 

viteza medie de deplasare: puțin peste 50 de km/h. 

Sunt probleme care, măcar teoretic și cu investiții substanțiale, pot fi depășite. Ce neglijăm în vreme ce stăm cu o chii pe 

vagoane este dispariția învățământului de profil.  

Din cele 16 licee CFR din țară, existente până în urmă cu câțiva ani, majoritatea și-au schimbat denumirea și aproape toate au 

calificări exclusiv din afara domeniului feroviar. În cazul lor, nu există, în nomenclator, nicio calificare specifică domeniului 

căi ferate.  

Doar șase dintre ele mai au specializări în domenii conexe, de tehnician transporturi sau electromecanic. Este vorba de liceele 

din Galați, Iași, Cluj (două), Roșiori și Simeria. Nimic în restul de zece unități de învățământ. 

În cazul învățământului profesional mai există doar două școli, la Craiova și Buzău, cu specializări conexe de electromecanic 

material rulant și mașinist utilaje cale și terasamente. Nimic în restul de zece. 

Stimați colegi, 
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Cinci miliarde de euro, adică o șesime din cele 29,2 miliarde primite prin Planul Național de Redresare și Reziliență, ar urma 

să ajungă în sectorul feroviar. Investim în calea de rulare, în electrificare și chiar în trenuri cu hidrogen, dar nu investim în cel 

mai important sector: cel uman.  

Oricât am moderniza, este nevoie de specialiști pentru întreținere și reparații. Este nevoie de regândirea și stimularea unui 

sistem educațional în lipsa căruia ne vom trezi cu o gravă problemă într-un sector de importanță strategică.   

 

Deputat 

Valeriu Atanasiu  

 

*** 

 

Devalizarea apelor românești nu mai poate continua! 

 

 Domnule președinte de ședință, 

 Stimați colegi, 

 

 

Revin la un subiect pe care l-am adus în discuție și cu alte ocazii, și pe care nu mă voi opri să-l readuc în discuție până 

când situația nu va fi rezolvată. Așadar, este vorba de pescuitul în mod ilegal în apele României, care distruge arii protejate de 

legea națională și internațională. Întrebând opt instituții relevante în domeniul asigurării protecției acestor zone, doar patru mi-

au răspuns, până acum, solicitărilor. Aceste instituții, precum și informațiile pe care mi le-au furnizat, sunt următoarele: 

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române – a constatat doar ȘASE infracțiuni în 2020 (cele mai puține în ultimii cinci ani) 

și a confiscat 641 de kg de pește, din care 482 kg caras și roșioară 108 kg (specii de pești cu valoare economică foarte mică). 

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră – a constatat 97 de infracțiuni (cele mai puține din ultimii 5 ani – exceptând 

2018) și 284 de contravenții (cele mai multe în ultimii cinci ani), confiscând 5459 de kg de pește, din care 66 de kg de sturion 

(sturionii sălbatici din România sunt printre ultimii din Europa. În momentul de faţă specia este ameninţată cu dispariţia în 

zona României. La începutul secolului XX, un kg. de icre negre era echivalentul a 2,3 grame de aur, iar după 100 de ani, un 

kg. de icre negre era echivalentul a 97 de grame de aur).  

Inspectoratul General al Poliției Române – în 2020, a confiscat 19.436 de kg de pește, cea mai mare cantitate din 

ultimii cinci ani și a constatat 114 infracțiuni. Din aceasta, doar 24 de kg de sturion, față de 151 de kg de sturion capturate în 

2016. Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură – în 2020, au fost efectuate 788 de controale și au fost încheiate 45 de 

procese verbale de constatare, rezultând amenzi în cuantum de 16.800 de lei și pește confiscat în valoare de 100 de lei. De 

altfel, în perioada 2016 – 2020, în baza protocoalelor de colaborare între instituțiile de control, au fost constatate 39 de 

infracțiuni, cu o valoare totală a sancțiunilor de 58.300 de lei.  

 Este de la sine înțeles că proporțiile jafului sunt mult mai mari decât o reflectă aceste cifre. Situația actuală se 

datorează, consider eu, în cea mai mare parte legislației mult prea permisive în sfera contravențiilor și pedepselor. Atunci când 

obții profituri uriașe de pe urma braconajului, să achiți o simplă amendă nu te deranjează cu nimic. Deși nu îmi fac iluzii că 

problema se va rezolva peste noapte, totuși, cât timp mă voi afla în Parlamentul României, voi face tot posibilul pentru ca 

prăpădul comis de acești infractori să fie redus atât cât este posibil. În acest sens, lucrez la o inițiativă legislativă de înăsprire 

drastică a pedepselor pentru pescuitul ilegal și braconaj. Prea mult timp s-a stat cu mâinile în sân și s-a asistat pasibil la furtul 

nesimțit din apele noastre. Este timpul să acționăm! 

 

Deputat PNL de Constanța 

Bogdan-Alexandru Bola 

 

*** 
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Donarea de sânge, un act de maximă responsabilitate umană și socială 

 

 

     Cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge, aniversată în data de 14 iunie, îmi exprim convingerea că la nivel 

național trebuie să conștientizăm populația asupra beneficiilor de care pot beneficia semenii noștri aflați în dificultate, mai ales 

că suntem încă în pandemie, iar pericolul nu a trecut. 

    În mod evident, avem nevoie de o mai mare implicare a autorităţilor abilitate în scopul dinamizării şi eficientizării 

campaniilor naţionale de donare de sânge.  

    Din experiența de până acum, marea majoritate a campaniilor de promovare a donării benevole de sânge nu au avut 

rezultatele aşteptate. Astfel de campanii au fost derulate de ONG-urile din domeniu, şi au fost adresate îndeosebi persoanelor 

care doresc să doneze sânge benevol şi dispuse astfel să salveze vieţi omeneşti, fără a primi recompense şi nici tichetele 

valorice oferite de statul român. Din păcate, au existat cazuri în care nu s-a înregistrat nici măcar un singur donator benevol, 

fapt ce trebuie să pună pe gânduri autoritățile responsabile, în speță Ministerul Sănătății. 

    

    Îi felicit pe toți românii care au înțeles importanța deosebită a acestui act de suflet și generos de a dona sânge, mai ales pe 

cei care fac acest lucru în mod repetat. Din cauza solidarității și conștiinței lor, multe vieți au fost salvate și se bucură acum de 

o nouă șansă de a trăi sănătoși în continuare.  

Este vital acum ca un număr din ce în ce mai mare de oameni să înțeleagă că donarea este indispensabilă în tratarea anumitor 

boli, pentru care nu există până acum un produs capabil să substituie sângele uman.  

     Consider că Ministerul Sănătăţii, împreună cu societatea civilă cu implicare în acest domeniu vital, trebuie să identifice de 

urgență măsurile de stimulare a donării de sânge, mai ales că românii nu prea sunt dornici să facă astfel de gesturi umanitare în 

lipsa unor beneficii.  

    Cu siguranță, avem nevoie, uneori, şi de gesturi simple, mici, care pot ajuta un număr mare de apropiați ai noştri aflaţi în 

suferință. 

 

Deputat PNL Cluj 

Cristina Burciu 

 

*** 

 

Ia şi locul ei special din patrimoniul cultural naţional 

 

 

 Domnule președinte de ședință, 

 Stimați colegi, 

  

Simbol de veacuri al tradiţiilor strămoşeşti, cămaşa cu altiţă, bluziţa cu broderii ample şi colorate lucrate manual, sau pur şi 

simplu albă, cunoscută sub numele „ie”, este o valoare inestimabilă a culturii româneşti. 

 

Ia românească, atât de frumoasă încât a intrat în patrimoniul mondial, este sărbătorită de lumea întreagă, în fiecare an, pe 24 

iunie, de Ziua Universală a Iei. 

 

Sute de designeri de pe tot mapamondul s-au întrecut, în ultimii ani, în a crea ii cu o mare paletă de diversitate, încercând să 

facă din ia noastră tradiţională un simbol universal. Cămaşa cu altiţă este admirată şi achiziţionată acum de tot mai multe femei 

din toată lumea. 

Popularitatea iei româneşti a călătorit, odată cu ea, pe toate continentele, iar România a devenit astfel cunoscută pentru această 

moştenire cultural-vestimentară inestimabilă. 

 

Certificarea oficială a autenticităţii şi valorii perene a iei româneşti este o preocupare a instituţiilor statului, în contextul 

numeroaselor tentative de asumare a paternităţii, venite de peste tot din lume. 
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Consider că portul iei este o mândrie naţională, o obligaţie morală a tuturor românilor, un indestructibil arc peste timp ce ne 

uneşte prezentul cu trecutul şi spiritualitatea strămoşească. 

 

Mă bucur că, în ultimii ani, româncele au demonstrat că, prin purtarea iei, nu doar cu ocazia acestei zile festive, pot avea un 

consens absolut în ceea ce priveşte promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti vechi. 

În opinia mea, trebuie să fim mândri, să-i apreciem şi să-i susţinem pe cei care promovează artizanatul în România. Succesul 

de care se bucură cămaşa cu altiţă, celebră în lumea întreagă, trebuie încurajat şi transmis generaţiilor viitoare! 

 

Forţa poporului român stă, în primul rând, în identitatea noastră culturală, iar ia este unul dintre însemnele unice şi distinctive 

ale acesteia. Este vital ca ia să-şi menţină locul pe care-l merită în patrimoniul cultural naţional, iar promovarea sa, atât în ţară, 

cât şi în străinătate, să fie mult mai dinamică şi modernă. 

 

Ziua Universală a Iei Româneşti continuă legendele inegalabile ale spiritualităţii româneşti, o emblemă a românismului, a 

perpetuării tradiţiilor şi a portului popular românesc. 

 

Deputat PNL de Bacău 

Elena Hărătău 

 

*** 

 

Ca români, datorăm mai mult respect Deltei Dunării! 

 

Din păcate, activitățile turistice din Delta Dunării ajung să facă tot mai des știri negative în presa națională. Am spus 

dintotdeauna că nu putem face turism de masă în Rezervația Biosferei și că aceasta trebuie să rămână o destinație ceva mai 

scumpă, de vizitat măcar o dată în viață, iar nu una de tip fast food, așa cum o transformă unii mercenari într-un mod care 

devine tot mai vizibil. 

De asemenea, am susținut în timpul campaniei electorale de anul trecut și nu abdic de la acest principiu: sunt ferm împotriva 

plimbărilor cu bărci cu motoare puternice, care distrug liniștea faunei și provoacă o poluare fonică imensă. 

Săptămâna trecută, românii au fost, pe bună dreptate, scandalizați de barcagiul care a intrat în viteză într-un stol de păsări, 

după ce le-a spus turiștilor să își pregătească aparatele, pentru că „intrăm în trombă“. Autoritățile au descoperit ulterior că acel 

individ opera un tur în Deltă fără ca măcar societatea care deține șalupa să fie autorizată în acest scop. Sigur că a fost întocmit 

un dosar penal, iar vinovații vor răspunde. Dar câte astfel de cazuri nu se produc? A pretinde că putem preveni orice astfel de 

abatere ar însemna că ne asumăm să punem câte un polițist să păzească individual fiecare cetățean. 

O altă știre recentă: apariția spectaculoasă a unor păsări flamingo a atras atât de mulți fotografi de ocazie, până când acestea au 

fost alungate pur și simplu! 

Acesta nu este turism într-o Rezervație Naturală de unicitatea și însemnătatea Deltei Dunării! Acesta este turism de tip fast 

food, turism operat de samsari, de „braconieri“ ai negoțului de timp irosit în dauna naturii. 

Pandemia a atras în mod fericit atenția românilor către Deltă, o destinație pe care cei mai mulți nu au vizitat-o niciodată. Eu le 

spun tuturor românilor că sunt bineveniți în Deltă, că este obligatoriu ca această bijuterie naturală să fie văzută măcar o dată în 

viață. În același timp, îi invit să aibă mare grijă la serviciile cărei agenții de turism apelează și la serviciile căror barcagii. 

Dragi români, nu există vizite ale Deltei Dunării pe repede înainte! Delta se vizitează în liniște, timp de câteva zile, cu bărci de 

mică viteză sau chiar în caiace! Fauna Rezervației Naturale trebuie strict protejată, nu alungată. 

Legislație avem cu duiumul, amenzile sunt mari, dosarele penale curg. România este un stat de drept unde apelăm, în special, 

la prevenție, și nu putem transforma Delta într-o Rezervație polițienească. Din acest motiv, aplicarea legii trebuie să meargă 

mână în mână cu respectul față de natură, bunul simț și înțelegerea locului pe care îl vizitezi.  

Delta Dunării este o minune a naturii, haideți să ne bucurăm de ea, să o respectăm mai mult, pentru a se putea bucura și copiii 

noștri de ea! 

 

 

Deputat 

George Șișcu 
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*** 

 

 

Cinste eroilor neamului românesc! 

 

 Domnule președinte de ședință, 

 Stimați colegi, 

  

„Precum noi lăsăm la alţii averea şi numele nostru, aceia cari cad pentru Ţară şi viitorul Neamului îşi lasă sufletul 

întreg, atât de mare cum era în momentul sacrificiului lor, acelora în mijlocul cărora cad. Cel din urmă soldat cu haina 

sfâşiată de suferinţele şi răbdările îndelungate faţă de asprimea naturii şi de cruzimea duşmanului aduce în făptura sa morală 

pe toţi acei cari nu-i vom mai vedea aievea niciodată. (...) În colţul acesta unde ne-am strâns, să păstrăm cu scumpătate 

sămânţa de credinţă, şi vom vedea şi noi la rândul nostru dispărând negura stăpânirii străine şi vom putea zice ca Petru 

Rareş, fiul lui Ştefan, că vom fi iarăşi ce am fost, şi încă mai mult decât atât“. Sunt cuvintele marelui savant și profesor 

Nicolae Iorga, rostite de la tribuna Parlamentului din exilul ieșean, despre care I.G. Duca spunea că au reprezentat „unul din 

cele mai mari discursuri ce s-au rostit vreodată de pe tribuna românească”. Acest fragment din discursul cărturarului 

botoșenean exprimă cel mai elocvent de ce trebuie să ne cinstim eroii și să fim recunoscători pentru ceea ce ei, prin sacrificiul 

vieții lor, ne-au oferit. Săptămâna trecută, alături de primarul orașului Murfatlar, Gheorghe Cojocariu, am depus coroane de 

flori la Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial, din localitate, în memoria celor căzuți la datorie. Am adus un pios 

omagiu, de sărbătoarea creștină a Înălțării Domnului, celor căzuți pe câmpul de luptă, apărând independența și unitatea 

națională, libertatea individuală și suveranitatea statală a României.  

 

Doamnelor și domnilor deputați, 

 

Ceea ce avem astăzi - independență, libertate și democrație - sunt opera unui sacrificiu suprem, un gest nobil al celor 

care au plătit cu viața pentru semenii lor și pentru România. Prin jertfa pentru apărarea hotarelor românești, ei au contribuit la 

afirmarea demnității poporului român. În acest an, gândurile mele se îndreaptă și către cei care şi-au pierdut viața, aflându-se 

în prima linie, în lupta cu inamicul necruțător, Covid-19. Chiar dacă nu au ținut arma de foc în mână, lupta pe care au dus-o 

acești soldați în halate albe, cu un inamic invizibil, este demnă de respectul și prețuirea noastră. Cinste și veșnică pomenire 

martirilor noștri!  

 

Deputat PNL de Constanța 

Marian Crușoveanu 

 

*** 

 

Măsuri de ajutor pentru toți românii 

 

Dragi colegi, 

 

Într-o perioadă dificilă din punct de vedere social și economic, am convingerea că tuturor ne-au fost semnalate în 

decursul timpului diverse inegalități de către cetățenii români ai circumscripțiilor pe care le reprezentăm. Restructurări în 

cadrul companiilor, diminuarea salariilor sau chiar insolvența sunt doar câteva dintre greutățile prin care atât angajatorii, cât și 

angajații au fost nevoiți să treacă.  

Când am venit la guvernare, nu am promis numai reformă, dar și coeziune, unitate și integrare în cadrul societății. Ne 

dorim să asigurăm un trai mai bun pentru toți românii, iar această perioadă în care România își revine economic să fie resimțită 

de fiecare cetățean în parte. Luna aceasta a fost înregistrată o creștere de aproximativ 10% a investițiilor nete în economie, 

indicator al încrederii pe care antreprenorii, investitorii și companiile multinaționale o au în piața românească. Am construit 

această încredere prin reforme, modernizare și performanță. Concomitent cu această creștere, depunem eforturi și pentru a 
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reafirma încrederea pe care cetățenii români o au în noi, element fără de care misiunea noastră nu este nici pe departe 

îndeplinită.  

Fondul Social European + 2021 – 2027 vine în ajutorul măsurilor adoptate la nivel național pentru a combate 

inegalitățile, șomajul și sărăcia printr-o abordare integrată și de lungă durată. Este vorba de 88 de miliarde de euro destinați 

acestei cauze. Scopul principal al instrumentului aprobat recent în plenul Parlamentului European este investiția în oameni și 

facilitarea obținerii unui loc de muncă echitabil și mai ales de calitate.  

Principalii beneficiari ai fondului sunt tinerii, persoanele fără un loc de muncă și care sunt în dificultate de a-și găsi 

oportunitatea potrivită pentru ei. Mai mult decât atât, va fi asigurată îmbunătățirea accesului la facilitățile de îngrijire a 

copilului, educație, asistență medicală și locuințe pentru persoanele defavorizate.  

Mecanismul de incluziune socială prioritizează investițiile în domenii-cheie: educație, formare și formare profesională 

pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții. Ne concentrăm și asupra consolidării capacității instituționale a 

autorităților publice și obținerea unei administrații eficiente. Soluția pentru îndeplinirea obiectivelor este implicarea tuturor 

părților interesate pentru a asigura o anume stabilitate pe piața muncii care va aduce beneficii tuturor românilor. 

 Perioada de prosperiate este abia la început, urmează mai multe trepte de revenire, dar însoțite de îmbunătățiri, pentru 

că nu este suficient să ne întoarcem la scenariul de dinainte de 2020, trebuie să aspiram către o societate vizibil transformată! 

 

Deputat PNL Neamţ 

Mugur Cozmanciuc 

 

*** 

 

Stimați colegi, 

 

Mineriada din 13-15 iunie 1990 este o pată pe obrazul României post-comuniste.  

O pată care putea fi ștearsă de un proces corect și rapid și de o acțiune a Justiției fermă pentru a-i trage la răspundere 

pe cei care se fac vinovați de cei minimum 6 morți și peste 1000 de răniți în urma violențelor de atunci.  

Dosarul Revoluției, al mineriadei din iunie 1990 și cel privind represiunea din 10 august 2018  trenează de ani de zile 

în hățișuri procedurale din care publicul nu înțelege mare lucru.  

Singurul lucru care e de înțeles după ce tragi linie este că justiția din România este incapabilă să facă dreptate 

victimelor. 

Am adresat recent o interpelare ministrului Justiției privind stadiul soluționării dosarului mineriadei din iunie 1990. 

Îmi doresc o Justiție care să facă dreptate victimelor! 

Stimați colegi, 

Cea mai teribilă formă de manipulare a maselor este aceea care incită la violență. Așa s-au petrecut lucrurile și în cazul 

mineriadei din 13-15 iunie ’90. Printre cei peste 10.000 de mineri din Valea Jiului sub comanda lui Miron Cozma, care au 

sechestrat garnituri de tren ca să ajungă la București, s-au aflat o mulțime de securiști care au incitat la violență, la ordinele 

primite de la Iliescu.  

Stimați colegi, 

Mineriada a avut morții ei, a avut victimele ei, din punct de vedere politic i-a trimis pe autorii ei morali la groapa de 

gunoi a istoriei. 

Dar a mai avut un efect dezastruos pentru țară: acel dezastru care a oripilat Europa a alungat marile companii care 

băteau la porțile României pentru a investi într-o țară abia scăpată de comunism, cu forță de muncă ieftină și cu o industrie 

care în parte putea fi reformată și capitalizată.  

Iliescu, „sărac și cinstit“, a trebuit să închidă țara în fața oricăror „amestecuri externe“. Cei care l-au adus la putere și l-

au susținut în continuare își cereau dijma ce li se promisese. Așa a început devalizarea economiei pe care a folosit-o toată fosta 

nomenclatură a comunismului. Așa a început și perioada de tranziție spre nicăieri. 

Fac apel și pe această cale la reprezentanții Justiției să grăbească dosarul mineriadei din 13-15 iunie 1990 pentru că nu 

putem merge înainte ca țară dacă mereu ne uităm înapoi, peste umăr, și vedem cum scapă de rigoarea legii cei care au comis 

astfel de acte de barbarie. 
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Deputat 

Alexandru Muraru 

 

 

*** 

 

Stigmatizarea firmelor care fac afaceri cu statul!” 

 

Domnule președinte, 

Doamnelor și domnilor, 

În majoritatea statelor dezvoltate, operatorii economici care efectuează lucrări sau prestează servicii către insituții sau 

autorități statale, pe bani publici, în baza licitațiilor publice simple și total transparente, se bucură de recunoaștere în piața 

locală și internațională pentru seriozitate, punctualitate, calitate și transparență. A face afaceri cu statul, este o garanție a 

profilului firmei și a faptului că statul respectiv a verificat acel operator economic atât înainte de atribuire a contractului, cât și 

după ce a finalizat lucrările sau a prestat serviciile.  

Din păcate, în România, lucrurile stau exact pe invers. A face a afaceri cu statul, este sinonim cu fenomenul corupției, 

cu prețuri hiperevaluate, cu legături de cumetrie între operatorii economici și decidenții publici, precum și cu lucrări de cea 

mai slabă calitate. Legile s-au tot schimbat în ultimii ani, însă risipirea banilor publici a continuat să se accentueze, Curtea de 

Conturi a României raportând anual aproximativ 10 miliarde de lei care se scurg în tot felul de contracte dubioase, fără nicio 

utilitate publică, fără efecte pozitive pe orizontală în economie. 

Stimați colegi, 

Sunt printre puținii care susțin că operatorii economici români pot realiza lucrări de cea mai bună calitate, atât în 

infrastructură, cât și în alte domenii. De pildă, urmăresc cu atenție execuția Drumului expres Craiova-Pitești și nu am cum să 

nu constat că acel constructor român care a câștigat cea mai mare parte a construcției muncește și mai bine și mai repede și mai 

ieftin și de mai bună calitate decât ceilalți concurenți străini din piață. Așadar, se poate, iar exemple pot fi găsite în multe alte 

domenii sau cazuri. De asemenea, mai cred că actualul cadru normativ privind achizițiile publice nu a eliminat nici derapajele 

către acte și fapte de corupție și nici nu privilegiază calitatea în detrimentul risipirii banilor pe bunuri cu ”prețul cel mai mic”, 

dar și cu durata de viață cea mică.  

Stimați colegi,  

Știm cu toții că nu există problemă fără soluții, dacă există voință politică. În primul rând, dacă ne gândim că urmează 

să accesăm peste 80 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană, echivalentul a cca. 400 de miliarde de lei, atunci minima 

noastră responsabilitate ne obligă să luăm măsuri ca acești bani să nu fie din nou drenați către buzunare private, iar 

modernizarea mult așteptată a României să mai aștepte alte zeci de ani. Cred că forțele politice din Parlament se pot mobiliza 

și pot găsi consensul politic asupra acelor soluții legislative care să pună capăt risipei de bani publici. De asemenea, autoritățile 

contractante de orice tip, de la primăria de comună și până la structurile ministeriale, ar trebui responsabilizate direct atunci 

când recepționează lucrări, bunuri sau servicii achiziționate din bani publici.  

Nu în cele din urmă, ar trebui implementat și în România așa-zisul cazier de bună execuție al firmelor care au avut 

contracte pe bani publici, prin care firmele să obțină calificative sau excluderi viitoare de la procesele de achiziție pe bani 

publici. Însănătoșirea sistemului public din țara noastră depinde de măsuri puține, dar ferme, reforme care s-a repercuta 

favorabil asupra fiecărui român.  

Deputat PNL 

Nicolae Giugea 

 

 

*** 

 

Moțiunea de cenzură – un exercițiu de imagine nereușit marca PSD 
 

PSD a regizat pentru acest sfârșit de sesiune parlamentară un eveniment prin care dorește să puncteze la capitolul imagine în 

ochii electoratului – depunerea unei moțiuni de cenzură. Ce omit însă liderii PSD să spună este că acest demers nu are nicio 
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șansă de reușită, având în vedere că actuala coaliție guvernamentală este solidă și hotărâtă să continuie împreună pentru a-și 

îndeplini obiectivele de dezvoltare asumate prin Programul de Guvernare. 

Astăzi, mai mult ca oricând, România are nevoie de stabilitate pentru a putea implementa măsurile menite să salveze economia 

grav afectată de criza sanitară, asta cu atât mai mult cu cât semnalele din economie sunt extrem de bune. Este o certitudine deja 

faptul că, în ultimul an, au crescut semnificativ veniturile românilor, dar și puterea de cumpărare a acestora. Acest lucru reiese 

din datele publicate de INS care arată că în luna aprilie a acestui an, comparativ cu luna aprilie 2020, câştigul salarial mediu 

nominal net a crescut cu 11,9%, iar puterea de cumpărare a înregistrat o creștere de 8,4%. Asta înseamnă că veniturile 

românilor cresc în mod real ca urmare a măsurilor luate de guvernul liberal!  

În cifre, susținerea Guvernului pentru angajați și angajatori, în perioada pandemiei, a însemnat 1,2 milioane de locuri de muncă 

salvate și 7, 4 miliarde lei alocați acestor măsuri de sprijin. Iar rezultatele au fost conform așteptărilor noastre!  

Pentru PNL, menținerea unui ritm accelerat al reformelor este esențială pentru dezvoltarea țării! Ne vom concentra atenția, în 

continuare, pe implementarea acelor măsuri menite să sprijine mediul economic și să conducă la crearea de noi locuri de 

muncă. Știu că misiunea noastră este una dificilă având în vedere că PSD, în anii în care a guvernat, a dus economia României 

pe marginea prăpastiei, ignorând total apelurile mediului de afaceri asupra iminenței unei noi crize financiare, totul doar pentru 

a satisface interesele de partid și ale clientelei politice.  

Satisfacțiile noastre sunt cu atât mai mari știind că rezultatele bune din economie vin în contextul în care am preluat 

guvernarea țării într-un moment economic dificil, în care trebuiau luate măsuri rapide și nepopulare, dar bine fundamentate 

economic. Iată ca am avut dreptate, iar promisiunea noastră este că vom continua să ne facem treaba cu responsabilitate față de 

românii care ne-au acordat încrederea! 

Jocurile politicianiste pe care le face PSD nu fac decât să ne arate că suntem pe drumul cel bun și să ne motiveze și mai mult! 

Am încredere că votul pe care îl vor acorda parlamentarii la moțiunea de cenzură va fi un vot pentru viitorul României!  

”Prin noi înșine” pentru România! 

 

Deputat PNL Brăila 

Alexandru Popa 

 

*** 

 

Nu trebuie să ne uităm niciodată eroii! 

 

 Domnule președinte de ședință, 

 Stimați colegi, 

 

O țară se clădește pe sacrificiul vitejilor care pun interesele naționale mai presus de propria persoană. Deși Istoria 

consemnează numele conducătorilor, fie ei civili sau militari, izbânda nu are cum să fie atinsă fără obolul de sânge pe care și-l 

dau soldații. Peste 1,4 milioane de români au fost răniți, au dispărut, au rămas invalizi sau au murit luptând în acțiunile 

militare. Dintre aceștia, peste 4.300 de militari români și-au pierdut viața în Războiul de Independență, peste 330.000 de 

militari români și-au pierdut viața în Primul Război Mondial, peste 92.000 de militari români și-au pierdut viața în cel de-Al 

Doilea Război Mondial. În perioada 1996-2020, România a pierdut 30 de militari în misiunile executate în teatrele de operaţii, 

iar alţii 185 au fost răniţi.  

Ca un gest simbolic, pentru că adevărata recompensă a unui militar este să își știe națiunea în siguranță, Guvernul 

României a adoptat, în ședința de miercuri, 9 iunie a.c., o ordonanță de urgență pentru completarea Legii nr. 49/1991 privind 

acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război. Prin actul normativ adoptat, invalizilor, 

veteranilor şi văduvelor de război li se acordă, lunar, o indemnizație de gratitudine, neimpozabilă, în valoare de 50% din 

câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face 

plata. Pentru anul în curs, aceasta va fi în valoare de 2.690 lei, sumă neimpozabilă. Indemnizația de gratitudine nou introdusă 

se va cumula cu indemnizația de care beneficiau până acum invalizii, veteranii şi văduvele de război. În România, conform 

evidențelor oficiale, existau, la momentul adoptării ordonanței de urgență, un număr de 2.521 de beneficiari ai acestui drept. 

 Însă, modul cel mai bun prin care putem răsplăti oamenii ce au pierit apărându-și țara, precum și familiile acestora, 

este să ne amintim mereu de sacrificiul lor și să realizăm că pământul pe care călcăm, limba pe care o vorbim, libertatea de 

care ne bucurăm se datorează gestului ultim de la care nu s-au dat în lături. Pentru noi, românii, eroii nu poartă pelerine sau 
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măști, dar au, cu siguranță, superputeri, iar superputerile lor au fost curajul, patriotismul și altruismul. Avem datoria de a ne 

omagia și respecta eroii, pentru că ei ne-au dat o țară în care să ne naștem, să creștem, să ne educăm și să ne bucurăm de viață, 

privilegiu la care ei au renunțat. Astăzi, pe lângă rolul de garant al integrității teritoriale, Armata Română are rolul de 

apărătoare a valorilor pe care țara noastră se clădește, anume libertatea, statul de drept și democrația. Voi încheia prin a cita o 

poezie răvășitoare, găsită în ranița unui soldat român căzut la datorie în toamna lui 1918: „Nu plânge, Maică Românie, / C-am 

să mor neȋmpărtăşit! / Un glonţ pornit spre pieptul tău, / Cu pieptul meu eu l-am oprit…./ Nu plânge, Maică Românie! / E 

rândul nostru să luptăm / Şi din pământul ce ne arde / Nici o fărâmă să nu dăm! / Nu plânge, Maică Românie! / Pentru dreptate 

noi pierim; / Copiii noştri, peste veacuri, / Onoare ne vor da, o ştim! / Nu plânge, Maică Românie! /  Adună tot ce-i bun sub 

soare; / Ne cheamă şi pe noi la praznic, / Când România va fi Mare!“. 

 

Deputat PNL de Hunedoara 

Vetuța Stănescu 

 

*** 

 

 

Fermele mari versus fermele de familie 

 

Domnule președinte de ședință, 

Stimați colegi, 

 

 Conform unui studiu publicat recent 1% dintre ferme exploatează 70% din terenurile agricole ale lumii. 

 Acest studiu are la bază 17 noi lucrări de cercetare. Autorii susțin că tendinţa a fost determinată de instrumentele 

financiare pe termen scurt, care modelează din ce în ce mai mult mediul global şi sănătatea umană. 

La nivel mondial, între 80% şi 90% din ferme sunt deţinute de familie sau de mici exploataţii. Însă acestea acoperă 

doar o parte mică a terenului şi a producţiei comerciale. 

Cele mai mari diferenţe sunt în China şi Vietnam, iar în America Latină se estimează că cei mai săraci 50% dintre 

oameni deţineau doar 1% din teren. 

Asia şi Africa au cele mai ridicate niveluri de exploataţii mici, unde aportul uman tinde să fie mai mare decât factorii 

chimici şi mecanici.  

Cea mai mare trecere de la mic la mare a fost în Statele Unite şi Europa, unde proprietatea este în mai puţine mâini, iar 

fermierii individuali lucrează sub contracte pentru comercianţii conglomeratele comerciale şi fondurile de investiţii. 

Dispariția rapidă la nivelul Uniunii Europene a fermelor familiale se datorează parțial Politicii Agricole Comune 

(PAC), conform declarației comisarul european pentru agricultură Janusz Wojciechowski, care a evidențiat „erorile și 

greșelile” PAC. 

Comisarul a subliniat că între 2005 și 2014 au dispărut până la 4 milioane de ferme în UE, dintre care multe erau 

ferme mici, subliniind faptul că procesul de industrializare i-a pus la zid pe fermieri, ceea ce a făcut ca mulți dintre ei să 

renunțe la fermele lor. 

Nu este singurul care a criticat PAC-ul și rolul său în sprijinirea micilor fermieri . Eurodeputatul irlandez Chris 

Macmanus este de părere că aceasta va fi ultima generație de fermieri de familie din UE, adăugând că suntem pe ultima sută de 

metri pentru a adopta măsuri pentru a salva modelul de agricultură familială din UE. 

Potrivit Eurostat, deși sectorul agricol al Uniunii rămâne caracterizat de un număr mare de ferme mici, există o 

tendință spre consolidare, unde fermele mari reprezintă o proporție tot mai mare a terenurilor cultivate în UE. 

Categoria fermelor de dimensiuni mici și mijlocii, care reprezintă procentul cel mai mare din totalul fermelor din 

România, care produc pentru piață sub o formă de organizare economică, în special fermele de familie, au nevoie de un sprijin 

conjugat pentru a evita abandonul activităților agricole, pentru facilitarea accesului pe piață și realizarea de investiții. 

Abordarea acestei nevoi specifice României va asigura noi oportunități pentru facilitarea restructurării fermelor, integrarea 

fermelor mici și medii pe piață și dezvoltarea fermelor de familie. Acest sprijin va crea premisele ulterioare îmbunătățirii 

performanțelor economice prin modernizarea fermelor mici și mijlocii. 

Este necesară o mai bună mobilizare a resurselor locale și este nevoie de o strategie de dezvoltare a infrastructurii, 

serviciilor și patrimoniului rural. 
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Producătorii mici și mijlocii trebuie susţinuţi pentru a asigura nevoile pieţelor locale, iar marii fermieri trebuie 

sprijiniţi pentru a rămâne conectaţi la pieţele naţionale și regionale. 

 

Deputat 

Ică Florică Calotă 

 

*** 

 

Un semnal bun pentru România: revenirea investițiilor străine directe. Plus 800 milioane de euro în aprilie 2021 

 

După creșterea de 957 de milioane de euro înregistrată în luna martie 2021, investițiile directe străine își mențin trendul pozitiv 

și înregistrează o creștere de 800 de milioane de euro în aprilie 2021. Ce înseamnă acest lucru? Că marii investitori străini 

ALEG România. Nu doar se uită, ci ne aleg în competiția de nivel european și global.  

 

În lunile martie-aprilie 2021, investițiile străine directe au crescut cu peste 1,7 miliarde de euro. În perioada ianuarie-aprilie, 

acestea au totalizat 2,33 miliarde de euro, conform datelor BNR apărute în documentul „Balanța de plăți și datoria externă – 

aprilie 2021”. 

 

De asemenea, investițiile străine înregistrează o creștere mult mai amplă decât în anii de dinainte de pandemie. Ceea ce arată 

că investitorii au mai multă încredere într-o guvernare de dreapta, după un an de șoc pandemic și economic, decât în fostele 

guvernări de stânga, chiar dacă au avut șansa unui context economic favorabil. Nu doar cifrele contează, ci fundamentele lor. 

Si, mai ales, cea mai importantă monedă de schimb din lume: încrederea.  

 

Astfel, este remarcabilă creșterea față de primele patru luni din 2018 și 2019, când investițiile străine directe se cifrau la 1,4 

miliarde de euro, respectiv 1,5 miliarde de euro. Numărul firmelor cu capital străin nou înființate în România a crescut, în 

primele patru luni din 2021, cu 32,84%, comparativ cu perioada similară din 2020, la 1.711 de unități, conform datelor 

centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). 

 

Privite pe domenii, noile firme înființate de investitorii străini arată și sectoarele care continuă să prezinte interes (repararea 

auto și moto (29,68% din total), dar și noi perspective încurajatoare: activități profesionale, administrative, științifice și tehnice 

(22,32%) și transport, depozitare și comunicații (15,16%). 

 

Cifrele arată creșterea încrederii mediului de afaceri în economia românească și demonstrează eficiența măsurilor liberale 

aplicate în ultimul an și jumătate. În plus, cu menținerea actualului regim fiscal, fără taxe și impozite mărite și cu reformele 

structurale pe care le vom face, România va deveni din ce în ce mai atractivă pentru investitorii străini în căutare de 

oportunități. Iar fiecare leu în plus investit aici înseamnă un viitor mai bun pentru copiii noștri.  

 

Deputat 

Sebastian Burduja 

 

*** 

 

Uniunea piețelor de capital la nivelul Uniunii Europene 

 

Domnule președinte de ședință, 

Stimați colegi, 

 

  „Să finalizăm în sfârșit uniunea piețelor de capital”- aceasta a fost declarația de deschidere a președintei Comisiei 

Europene, Ursula von der Leyen, în una din aparițiile în fața Parlamentului European de anul trecut. 

O uniune a piețelor de capital pentru cetățeni și întreprinderi, acesta este noul plan de acțiune la nivel european. 
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Uniunea piețelor de capital reprezintă planul Uniunii de a crea o piață unică veritabilă pentru capitaluri în întreaga UE. 

Scopul său este de a stimula circulația investițiilor și a economiilor, în beneficiul cetățenilor, al investitorilor și al 

întreprinderilor, indiferent de țara în care se află. O piață de capital perfect funcțională și integrată va permite economiei 

Uniunii să crească în mod durabil și să devină mai competitivă. O Europă mai puternică din punct de vedere economic își va 

servi mai bine cetățenii și va juca un rol mai important pe scena mondială.  

Uniunea piețelor de capital este esențială pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor de politică economică urmărite de 

Uniunea Europeană. Aceste obiective vizează redresarea în urma pandemiei de COVID-19, tranziția către o economie digitală 

și durabilă și autonomie deschisă din punct de vedere strategic într-un context economic global din ce în ce mai complex. 

Principala prioritate a UE este redresarea în urma crizei economice fără precedent cauzate de pandemia de COVID-19, 

care a determinat și va determina în continuare restructurarea multor întreprinderi, punând astfel Europa într-o poziție 

dezavantajoasă în comparație cu alte economii. Însă uniunea piețelor de capital poate accelera redresarea în urma pandemiei de 

COVID-19. 

 

Comisia a adoptat primul plan de acțiune privind uniunea piețelor de capital în anul 2015. De atunci, UE a înregistrat 

progrese semnificative în ceea privește instituirea componentelor de bază. Cu toate acestea, uniunea piețelor de capital este un 

proces complex, care nu poate fi realizat printr-o singură măsură. Progrese se pot înregistra doar avansând constant în toate 

domeniile în care mai există bariere în calea liberei circulații a capitalurilor, bariere ce stau în calea dezvoltării și uniformizării 

la nivel european a unor domenii precum cel al supravegherii, al impozitării sau al legislației în materie de insolvență. 

Consumatorii ar trebui să aibă mai multe opțiuni în ceea ce privește economiile și investițiile lor și ar trebui să fie bine 

informați. 

Accesul la informații și infrastructură ar trebui să fie eficient și nediscriminatoriu. 

Participanții la piață ar trebui să beneficieze de piețe competitive și transparente. 

Nu ar trebui să existe bariere în calea investițiilor transfrontaliere. 

Un alt obiectiv la nivelul Uniunii Europene este acela de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 55% până în 

2030. Pentru a face față situațiilor de urgență legate de schimbările climatice și de biodiversitate, sunt necesare investiții 

enorme, iar uniunea piețelor de capital poate contribui la mobilizarea și canalizarea acestor investiții.  

O piață de capital dinamică, integrată și activă va spori atractivitatea Europei pentru investitorii de la nivel mondial și 

va favoriza intrările de capital străin. 

Acțiunile întreprinse până acum și măsurile trasate pentru viitor, aduc UE mai aproape de viziunea privind uniunea 

piețelor de capital: o piață de capital unică în întreaga Uniune, care să funcționeze pentru toți europenii, indiferent de 

naționalitate, de locul unde muncesc sau unde locuiesc. 

 

Deputat 

Maria Stoian 

 

*** 

 

România este o țară respectată de partenerii internaționali datorită eforturilor  

președintelui Klaus Iohannis! 

 

Dragi colegi, 

Dacă ne amintim de combinațiile făcute de PSD și Dragnea pentru a ajunge la aceeași masă cu Președintele Statelor Unite – ni 

se face rușine și vrem să uităm cât mai repede acele poze. 

Dacă este cineva care ne face cu adevărat să fim mândri că suntem români, acesta este Președintele Klaus Iohannis, cu fiecare 

participare a domniei sale la o reuniune internațională. 

Președintele nostru nu este ocolit de aliați, are un cuvânt de spus pe plan internațional și este ascultat. Să ne amintim doar de 

Summitul UE organizat la Sibiu, unde întreaga elită europeană s-a simțit cu adevărat „acasă”, iar România a simțit că este cu 

adevărat o țară europeană. 

Președintele Klaus Iohannis a participat în aceste zile la Bruxelles, la Summitul NATO, unde a susținut procesul de adaptare a 

Alianței Nord-Atlantice la actualul context de securitate, astfel încât, organizația să devină mai puternică politic și militar și 

mai capabilă să facă față noilor provocări de securitate.  
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Pe agenda summit-ului s-a aflat și decizia de declanșare a negocierilor privind un nou Concept Strategic al Alianței, în 

contextul schimbărilor fundamentale ale mediului internațional de securitate față de momentul adoptării, în 2010, a celui 

actual. România va fi una din țările care va beneficia în mod direct. 

La Summit, Președintele României a pledat pentru consolidarea posturii NATO de descurajare și apărare pe Flancul Estic aliat, 

în special în regiunea Mării Negre. 

Președintele Iohannis a vorbit și despre rolul activ al țării noastre care reprezintă un furnizor de stabilitate și securitate în 

regiune. 

Alături de Președintele Biden și de ceilalți lideri aliați, Președintele Klaus Iohannis a reafirmat unitatea, solidaritatea și 

coeziunea NATO. Prin deciziile adoptate la Summitul de la Bruxelles, securitatea României și a cetățenilor săi este mai bine 

asigurată! 

Mulțumim domnului Președinte, pentru această lecție de diplomație și de demnitate! 

Deputat 

Christine Thellmann 

 

*** 

 

Strategia farmaceutică pentru Europa 

 

În data de 25.11.2020, Comisia Europeană a adoptat „Strategia farmaceutică pentru Europa”, vizând asigurarea 

disponibilității pentru pacienți a unor medicamente inovatoare și accesibile financiar, precum și sprijinirea competitivității, a 

capacității de inovare și a sustenabilității industriei farmaceutice din UE. 

„Strategia farmaceutică pentru Europa” are patru obiective principale: 

 asigurarea disponibilității pentru pacienți a unor medicamente accesibile financiar și abordarea nevoilor 

medicale nesatisfăcute (de exemplu, în domeniul rezistenței la antimicrobiene, al cancerului, al bolilor rare); 

 sprijinirea competitivității, a inovării și a sustenabilității industriei farmaceutice din UE și crearea unor 

medicamente de înaltă calitate, sigure, eficace și mai ecologice; 

 îmbunătățirea mecanismelor de pregătire și răspuns la crize și abordarea securității aprovizionării; 

 asigurarea unei voci puternice a UE pe plan mondial, prin promovarea unui nivel înalt al standardelor în materie 

de calitate, eficacitate și siguranță. 

Această strategie vine într-un context dificil, acela al pandemiei COVID-19, care a demonstrat că sistemele noastre 

de sănătate nu sunt îndeajuns de reziliente și pregătite pentru criză. 

De asemenea, vine și în contextul în care, în ultimii ani, lipsa, penuria de medicamente a devenit foarte prezentă în 

foarte multe țări europene. Și, evident că acest lucru trebuie să își găsească un răspuns și o strategie pentru ca, în viitor, accesul 

la medicamente esențiale, de bază, să nu mai fie problematic. 

Accesul pacienților români la medicamente de ultimă generație reprezintă una dintre problemele majore ale 

sistemului de sănătate, având în vedere faptul că terapiile inovatoare și promițătoare nu ajung întotdeauna la aceștia. 

Pacienții români au dreptul de a fi tratați conform standardului european, iar transparența și dialogul sunt singurele 

căi de a transpune acest drept în realitate. 

Astfel, una dintre soluții o reprezintă accelerarea studiilor clinice, întrucât acest proces înseamnă, înainte de orice, 

acces la medicamente de ultimă generație pentru pacienții români. 

O altă soluție pentru creșterea accesului pacienților români la medicamente este cea a accelerării procesului de 

evaluare a medicamentelor care sunt pe lista de așteptare pentru a fi introduse la compensare, actualizarea și 

simplificarea legislației care reglementează donațiile de medicamente. 
Practic, Strategia va permite României să își satisfacă nevoile farmaceutice, inclusiv în perioade de criză, prin 

intermediul unor lanțuri de aprovizionare solide și va contribui la instituirea unui sistem farmaceutic al UE care să fie adaptat 

exigențelor viitorului și rezilient la crize. 

Deși reprezintă mult mai mult decât un simplu instrument de răspuns la crize, Strategia este inspirată din răspunsul 

inițial la pandemia de COVID-19 și face ca sectorul farmaceutic din Europa, inclusiv cel din țara noastră, să fie mai bine 

pregătit și mai rezilient. 
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Documentul programatic prezintă acțiuni concrete pentru a asigura existența, disponibilitatea și accesibilitatea 

financiară a medicamentelor. Acesta susține lanțuri de aprovizionare diversificate și sigure, asigurând o autonomie strategică 

deschisă a UE pe plan mondial, și promovează produse farmaceutice sustenabile din punct de vedere ecologic. 

Strategia va asigura, de asemenea, faptul că politica farmaceutică a UE continuă să servească sănătății publice într-un 

mediu în continuă schimbare, caracterizat de transformări științifice și comerciale. Ea va susține inovațiile centrate pe 

pacienți și va permite adaptarea la schimbările digitale și tehnologice. 

„Strategia farmaceutică pentru Europa” marchează începutul unui proces, iar  punerea sa în aplicare include o 

agendă ambițioasă de acțiuni legislative și nelegislative care vor fi lansate în următorii ani. Printre acțiunile emblematice 

ale Strategiei se numără: 

 o revizuire a legislației farmaceutice de bază pentru ca acest cadru legislativ să fie adaptat exigențelor viitorului și 

să faciliteze inovarea (TERMEN: 2022); 

 o propunere privind o Autoritate a UE pentru răspuns în situații de urgență sanitară (TERMEN: SEMESTRUL 

II/2021); 

 o revizuire a reglementărilor privind medicamentele pentru copii și pentru boli rare; 

 inițierea unui dialog structurat cu și între toți actorii din industria farmaceutică și autoritățile publice pentru a 

identifica vulnerabilitățile lanțului global de aprovizionare cu medicamente esențiale și pentru a defini opțiunile în 

materie de politici menite să consolideze continuitatea și securitatea aprovizionării în UE; 

 cooperarea între autoritățile naționale în ceea ce privește politicile în materie de prețuri, plăți și achiziții publice, 

pentru a îmbunătăți accesibilitatea financiară, eficiența în raport cu costurile aferente medicamentelor și 

sustenabilitatea sistemului de sănătate; 

 crearea unei infrastructuri digitale solide, inclusiv o propunere privind un spațiu european al datelor referitoare la 

sănătate (TERMEN: 2021); 

 sprijin pentru cercetare și inovare, în special prin intermediul programelor Orizont 2020 și EU4Health; 

 acțiuni de promovare a abordărilor inovatoare vizând cercetarea și dezvoltarea și achizițiile publice de 

antimicrobiene și de alternative ale acestora, precum și măsuri de restricționare și optimizare a utilizării lor. 

România a participat și participă activ în cadrul discuțiilor privind „Strategia farmaceutică pentru Europa”, atât 

în faza premergătoare adoptării ei, cât și ulterior, prin experții Ministerului Sănătății (MS) și ai Agenției Naționale a 

Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale. 

Discuțiile pe anumite inițiative au debutat deja la începutul anului 2021, urmând a fi abordate la nivel tehnic în 

cadrul Comitetului farmaceutic sau a altor grupuri de lucru ad-hoc constituite în acest sens. 

În plus, la nivelul MS și al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a fost operaționalizat 

un grup de lucru care are obiectivul identificării aspectelor de interes pentru industria națională și, ulterior, poziționarea 

României în cadrul dialogului structurat, lansat în baza Strategiei. 

România va continua să participe activ și să își aducă aportul la discuțiile care vor aborda inițiativele Strategiei și 

va susține asigurarea disponibilității pentru pacienți a unor medicamente inovatoare și accesibile financiar, precum și 

sprijinirea competitivității, a capacității de inovare și a sustenabilității industriei farmaceutice din România și din UE. 

 

Deputat 

Nelu Tătaru 

 

*** 

 

Despre protecția lucrătorului român în străinătate s-a vorbit puțin și s-a făcut și mai puțin! 

 

Domnule președinte, 

Doamnelor și domnilor, 

Libertatea de circulație în spațiul Uniunii Europene a dat cetățenilor români șansa uriașă de a lucra pentru salarii mai 

bune decât a putut și poate să ofere economia națională. Aceste milioane de români, care sunt părinții, frații și surorile noastre, 

contribuie astăzi la creșterea economică și la prosperitatea statelor dezvoltate din Uniune. În același timp, prin miliardele de 
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euro câștigate cu sudoarea muncii lor, pe care le transmit lunar acasă, în România, către copiii și părinții lor, ei contribuie la 

susținerea creșterii economice din țara noastră și contribuie la subzistența a sute de mii de familii rămase acasă.  

Din păcate, în ultimii ani nu am observat vreo preocupare deosebită a statului român față de soarta cetățenilor săi din 

afara frontierelor, deși presa din Europa a relatat constant despre abuzurile la care sunt supuși lucrătorii români din unele state 

UE. Dimpotrivă, guvernele PSD au făcut tot ceea ce le-a stat în putere ca să taie din drepturile și libertățile românilor. Mai 

mult decât atât, atunci când au venit acasă să-și strige nemulțumirea față de acțiunile toxice ale PSD, au fost bătuți în piața 

Victoriei, pentru că își doreau o ”țară ca afară”. 

Stimați colegi, 

Abia odată cu preluarea guvernării de către PNL, Guvernul Orban a schimbat atitudinea statului român față de 

diaspora, declanșând o serie de acțiuni care să conducă la o mai bună respectare a drepturilor lucrătorilor români din spațiul 

Uniunii. Pentru mulți dintre dumneavoastră a fi plecat la muncă în străinătate pare sinonim cu a pleca în vacanță în lumea 

dezvoltată. Din păcate, lucrurile nu stau deloc așa. Dimpotrivă! Pentru mult prea mulți român, munca în străinătate este un 

calvar. Vă mărturisesc că sunt unul dintre cei care au luat calea străinătății încă din primii ani de după căderea comunismului și 

am trăit pe pielea mea cele mai multe dintre problemele cu care se confruntă astăzi românii care câștigă o pâine cinstită, 

muncind din greu. Abuzurile la care sunt supuși unii lucrători români sunt multiple și aș enumera numai câteva dintre acestea: 

spații de cazare improprii, lipsa accesului la spații sanitare curate, hrană de slabă calitate, nerespectarea orarului de muncă și a 

timpului de repaus, nerespectarea termenelor de plată a salariilor sau chiar a sumelor cuvenite, dar și multe altele. Și, de parcă 

nu ar fi îndeajuns, nici măcar instituțiile statului român din acele state nu îi bagă în seamă pe cetățenii români. 

Stimați colegi, 

Cred că puterea unui stat se măsoară în capacitatea sa de a-și proteja cetățenii. Nu cred că toate problemele cu care se 

confruntă lucrătorii români din diaspora se pot rezolva numai prin acțiunile Ministerului Muncii sau ale Ministerului 

Afacerilor Externe. Dimpotrivă, cred că toate instituțiile statului român trebuie să acționeze convergent pentru apărarea 

drepturilor și libertăților fiecărui român aflat în afara granițelor țării sale.  

Chiar și noi, parlamentarii, prin relațiile parlamentare bilaterale, în special cu parlamentele din statele unde se află cele 

mari comunități de români, putem iniția demersuri și negocieri politico-diplomatice pentru a apăra drepturile românilor. De 

asemenea, cred că și la nivel intern avem datoria de a reglementa mai bine situația firmelor de intermediere pe piața muncii, 

precum și modul în care acestea încheie contracte de muncă cu angajați din România.  

 

Deputat 

Valentin Ilie Făgărășian 

 

*** 

 

 

Cerem să se facă dreptate pentru victimele Mineriadelor! 

Cerem să se facă dreptate pentru viitor! 

 

Stimați colegi, 

 

În urmă cu 31 de ani, România trecea prin momente dificile pentru viața democratică. Tinerii erau nevoiți să lupte cu puterea 

fesenistă în stradă, riscând să-și piardă viața în fața forțelor brutale neocomuniste. 

Lungul drum parcurs de România de la comunism la democrație și capitalism a cunoscut mai multe momente dramatice. În 

1989, tinerii ieșeau în stradă și strigau „Jos Ceaușescu!”, crezând că au dreptul la o viață în libertate. Regimul comunist cădea, 

dar în scurt timp, românii erau nevoiți să-și ceară din nou drepturile în stradă. 

După ce Frontul Salvării Naționale a anunțat că o să participe la alegeri, contr promisiunilor inițiale ale lui Ion Iliescu că nu o 

să fie un actor politic implicat la alegerile din 1990, tinerii din PNL și PNȚ-CD au început ample manifestări de protest. Din 

nefericire, puterea neocomunistă a reacționat brutal. Minerii au fost chemați la București pentru a descuraja tinerii. Sediile 

partidelor istorice au fost devastate, iar puterea politică și-a arătat fața anti-democratică. 

Tensiunile dintre puterea neocomunistă și opoziția democratică au continuat. În iunie 1990, tinerii protestau pașnic împotriva 

regimului neocomunist. Regimul Iliescu a dat din nou dovadă de brutalitate. Minerii au fost chemați pentru a pune stop 
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protestelor pașnice ale tinerilor care visau la libertate. Patru oameni au fost declarați official morți. Peste 1.300 de protestatari 

au fost răniţi în timpul Mineriadei din 13-15 iunie 1990.  

Revendicările pentru care tinerii și-au riscat viața în lupta cu puterea neocomunistă erau clare. România trebuia să se despartă 

de comunism și de fantoma URSS, să se apropie de UE și NATO, să creeze instituții democratice și să permită cetățenilor să 

se dezvolte. Din nefericire, Ion Iliescu și asociații acestuia țineau să țină țara în întuneric. 

Forța tinerilor care își doreau să ne despărțim de Rusia a învins. La 31 de ani după mineriade, România este un partener 

esențial al SUA în regiune și membru respectat UE. Avem datoria să întărim parteneriatele cu America și Europa. Rolul pe 

care îl jucăm în rețeaua țărilor democratice ne asigură parcursul sigur pe drumul libertății. 

Din cauza partidelor neocomuniste care au conservat puterea după 90, mulți români au fost nevoiți să plece din țară. Avem 

datoria să intensificăm dialogul cu cetățenii care studiază, muncesc și inovează în Diaspora. Trebuie să le punem la dispoziție 

țara pe care o visau tinerii care protestau în anul 1990. 

Din nefericire, vinovații pentru dramaticele evenimente din 1990 nu au fost niciodată trași la răspundere. Pentru a putea să ne 

despărțim de trecut, trebuie să se facă dreptate. Avem datoria să ne așezăm de partea adevărului istoric. Pentru a nu se repeta 

niciodată mineriadele, trebuie să condamnăm neocomuniștii care au vrut să distrugă viitorul României. 

  

  

Deputat 

Florin-Alexandru Alexe 

 

*** 

 

 

Adunarea privind Agenda Digitală – Deceniul digital al Europei 

 

La începutul lunii iunie, Comisia Europeană și președinția portugheză a Consiliului Uniunii Europene au găzduit 

Adunarea privind Agenda digitală, dedicată deceniului digital al Europei. Evenimentul s-a axat pe obiectivele pe care și le-a 

fixat UE pentru 2030 în cadrul deceniului digital și pe programul Europa digitală, un nou program de finanțare în valoare de 

7,5 miliarde euro, destinat implementării de proiecte digitale europene. 

La eveniment au participat miniștri din mai multe state membre, reprezentanți ai Parlamentului European și ai 

Comisiei Europene, precum și reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile. Aceștia au adus în discuție promovarea 

exemplului Europei, dar și obiectivele pentru 2030 prezentate în Comunicarea Comisiei privind deceniul digital, inclusiv cele 

referitoare la competențele digitale, la transformarea digitală a întreprinderilor, la conectivitatea de mare viteză, la 

infrastructura digitală sigură și durabilă, precum și la digitalizarea serviciilor publice. 

În prima zi a Adunării privind Agenda digitală, discuțiile s-au concentrat asupra definirii căii pe care trebuie să o 

urmeze Europa pentru a face din transformarea digitală o reușită până în 2030, pe baza viziunilor prezentate în luna martie de 

către Comisie în cadrul Busolei pentru dimensiunea digitală. Urmează investiții importante în vederea atingerii obiectivelor 

fixate în acest domeniu, inclusiv prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență. 

În a doua zi s-a discutat despre Programul Europa digitală, care are drept obiectiv consolidarea suveranității digitale a 

UE, dar și sprijinirea celor două obiective ale Uniunii – tranziția verde și transformarea digitală. Programul va accelera 

redresarea economică și transformarea digitală a Europei, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. Acesta va finanța 

proiecte europene în patru domenii: supercalculatoarele, inteligența artificială, securitatea cibernetică și competențele digitale 

avansate. 

În cadrul evenimentului, doamna Președinte a Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat: „În primul rând, 

competențele: până în 2030, ne dorim, de exemplu, ca în UE să fie angajați 20 de milioane de specialiști IT. În al doilea rând, 

infrastructurile: până în 2030, ne dorim conectivitate gigabit pentru toate gospodăriile și 5G în toate orașele și satele. În al 

treilea rând, transformarea digitală a întreprinderilor: până în 2030, trei din patru companii ar trebui să utilizeze cloud, big data 

și inteligența artificială. Și în al patrulea rând: serviciile publice digitale. Până în 2030, toți cetățenii UE ar trebui să aibă acces 

la dosare electronice de sănătate”.1 
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Un raport realizat de Deloitte aduce în vedere faptul că o creștere a gradului de digitalizare a serviciilor și lanțurilor 

valorice în Europa în următorii 6 ani, ar putea determina un avans al PIB-ului pe cap de locuitor al României cu 16,48% și al 

productivității cu 16,70%. 

Raportul analizează cei 5 indicatori cheie, conectivitatea, capitalul uman, utilizarea serviciilor de internet, integrarea 

tehnologiei digitale și serviciile publice digitale și dovedește faptul că și micile progrese pot avea un impact semnificativ.2 

România nu are timp de pierdut în competiția mondială privind competitivitatea. Trebuie să facem pași mari, concreți, 

pentru a pregăti atât sectorul privat, cât și cel public în  privința digitalizării, pentru a nu pierde trenul transformării digitale. 

 

Deputat 

Radu-Marin Moisin 

 

*** 

 

 

 

 

 Interpelare 

 

 

Adresată: domnului Attila-Zoltán cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

De către: deputat George-Cătălin Stângă 

Obiectul interpelării:  PNDL 3 – o necesitate pentru România! 

 

Stimate domnule ministru,  

Localitățile României după perioada grea generată de Covid-19 trebuie să aibă șansa la dezvoltare, în special cele mai 

sărace, prin proiecte de infrastructură pentru gaz, apă-canal, asfaltare, electricitate. Astfel, PNDL 3 reprezintă o necesitate 

pentru dezvoltarea tuturor comunităților locale, complementar PNRR și fondurile europene. 

Acum știm aproximativ ce se poate finanța din PNRR, știm foarte clar că pe POR sunt deja pregătite programele 

pentru fiecare regiune, știm aproximativ ce se poate finanța pe POR. În mod evident orice altă investiție, în special pe 

infrastructură locală, are nevoie de finanțare. Ce nu putem finanța din fonduri europene trebuie inclus într-un nou Plan 

Național de Dezvoltare Locală. 

Oportunitatea lansării dezbaterii asupra modului în care va fi construit PNDL 3 este dată de faptul că în acest an, odată 

cu finalizarea PNDL 1, se ajunge la eliberarea unui spațiu bugetar care să permită lansarea noului program. 

PNDL 3 are nevoie să fie lansat în dezbatere, întrucât sunt necesare consultări prealabile pentru elaborarea actului 

normativ, trebuie stabilite tipurile de proiecte care se finanțează și mai ales criteriile și procedura prin care sunt selectate 

proiectele respective. 

Reprezentanții comunităților locale au nevoie de o perspectivă clară pentru a-și pregăti proiectele de care știu că au 

nevoie localitățile pe care le conduc, astfel încât să poate realiza o planificare relativă a intervalului de realizare al acestora 

Având în vedere aceste considerente, domnule ministru, doresc să îmi transmiteți care este planul ministerului pe care 

îl conduceți cu privire la lansarea PNDL 3. 

Solicit răspuns scris. 

 

*** 
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 Întrebări 

 

Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

 

Finanțare proiecte locale 

 

Domnule ministru, 

Chiar dacă dezvoltarea infrastructurii locale este o necesitate, pentru multe dintre comunități problema asigurării 

finanțării este una reală și dificilă.  

Marile proiecte de dezvoltare, care vor fi realizate în perioada următoare cu fonduri accesate prin PNRR și prin 

Programul Operațional Regional, nu vor putea răspunde, însă, tuturor nevoilor comunităților locale. 

Cunoscând direcțiile de dezvoltare care vor fi finanțare cu fonduri europene nerambursabile sau cu fonduri din PNRR, 

consider că este important ca Guvernul, prin ministerul pe care îl conduceți, să dezvolte un nou program național de dezvoltare 

care să finanțeze proiectele locale care nu își găsesc corespondentul în axele de finanțare europeană. 

Vă reamintesc că programele similare de până acum au finanțat, în foarte mare măsură, proiecte de investiții care au 

contribuit la creșterea calității vieții în numeroase comunități locale. 

În acest sens, vă întreb, domnule ministru, dacă aveți în vedere să promovați un act normativ care să reglementeze 

astfel de finanțări și care ar fi principalele direcții de investiții pentru un asemenea nou program? 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 

 

Deputat 

Angelica Fădor 

 

*** 

 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii  

 

Precizări referitoare la stadiul lucrărilor la tronsoanele de autostradă Sebeș-Alba Iulia-Aiud 

 

Stimate doamnule ministru, 

 

Dificultățile generate de ambuteiajele create în proximitatea municipiului Alba Iulia, mai ales pe șoseaua de centură, au 

devenit din ce în ce mai stringente, provocând nemulțumiri în rândul localnicilor și al agenților economici. Având în vedere 

situația problematică a traficului din Alba Iulia, vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este stadiul lucrărilor la lotul 1 și 

lotul 2 al Autostrăzii A10. 

 

Deputat 

Florin-Claudiu Roman 

 

*** 

 

 

Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății  

 

Precizări referitoare la numărul de doze de vaccin donate Republicii Moldova 

  

Stimată doamnă ministru, 

 

Ultimul an și jumătate a reprezentat o provocare pentru România și Republica Moldova. Privilegiul țării noastre de a fi parte 

din familia europeană ne-a garantat un acces neîntrerupt la vaccinul împotriva Covid-19. Astfel, România s-a arătat solidară cu 
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situația din Republica Moldova, oferind, cu titlu gratuit, doze de vaccin pentru frații noștri de peste Prut. În lumina acestor 

aspecte, vă solicit să îmi răspundeți, în scris, câte doze de vaccin, din rezerva Ministerului Sănătății din România, au fost 

trimise în Republica Moldova și câte astfel de doze are în vedere ministerul pe care îl conduceți să mai trimită în viitor?  

  

Deputat 

Florin-Claudiu Roman 

 

*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației și Cercetării  

 

Anul școlar 2021-2022, cu prezență fizică 

 

Stimate domnule ministru,  

 

Având în vedere situația epidemiologică curentă și desfășurarea campaniei de vaccinare într-un ritm corespunzător, 

anul școlar 2021-2022 s-ar putea desfășura cu prezența fizică a tuturor elevilor, conform informațiilor apărute în spațiul public. 

Cu toate acestea, acest scenariu este condiționat de o potențială apariție a unui val patru de infectări cu SARS-CoV-2.    

  În categoria de vârstă de 12-19 ani, 127.000 de tineri sunt în prezent vaccinați. Mai departe, aproximativ 10.000 de 

copii cu vârsta între 12 și 15 ani sunt imunizați din totalul de 829.000. În ceea ce privește cadrele didactice, un procent de 60% 

dintre profesori sunt vaccinați în momentul de față, la nivel național.  

 

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  

 

1. Va fi afectată desfășurarea tuturor cursurilor cu prezență fizică de procentajul cadrelor didactice vaccinate?  

2. Dacă școală va începe în septembrie în format fizic, va mai exista un triaj epidemiologic înainte de începerea 

cursurilor?  

 

Solicit răspuns în scris.  

 

Deputat 

Mugur Cozmanciuc 

 

*** 

 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor   

 

Restructurări în cadrul Metrorex 

 

Stimate domnule ministru, 

Având în vedere situația salarială inechitabilă semnalată de curând în cadrul Metrorex, precum și identificarea unui 

număr de posturi care nu sunt necesare, ați anunțat că se lucrează la momentul actual la o nouă organigramă.  

Conform declarațiilor făcute, directorul general alături de Consiliul de Administrație ar fi semnalat aceste nereguli și ar 

fi cerut să aibă loc restructurări atât la nivel de personal, cât și în ceea ce privește valoarea salariilor, distribuite deocamdată 

inegal și ineficient. De exemplu, directorii mari şi mai mulţi şefi de serviciu au salarii nete de peste 10-11.000 de lei, cel mai 

mare salariu fiind de 14.641 de lei pentru un post de şef serviciu, conform unui raport publicat în februarie anul acesta.  

 Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  

1. Când ar putea fi gata o nouă organigramă? 

2. Ce impact ar avea restructurarea salarială asupra bugetului de stat?  

3. Noua schemă de salarizare ar lua în calcul și anii de experiență pe lângă performanță?  

4. În cazul concedierilor de personal, care vor fi criteriile pe baza cărora se vor face noi angajări?  
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Solicit răspuns în scris.  

 

Deputat 

Mugur Cozmanciuc 

 

*** 

 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 

 

Stadiul implementării proiectului de modernizare a portului Calafat 

 

Stimate domnule ministru ,  

 

Anul trecut, în luna noiembrie, a fost promovată Hotărârea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiții “Extinderea infrastructurii portului Calafat (km 795) și sistematizarea dispozitivului feroviar al 

portului – etapa I”. 

Investițiile in infrastructura portuară sunt de cele mai multe ori plasate la finalul listei priorităților guvernamentale deși 

beneficiile sunt importante atât la nivel local, cât și regional. 

Portul Calafat este inclus in rețeaua centrală TEN-T, ceea ce impune realizarea de investiții in modernizarea infrastructurii, 

astfel încât să fie funcțional și să valorifice potențialul de dezvoltare economică a regiunii. Este un proiect in valoare de 14 mil 

de euro, din fonduri europene, care va crește accesabilitatea în port pe calea ferată, va dezvolta capacitatea portului  și va 

imbunătăți condițiile de navigabilitate. 

Având în vedere faptul că viitorul căilor navigabile fluviale constituie o preocupare la nivelul politicilor de transport a 

Uniunii Europene prin care sunt încurajate investițiile in infrastructura portuară, vă rog, domnule ministru, să 

precizați care este stadiul implementării Proiectului de modernizare a portului Calafat, care sunt etapele următoare de 

implementare, ce alocări bugetare există in acest an pentru susținerea acestui proiect, precum si din ce surse se asigură 

finanțarea intregului proiect. 

Precizez că solicit răspunsul în scris. 

 

Deputat  

Ştefan-Bucur Stoica 

 

*** 

 

 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 

 

Implementarea proiectului de investiţii „Reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a Coridorului 

Orient/Est – Mediteraneanˮ 

 

Stimate domnule ministru ,  

Recent a fost aprobată Hotărârea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

„Reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a Coridorului Orient/Est – Mediteranean”, lucrare de 

utilitate publică de interes național, un obiectiv major de investiție in infrastructura de transport pentru Regiunea Olteniei. 

Este un pas important in derularea proiectului  care vizează lucrări de reînnoire a infrastructurii liniilor pentru viteza de 160 

km/h, ceea ce se va traduce în condiții de călătorie mai rapide și moderne. Totodată, distanța de 106 km între Craiova și 

Calafat la finalizarea proiectului, care va avea o durată de implementare de 3 ani, va fi parcursă in condiții de siguranță, intr-un 

timp mult mai scurt. 

Este evident că legătură rapidă între Craiova și Calafat va avea efecte benefice pe toate planurile de la reducerea aglomerărilor, 

la reducerea   poluării și a consumului de carburanți și mai ales va conduce la scăderea timpului de transport pentru călători şi 
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mărfuri. De asemenea, impactul va fi unul major și în ceea ce privește atragerea transportului internațional de mărfuri pe 

secţiunea de cale ferată a Coridorului Orient/Est Mediteranean ce traversează România. 

Așadar, având în vedere faptul că proiectul este unul de anvergură fiind parte a unui coridor european de transport 

care traversează țara noastră pe ruta Arad- Timişoara - Caransebeş - Drobeta Turnu Severin – Craiova -Calafat, vă 

rog, domnule ministru să precizati care este strategia de implementare a acestui proiect, care este calendarul asumat, 

precum și modul în care va fi el sincronizat cu celelalte sectoare aflate în implementare, și mă refer la tronsoanele 

feroviare  Arad -Caransebeș și Caransebeș-Craiova. 

De asemenea, vă rog să precizați ce alocari bugetare sunt prevăzute pentru acest an, precum și din ce sursă va fi 

asigurată finanțarea întregului proiect. 

Precizez că solicit răspunsul în scris. 

 

Deputat  

Ştefan-Bucur Stoica 

 

*** 

 

 

 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 

 

Măsuri pentru accelerarea implementării  proiectului major de investiție Drum Expres Craiova – Piteşti 

Stimate domnule ministru ,  

Importanța obiectivului de investiție în infrastructura rutieră, Drum expres Craiova –Pitești este uriașă pentru dezvoltarea 

regiunii Oltenia. 

Prin construcția celor 121 de km de drum de mare viteză se asigură  legătura rutieră de calitate pe relația Pitesti- Craiova, un 

coridor important de transport a cărui realizare  a fost solicitată de investitorii din industria auto, in special de compania Ford. 

De asemenea, prin executia acestui obiectiv se asigură legătura între cele două ramuri ale rețelei Coridorului Rin- Dunăre 

TEN-T Central în România, acest lucru contribuind la creșterea eficienței economice a rețelei de transport in România si la 

sporirea mobilității prin reducerea timpului de călătorie între Craiova și Pitești. 

Se vor rezolva astfel problemele de conectivitate si mobilitate pentru regiunea de Sud –Vest a României, ceea ce va conduce la 

relansarea economică a regiunii prin atragerea de noi investiții. 

Având în vedere importanța acestui obiectiv strategic de infrastructură care a fost declarat o prioritate a 

Guvernului, inclusiv prin includerea sa in Pachetul Oltenia pe care l-ati anunțat la începutul acestui an, vă rog domnule 

ministru să-mi prezentați situația la zi a evolutiei proiectului pe toate cele 4 tronsoane ale sale, alocările bugetare in 

acest an, stadiul fizic de executie și cel financiar, calendarul de implementare, problemele apărute în implementare, 

precum si soluțiile identificate astfel incât proiectul să se înscrie în termenele contractuale asumate. 

Totodată, vă rog să evaluați si gradul de mobilizare a antrepernorilor care au în execuție tronsoane din DX 

Craiova –Pitesti și să precizați dacă există riscul unor blocaje care să afecteze ritmul de execuție? 

Precizez că solicit răspunsul în scris. 

 

Deputat  

Ştefan-Bucur Stoica 

 

*** 

 

 

Adresată domnului Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  

 

Precizări privind derularea proiectului „Consolidarea capacității  MADR de a elabora politici și reglementări specifice în 

vederea implementării unui sistem strategic național pentru trasabilitatea și integritatea produselor agroalimentare” 
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Stimate domnule ministru, 

 

Având în vedere importanța proiectului „Consolidarea capacității MADR de a elabora politici și reglementări 

specifice în vederea implementării unui sistem strategic național pentru trasabilitatea și integritatea produselor 

agroalimentare”, ce are ca scop întărirea capacității M.A.D.R. de a elabora propuneri de politici publice în domeniul 

agroalimentar bazate pe dovezi, de a reduce povara administrativă pentru mediul de afaceri și implementarea unor măsuri de 

simplificare pentru cetățeni, desfășurat pe o perioadă de 32 luni, începând cu 13.09.2019 pâna la 12.05.2022 și beneficiind de o 

valoare eligibilă nerambursabilă în sumă de 23.507.069,83 lei, vă solicit să îmi răspundeți, în scris, la următoarele întrebări:  

1.Care este stadiul implementării acestui proiect?  

2.Care este stadiul execuției bugetului alocat acestui proiect? 

 

 

Deputat 

Vetuța Stănescu 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 

 

Precizări privind proiectele finanțate prin granturile SEE și Norvegiene 

 

Stimate domnule ministru, 

Granturile SEE și Norvegiene au reprezentat și reprezintă o oportunitate majoră de dezvoltare a țării noastre. Astfel, 

România a beneficiat de o alocare de 906 mil. euro, în trei perioade de finanțare: 98,5 milioane euro în perioada 2007-2009, 

pentru 69 de proiecte în domenii precum protecția mediului, sănătate, patrimoniu cultural. Rata de absorbție a fost de 88%; 

305,95 milioane euro în perioada 2009-2014, pentru 830 de proiecte finanțate prin 22 de programe, încheiate în decembrie 

2017. În perioada 2014-2021 există o finanțare de 502 milioane Euro, alocate prin 12 programe de finanțare ce se află în curs 

de derulare.  

Având în vedere cele menționate anterior, vă solicit să îmi răspundeți, în scris, la următoarele întrebări:  

 

1. Care este rata de absorbție pentru această tranșă de finanțare?  

 

2. Care sunt obiectivele concrete ale proiectelor finanțate și alocările bugetare defalcate pentru acestea? 

 

Deputat 

Vetuța Stănescu 

 

*** 
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Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 

 

Dezinfectanți cu 0% substanță activă 

 

Stimată doamnă ministru, 

O publicație din Sibiu a testat 8 substanțe biocide (geluri de spălat pe mâini, săpunuri, dezinfectanți) cumpărate 

aleatoriu, iar rezultatele arată că doar 3 conțin substanță activă diluată, în raport cu informațiile indicate pe etichetă.3 

Aceasta a afirmat că atât marii producători autohtoni vând biocide neconforme pe piața din România, cât și giganții 

internaționali din industrie. De asemenea, publicația a adăugat că în cele 8 biocide erau cuprinse produse destinate populației 

generale, dar și produse special destinate cadrelor medicale sau sălilor de chirurgie.  

Având în vedere că în timpul stării de urgență și a stării de alertă cererea de dezinfectanți a fost crescută, doresc să vă 

adresez următoarele întrebări:  

1. Aveți date cu privire la conținutul dezinfectanților?  

2. Există date care să confirme efectuarea de controale stricte a produselor biocide în timpul pandemiei? 

3. Aveți în vedere stabilirea unui plan care să asigure cu succes existența pe piața noastră doar a biocidelor conforme? 

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și pnl@cdep.ro, cu 

confirmare de primire. 

 

Deputat 

Radu-Marin Moisin 

 

*** 

 

 

Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 

 

Prevenția în sănătate, o prioritate 

 

Stimată doamnă ministru, 

Conform Profilului de țară din 2019 în ceea ce privește sănătatea, realizat de Comisia Europeană în colaborare cu 

OECD și Observatorul European pentru Sisteme Politici de Sănătate, speranța de viață la naștere în România (75,3 ani), deși în 

creștere, se află cu mai mult de 5 ani sub nivelul mediei de la nivelul Uniunii Europene (80,9 ani). 

Raportul Comisiei Europene concluzionează că deși bolile cronice netransmisibile generează până la 80% din costurile 

din sistemele de sănătate, doar 3% din bugetele sănătății sunt alocate, în medie, prevenției.4 

Promovarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor deschid calea spre un sistem de sănătate mai eficient și mai eficace. 

În România, legea 152/2020 reglementează organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenire a 

îmbolnăvirilor.  

Prin urmare, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

1. S-au elaborat normele metodologice pentru a putea fi pusă în aplicare legea menționată anterior? 

2. Dacă aceste norme nu au fost elaborate, când veți reuși să le finalizați? 

3. Aveți în plan alocarea unui procent mai mare prevenției din bugetul sănătății? 

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și pnl@cdep.ro, cu 

confirmare de primire. 

 

Deputat 

Radu-Marin Moisin 
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*** 

 

Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 

 

Tratament nou pentru COVID-19 

 

Stimată doamnă ministru, 

Agenţia Europeană a Medicamentului recomandă folosirea unui nou anticorp monoclonal, Sotrovimab, în tratamentul 

bolnavilor de COVID-19. Acesta a avut o eficacitate de 85% în prevenirea deceselor, la testare.5 

Medicamentul, care se administrează sub formă de perfuzie, poate fi folosit de adulţii şi copiii de peste 12 ani, care au 

mai mult de 40 de kilograme. De asemenea, aceștia nu trebuie să fie  într-o formă gravă a bolii, ori să primească oxigen. 

Comisia Europeană a promis că va investi în noile tratamente pentru COVID-19 şi că până în toamnă, vom avea 3 noi 

medicamente, posibil 5 până la sfârşitul anului. 

Prin urmare, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

1. În România, protocolul de tratament anti-COVID-19 prevede folosirea acestui medicament? 

2. România are în vedere acceptarea și  utilizarea de noi medicamente anti-COVID-19?  

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și pnl@cdep.ro, cu 

confirmare de primire. 

 

Deputat 

Radu-Marin Moisin 

 

*** 

 

Adresată domnului Stelian Ion, ministrul Justiției 

 

Date statistice privind numărul cauzelor soluționate prin trimitere în judecată prin rechizitorii 

 

Domnule ministru,  

 

Vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări și să-mi transmiteți datele statistice, pentru fiecare dintre ultimii cinci 

ani în parte, cu privire la: 

1. Care este numărul de trimiteri în judecată prin rechizitoriu ce s-au înregistrat la fiecare parchet în parte de pe langă 

curțile de apel ? 

2. Care este numărul de trimiteri în judecată prin rechizitoriu ce s-au înregistrat în cadrul Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), cu excepția celor înregistrate în structurile D.N.A., D.I.I.C.O.T. și 

S.I.I.J. ? 

3. Care a fost numărul mediu anual de procurori cu care a funcționat fiecare parchet în parte de pe langă curțile de 

apel? 

 

Solicit răspuns scris. 

 

Deputat 

Cristian-Tudor Băcanu 

 

*** 
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Adresată Comisarului General, Garda Națională de Mediu 

Amendarea Asociației „Prietenii berzelor” 

 

Stimată conducere a Gărzii Naționale de Mediu, 

 

 În urma solicitării referitoare la informațiile apărute în presă potrivit cărora Asociația „Prietenii Berzelor” a fost 

sancționată contravențional de Garda de Mediu Sibiu cu o amendă de 10.000 de lei,  am primit răspunsul din partea 

dumneavoastră doar la 4 întrebări din cele 5 adresate. 

 Analizând cu deosebită atenție informațiile oferite de dumneavoastră în cadrul întrebării cu Nr.995A/06.04.2021 nu 

am regăsit un răspuns concret la întrebarea legată de numărul autovehiculelor confiscate pentru transportul nelegal de deșeuri. 

 Având în vedere cele menționate anterior, vă rog, domnule Comisar General al Gărzii Naționale de Mediu, să îmi 

răspundeți concret la următoarea solicitare: 

1. Care este numărul de autovehicule confiscate în perioada 2016-2020  pentru transportul nelegal de deșeuri? 

Solicit răspunsul dumneavoastră în scris la adresa de e-mail cristian.bacanu@mdm-legal.ro 

 

 

Deputat 

Cristian-Tudor Băcanu 

 

*** 

      

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 

 

Stadiul soluționării cazului cetățeanului kuwaitian Mohamed Albaghli 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Vă aduc la cunoștință că, în data de 7 iunie 2021, în calitate de președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu 

Statul Kuwait, am avut o întrevedere cu Excelența Sa domnul Talal ALHAJERI, Ambasadorul Statului Kuwait în România. 

În cadrul întâlnirii bilaterale, printre alte aspecte de interes comun, Ambasadorul Statului Kuwait în România a 

solicitat sprijinul în vederea soluționării cazului cetățeanului kuwaitian Mohamed Albaghli, dispărut în data de 5 

august 2015, pe raza comunei Cheia, județul Prahova. 

În acest context, demnitarul kuwaitian a precizat faptul că a întreprins numeroase demersuri pe lângă 

autoritățile române, însă, până în prezent, nu a primit niciun răspuns referitor la rezultatele investigațiilor. 

Totodată, menționez că, E.S. domnul Talal ALHAJERI mi-a adresat rugămintea de a prezenta acest caz Comisiei 

pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a Camerei Deputaților. 

Având în vedere faptul că interesul României este de a consolida cooperarea cu Statul Kuwait, atât la nivel 

interinstituțional, cât și la nivelul mediului de afaceri, precum și de faptul că, încă de la începutul pandemiei de COVID-19, 

acest stat a avut un rol activ în procesul de repatriere a unor cetățeni români, vă adresez rugămintea de a-mi 

comunica, în scris, stadiul soluționării cazului cetățeanului Mohamed Albaghli și demersurile realizate până în prezent 

de Ministerul Afacerilor Externe în această speță. 

 

Deputat 

Nelu Tătaru 
 

*** 
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Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 

 

Stadiul elaborării proiectului HG pentru aprobarea serviciilor medicale furnizate sub formă de abonament, precum și 

modalitatea și condițiile acordării acestora 

 

 

 

Stimată doamnă ministru, 

 

Conform raportului „Health at a Glance: Europe 2020”, sistemul de sănătate din România este subfinanțat, 

cheltuielile pentru acest domeniu fiind cele mai scăzute din UE, atât pe cap de locuitor (1.292 euro), cât și ca procent din 

PIB (5,7%). 

Ponderea cheltuielilor pentru sănătate finanțate din bani publici este în concordanță cu media UE și, deși plățile 

directe sunt în general scăzute, cu excepția cheltuielilor pentru medicamentele prescrise în cadrul asistenței medicale 

ambulatorii, plățile informale sunt deopotrivă substanțiale și răspândite. 

Totodată, sistemul de sănătate publică din România este orientat cu precădere spre tratare, în timp ce 

prevenția ocupă un rol secundar. 

Cu toate acestea, pe fondul creșterii veniturilor populației, a accesului la educație și a informării corecte, serviciile de 

prevenție s-au dezvoltat în ultimii ani într-un ritm susținut. 

Un rol semnificativ în promovarea și conștientizarea de către populație a importanței prevenției l-a avut 

sectorul medical privat, prin crearea și oferirea abonamentelor medicale ca un serviciu integrat. 

Abonamentul medical este opțional și are scop preponderent preventiv. Abonamentele medicale cuprind, de 

regulă, pachete de prevenție cu investigații medicale incluse în abonament și unele reduceri în cazul unor proceduri de 

tratament. 

Un abonament medical include analizele de rutină, cât și analize de specialitate și este un instrument util 

pentru prevenție, diagnosticare, cât și pentru tratarea unor afecțiuni minore. 

Cei care dețin un abonament medical merg la medic de 2,5 ori mai des decât persoanele care nu au un astfel 

de abonament, iar astfel se reduce presiunea financiară și la nivel de resursă umană din sistemul public de sănătate. 

Sistemul de sănătate din România trebuie să asigure servicii de sănătate la standarde europene pentru fiecare 

cetățean. Astfel, este necesară demararea și implementarea, atât de necesară, a reformei sistemului de sănătate care să conducă 

la îmbunătățirea speranței de viață a românilor, la creșterea calității vieții și la îmbunătățirea accesului pacienților la un sistem 

public de sănătate, modern si eficient. 

Românii pun mai mult preț pe sănătatea lor, dovadă fiind cifrele în creștere înregistrate de operatorii medicali privați, 

iar acest trend ascendent va continua pe termen lung, astfel că, putem spune cu siguranță că profesionalismul și investițiile în 

medicină vin la pachet cu afaceri sustenabile. 

Totodată, pandemia COVID-19 a accentuat nevoia de prevenție medicală, care                s-a văzut în creșterea 

numărului de abonați și în ponderea pe care abonamentele medicale au avut-o în afacerile operatorilor privați în anul 2020. 

Astfel, anul trecut, piața abonamentelor medicale a ajuns la peste 1,6 milioane de abonați, a contribuit cu 25 - 

30% la cifra de afaceri a marilor operatori privați de sănătate și a generat venituri de aproximativ 120 milioane euro. 

Piața serviciilor medicale private este una dintre puținele în care numărul de companii a crescut substanțial, 

cu 10% față de 2018 și cu aproape 117% față de 2010, la aproape 21.300 de companii în anul 2019. 

Abonamentele medicale asigură un flux constant de venituri, ceea ce conferă predictibilitate cifrei de afaceri 

generată de operatorii privați și contribuie astfel la finanțarea planurilor de investiții și implicat la dezvoltarea 

infrastructurii medicale. 

Ținând cont de importanța acestui subiect, coroborat cu necesitatea conferirii predictibilității investiționale 

furnizorilor de servicii medicale private, vă adresez rugămintea de a preciza care este stadiul elaborării proiectului6 HG 

prin care se aprobă serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, precum și modalitatea și condițiile acordării 

acestora ? 
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Solicit răspuns în scris. 

 

Deputat 

Nelu Tătaru 
 

*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

 

Stadiul soluționării cazului cetățeanului kuwaitian Mohamed Albaghli 
 

Stimate domnule ministru, 

 

Vă aduc la cunoștință că, în data de 7 iunie 2021, în calitate de președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu 

Statul Kuwait, am avut o întrevedere cu Excelența Sa domnul Talal ALHAJERI, Ambasadorul Statului Kuwait în România. 

În cadrul întâlnirii bilaterale, printre alte aspecte de interes comun, Ambasadorul Statului Kuwait în România a 

solicitat sprijinul în vederea soluționării cazului cetățeanului kuwaitian Mohamed ALBAGHLI, dispărut în data de 5 

august 2015, pe raza comunei Cheia, județul Prahova. 

În acest context, demnitarul kuwaitian a precizat faptul că a întreprins numeroase demersuri pe lângă 

autoritățile române, însă, până în prezent, nu a primit niciun răspuns referitor la rezultatele investigațiilor. 

Totodată, menționez că, E.S. domnul Talal ALHAJERI mi-a adresat rugămintea de a prezenta acest caz Comisiei 

pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din cadrul Camerei Deputaților. 

Având în vedere faptul că interesul României este de a consolida cooperarea cu Statul Kuwait, atât la nivel 

interinstituțional, cât și la nivelul mediului de afaceri, precum și de faptul că, încă de la începutul pandemiei de COVID-19, 

acest stat a avut un rol activ în procesul de repatriere a unor cetățeni români, vă adresez rugămintea de a-mi 

comunica, în scris, stadiul soluționării cazului cetățeanului Mohamed ALBAGHLI și demersurile realizate până în 

prezent de Ministerul Afacerilor Interne în această speță. 

 

Deputat 

Nelu Tătaru 
 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  

Democrate Maghiare din România 

 

 

 Întrebări 

 

 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale  

 

Nelegalitatea imputării sumelor încasate a indemnizației de șomaj 

 

 

Din cauza situației economice create de pandemie mulți cetățeni au rămas fără loc de muncă, astfel încât au depus cerere de 

acordare a indemnizației de șomaj, iar în cazul îndeplinirii condițiilor au beneficiat de sumele acordate de AJOFM. 

Ulterior, în cazul îndeplinirii condiției privind limita de vârstă au depus cererea de pensionare, dar în cazul în care nu au avut 

efectuate stagiile de cotizare au fost emise deciziile de respingere a solicitării. 

ANOFM a emis decizii de imputare a sumelor încasate nelegal pentru perioada cuprinsă după data împlinirii vârstei standard 

de pensionare și până la comunicarea deciziei de respingere, fără a mai beneficia de vreo sumă, motivând cu îndeplinirea 

condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă. 

Conform art. 44 lit g) din Legea nr. 76/2002, plata indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor încetează la data 

îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă, de la data solicitării pensiei anticipate ori a pensiei anticipate 

parţiale sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibilă. 

În temeiul art. 18 din legea menționată anterior, în sistemul asigurărilor pentru şomaj sunt asigurate cetăţenii români care sunt 

încadraţi în muncă sau realizează venituri în România, în condiţiile legii, cu excepţia persoanelor care au calitatea de 

pensionari.  

Pentru a beneficia de pensia pentru limită de vârstă conform art. 52 din Legea nr. 263/2010, trebuie îndeplinite 

cumulativ 2 condiții: vârsta standard de pensionare și efectuarea stagiului minim de cotizare. 

Date fiind situațiile expuse mai sus și interpretarea textelor normative în vigoare, vă rog să îmi clarificați următoarele 

aspecte: 

1. Considerați că persoanele care împlinesc vârsta standard de pensionare NU beneficiează de indemnizația de șomaj ? 

2. În caz afirmativ, de ce se mai percepe plata contribuției asiguratorie pentru șomaj?  

Solicit răspuns în scris. 

 

Deputat UDMR 

Gál Károly 

 

*** 

 

Adresată domnului Silviu Aurelian Grigorescu, președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților 

 

Stadiul dosarului înregistrat la A.N.R.P. cu nr. 58950/CC. 

 

Stimate domnule președinte, 

Am fost sesizat la cabinetul meu parlamentar de către doamna Gudor Edith, în legătură cu dosarul de retrocedare cu numărul 

de înregistrare 58950/CC depus de către doamna Banhazi Elisabeta (mama doamnei Gudor E) la Autoritatea Națională pentru 

Restituirea Proprietăților. 
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Doamna Gudor Edith, în calitate de moștenitor a trimis o petiție către ANRP care includea și hotărârea judecătorească, prin 

care cere încadrarea dosarului conform prevederilor art. 34, alin. (5), litera b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru 

finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 

comunist în România. 

 

Prin răspunsul primit de la autoritatea condusă de dumneavoastră reiese, că cererea doamnei a fost înregistrată în luna 

februarie a anului curent, iar până la data de 01.04.2021 s-au repartizat dosarele care se încadrează la articolul mai sus 

menționat înregistrate anterior datei de 31.01.2021. 

 

Întrebare: Domnule președinte, vă rog să-mi comunicați în ce stadiu de soluționare se află dosarul nr. 58950/CC?  

Când pot fi așteptate noi rezultate în sensul soluționării acesteia, având în vedere, că cererea care includea hotărârea 

judecătorească pentru urgentarea procesului de restituire a fost înregistrată în luna februarie a.c.,? 

Solicit răspuns în scris. 

 

Deputat 

Szabo Ödön 

 

*** 

 

Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

  

Semnalarea unei probleme în ceea ce privește administrarea unor terenuri aflate în 

 proprietatea publică a statului 

  

 

La biroul meu parlamentar teritorial am fost căutat de numeroase persoane care mi-au atras atenția asupra situațiilor unor 

terenuri situate în comuna Viile Satu Mare, preluate abuziv în perioada regimului comunist, trecute ulterior în proprietatea 

publică a statului și în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada prin Hotărârea Guvernului nr. 

1460/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp prin 

reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp.  

Deși terenurile sus menționate au fost date în administrarea stațiunilor de cercetare-dezvoltare în vederea desfășurării 

unor activități de cercetare ştiinţifică, dezvoltare experimentală şi inovare, în realitate nu îndeplinesc nicio activitate de utilitate 

publică, astfel nu se justifică aflarea acestora în proprietate publică a statului respectiv în administrarea stațiunilor de cercetare-

dezvoltare. 

 O mare parte din aceste suprafețe de teren nu sunt folosite de către instituțiile cărora le-au fost date în administrare. În 

fapt, unele dintre acestea se află și în prezent în folosința neîntreruptă a persoanelor care au solicitat reconstituirea dreptul de 

proprietate. 

 Reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente este imposibilă din cauza dreptului de administrare 

instituit  în favoarea stațiunilor de cercetare-dezvoltare, deși, din păcate este evidentă lipsa oricăror activității de cercetare-

dezvoltare-inovare.  

 Având în vedere că activitatea de utilitate publică constituie singurul motiv al trecerii acestor terenuri în 

proprietatea publică a statului și darea lor în administrarea stațiunilor de cercetare-dezvoltare, credeți că este posibilă 

trecerea acestor suprafețe de teren în proprietatea comunei Viile Satu Mare în vederea demarării procedurilor de 

reconstituire a dreptului de proprietate? 
Solicităm răspuns în scris. 

 

 

 

Deputat 

Magyar Loránd-Bálint 
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Grupul parlamentar al Alianţei  

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

 Declarații politice 

 

  

Poporul român trebuie să cunoască 

Desființarea trecutului neconvenabil 

 

 Înlocuirea,  la 14 mai 2019,  la Oradea, în județul Bihor,  a statuii Voievodului Mihai Viteazul, Unificatorul,  cu statuia 

Regelui Ferdinand I  - Întregitorul,  a generat proteste în comunitate.  Această situație a fost aprobată prin hotărârea Consiliului 

Local Oradea numărul 1045/2018, iar inaugurarea noii statui a avut loc în data de 23 mai 2019. 

 Statuia Voievodului Mihai Viteazul, realizată din banii colectați de la cadrele militare din 13 unități militare ale Diviziei 11 

Mecanizate și persoane din mediul civil din Oradea,  a fost amplasată în 1994 în Piața Unirii din Oradea. Pentru justificarea 

înlocuirii s-au adus argumente de natură heraldică și de amplasament a statuii,  aceasta nefiind orientată cu fața spre graniță. 

 În perioada 1924 - 1940 a existat un monument similar cu cel inaugurat în 2019,  monument  dedicat  regalității. Pentru 

demolare și înlocuire a existat avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale, titulatură avută în 2019, iar o parte a 

societății civile a contestat decizia municipalității ca fiind inoportună.  

 Statuia voievodului, simbol al unificării, a fost utilă atunci când, la aniversarea Centenarului Oradei Mari, la acest monument 

s-au depus coroane pentru marcarea eliberării de către trupele române a orașului stăpânit de oștile maghiare ale lui Bela Khun. 

 Sunt multe semne de întrebare referitoare la evaluarea simbolurilor naționale în municipiul Oradea, unde 

monumentul Independenței din Centrul Civic,  inaugurat în anul 1982, a fost demolat și trecut în conservare de unde 

plăcile de bronz cu scene de luptă au fost furate și vândute sau situaţia survenită cu statuia lui Emanuel Gojdu, care a 

fost scoasă din Piața Unirii în 2015 și instalată în Parcul 1 decembrie în anul  2019. 
 Este cel puțin inoportun din partea reprezentanților unui partid intitulat “național“ să îl înlocuiască pe primul unificator cu 

ultimul întregitor,  stabilind o importanță și o clasificare istorică greu de calificat. 

 Consiliul local nu a precizat ce destin va avea statuia lui Mihai Viteazul, care potrivit afirmațiilor din presa locală, necesită 

reparații,  știind că statuia  Regelui Ferdinand I - Întregitorul a fost finisată, după instalarea pe soclu. 

 Doresc să știu: Care este viitorul acestei statui a marelui Voievod Mihai Viteazul? 

 

 

Deputat AUR în Circumscripția 10 Buzău 

Nicolae N. Roman 

 

 

*** 

 

Reciclarea materialelor polimerice 

-PLASTICUL- 
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Stimate domnule preşedinte,  

 

Stimaţi colegi, declaraţia mea politică se numeşte "Reciclarea materialelor polimerice –PLASTICUL–" și vizează un subiect 

extrem de important. 

Dragi colegi deputați,  

 

Plasticul este un material de bază al economiei moderne, cu nenumărate utilizări industriale și de consum. El este ieftin, 

polivalent, ușor și rezistent și este folosit pe scară largă în sectoare-cheie, precum ambalajele, agricultura, construcțiile, 

sectorul autovehiculelor și sectorul aparatelor electrice 

Plasticul, devenit ubicuu în doar câteva decenii, a revoluţionat majoritatea domeniilor de activitate, a uşurat traiul oamenilor şi 

a transformat epoca modernă într-o măsură atât de mare încât astăzi nu ne mai putem imagina viaţa fără el.  

Însă această binecuvântare şi-a arătat în scurt timp latura întunecată, deşeurile plastice constituind în prezent unul dintre cele 

mai îngrijorătoare tipuri de poluare la nivel mondial. 

Deșeurile de plastic și în special deșeurile de plastic deversate în mări și oceane sunt o provocare globală majoră.  

Reglementările actuale pun tot mai mult accent pe cotele de reciclare și posibilitatea de reciclare a produselor, pe de o parte, 

asta în timp ce țara noastră își ia angajamente tot mai ambițioase privind creșterea ponderii materialului reciclat.  

Plasticul este probabil cea mai folosită materie primă din industria alimentară, drept urmare, este deșeul cu cea mai mare 

“greutate” atunci când vine vorba de reciclare și ecologie.  

În România, eforturile de combatere a crizei poluării cu plastic sunt mai degrabă minore, fragmentate, și ignoră, în general, 

consecințele extrem de nocive pe care atât noi, cât și mediul înconjurător, trebuie să le suportăm zi de zi. 

Cantitatea de deșeuri generate la nivel global va crește de la 2010 milioane de tone în 2016 la 3400 milioane de tone în 2050.  

Este de la sine înțeles că sistemele de reciclare nu pot să țină pasul cu acest volum uriaș.  

În nicio țară nu se reciclează eficient toate ambalajele din plastic, așa că, în mare parte, acest material „cu valoare redusă” e 

aruncat la gropile de gunoi, ars în incineratoare care emit gaze cu efect de seră și poluanți în aer, sau e abandonat în mod 

neglijent.  

Covârșitoarea majoritate a întregului plastic produs vreodată la nivel mondial a fost răspândită în mediul înconjurător – 12% 

din plastic a fost incinerat și 70% dus la gropile de gunoi sau aruncat direct în natură. 

Pentru a ieși din cercul vicios al unei economii încă liniare, a limita epuizarea resurselor și a reduce deșeurile generate, a fost 

lansat, la nivelul Uniunii Europene, conceptul de economie circulară, adică extinderea ciclului de viață al unui produs prin 

reutilizarea, repararea și reciclarea părților componente, pentru a atinge idealul de „zero deșeuri.”  

Această inițiativă este reprezentată de Directiva cadru privind gestionarea deșeurilor, care impune statelor membre să atingă 

anumite ținte de reciclare a deșeurilor, și anume 50% în 2020, 55% până în 2025, 60% până în 2030 și 65% până în 2035. 

România nu a reușit să îndeplinească ținta de 50% de reciclare a deșeurilor până în 2020 din cauză că procesul de selecție a 

deșeurilor nu este implementat suficient, pentru că nu au fost adoptate suficiente stimulente pentru direcționarea deșeurilor 

către reciclare, nu există o infrastructură de susținere a colectării selective ceea ce îngreunează implicarea cetățenilor în acest 

proces 

Chiar dacă reciclarea nu se poate substitui nevoii de a reduce considerabil cantitatea de ambalaje de unică folosință și nu 

reprezintă nicidecum o justificare pentru creșterea producției de plastic, ea are un rol important în tranziția către o economie 

fără plastic.  

România nu și-a onorat promisiunile nici măcar în acest sector, ceea ce ne vulnerabilizează în fața unei proceduri de 

infringement. Nu este suficient să existe prevederi legislative, ele trebuie să aibă și aplicabilitate practică pentru toți actorii 

implicați.  

La fel de important este ca măsurile să fie abordate în ansamblu, ca schemele privind răspunderea extinsă a producătorilor să 

fie îmbunătățite și ca noile sisteme create să fie funcționale și instituite și la nivelul unităților administrativ-teritoriale. 

Autoritățile, la rândul lor, trebuie să prioritizeze politici publice care să pună în centru sănătatea oamenilor și a mediului și să 

creeze un cadru legal favorabil, în care eforturile cetățenilor să poată fi realmente implementate. 

Vrem să ne asigurăm că viitorul, acel viitor verde și curat, nesufocat de plastic, are o șansă. Lupta pe care o ducem devine 

relevantă dacă produce schimbări pe termen lung. 

În octombrie 2018, Parlamentul European a votat pentru interzicerea articolelor de plastic de unică folosinţă, începând cu 

2021. Printre articolele de plastic de unică folosință care vor fi eliminate se numără tacâmurile, farfuriile, beţisoarele de urechi, 

paiele sau ambalajele de polistiren. 
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Materialele de plastic ,,alternativ" vor continua să reprezinte un risc pentru viața marină, deoarece acestea necesită condiții 

speciale pentru biodegradare care nu sunt îndeplinite în mediul natural. De exemplu, unele necesită expunere prelungită la 

temperaturi mai mari de 50° C.  

Adoptarea lor la scară largă ar putea cauza și alte probleme, cum ar fi complicarea sistemelor de colectare și reciclare a 

deșeurilor, precum și poluarea cu microplastic dacă condițiile necesare pentru biodegradare completă nu sunt îndeplinite. 

Oamenii au produs 8,3 miliarde de tone de materiale plastice din 1950, producția globală de materiale plastice a crescut de la 2 

milioane de tone în 1950 la peste 500 de milioane de tone în 2021.  

Producția de material plastic va fi cvadruplată până în 2050 iar producția de plastic virgin a crescut de 200 de ori din 1950 și a 

crescut cu o rată de 4% pe an din 2000. 

Au fost produse mai multe materiale plastice în ultimii 10 ani decât în totalitatea ultimilor 100 de ani. Anul acesta vor fi 

consumate/utilizate cinci trilioane de pungi de plastic. Se cumpără un milion de sticle de plastic la fiecare minut, 500 de 

miliarde de cupe de unică folosință sunt consumate în fiecare an. 

Aproximativ 3,5 miliarde de periuțe de dinți sunt vândute în întreaga lume în fiecare an, dintre care cele mai multe ajung în 

depozitele de deșeuri sau ca poluatoare de plastic în mediul natural. În fiecare zi, mai mult de un miliard de paie de plastic sunt 

folosite timp de 20 de minute sau mai puțin și apoi aruncate în coșul de gunoi. 

Aproximativ 8 milioane de tone de plastic ajung în oceane în fiecare an; adică 3% din deșeurile anuale mondiale de materiale 

plastice. 

Până în 2050, dacă tendințele de consum vor continua, vor exista 12 miliarde de tone de plastic în depozitele de deșeuri.  

Plasticul poate dura/rezista în natură până la 500 de ani până se descompune. Apa de la robinet este foarte contaminată cu 

plastic. Aproximativ 83% din probele de apă de la robinet s-au dovedit a fi poluate de plastic. 

O persoană obișnuită ar putea ingera aproximativ cinci grame de plastic în fiecare săptămână. Peste un miliard de pahare de 

cafea de unică folosință care pot fi luate la pachet, ajung în gropile de gunoi în fiecare an, deoarece nu pot fi reciclate. Doar 

9% din toate deșeurile de plastic produse vreodată au fost reciclate. 

Pe fondul intensificării presiunii publice în privința crizei poluării cu plastic și a numărului crescut al dovezilor științifice care 

demonstrează impactul nociv al plasticului asupra sănătății umane și a mediului înconjurător, din ce în ce mai mulți oameni 

din întreaga lume acționează lăudabil pe cont propriu și încearcă să integreze, în viața de zi cu zi, soluții pe care majoritatea 

companiilor eșuează în continuare să le implementeze: diminuarea producției și respingerea ambalajelor din plastic de unică 

folosință,  înlocuirea lor cu alternative sustenabile, reutilizabile și reîncărcabile. 

Când vorbim despre măsuri reale, cu adevărat eficiente pe termen lung, ne referim la soluțiile bazate pe ambalaje reutilizabile 

și reîncărcabile. Există numeroase dovezi care arată că sistemele de reciclare nu sunt viabile și nu reușesc să asigure eliminarea 

corespunzătoare a materialului rezultat.  

Procentele de reciclare sunt uimitor de mici și nu pot să țină pasul cu volumul uriaș de deșeuri plastice produse zilnic.  

Jumătate din PET-urile vândute nu sunt niciodată colectate pentru reciclare, și doar 7% din cele adunate organizat sunt 

transformate în recipiente noi.  

Mare parte a materialului e “sub-reciclată”, ceea ce înseamnă că, în loc să se producă același tip de ambalaj dintr-unul vechi, 

plasticul e reprocesat în produse de calitate inferioară care nu mai pot fi reciclate ulterior. 

Reciclarea are un rol important în tranziția către o economie fără plastic, dar ea nu se poate substitui reducerii generale a 

producției ambalajelor din plastic de unică folosință și nu reprezintă nicidecum o justificare pentru creșterea producției de 

plastic.  

În acest proces de tranziție, continuarea oricărui proces de reciclare trebuie să îndeplinească cele mai înalte standarde 

ecologice și să ocupe locul cuvenit în ierarhia gestionării deșeurilor.  

Împreună putem să combatem poluarea cu plastic. Sunt absolut necesare decizii clare și măsuri urgente atât din partea 

companiilor producătoare, cât și din partea autorităților, schimbări care să pună în centru sănătatea mediului și a oamenilor! 

Multe dintre pungile și foliile de plastic sunt fabricate din acest tip de plastic, iar însemnul pentru acest tip de plastic este 

vizibil pe recipiente pentru ambalaje alimentare sau nealimentare, folie groasă, saci, cutii pentru margarină, flacoane pentru 

șampon, pentru înălbitor de rufe, bidoane pentru detergenți de rufe, bidoane pentru detergenți de vase, lădițe pentru fructe – 

legume – butoaie, bidoane de orice mărime, tubulatură pentru apă. 

În ziua de azi, foarte multe deșeuri de materiale plastice sunt prezente în mediu datorită modului necorespunzător de gestionare 

ale acestor deșeuri.  

Fiecare dintre noi folosim plastic în viața de zi cu zi și aceasta contribuie la milioanele de tone de deșeuri plastice aruncate în 

fiecare an, umplând depozitele de deșeuri și poluând mediul înconjurător. 
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Aceste obiceiuri de gestionare a deșeurilor trebuie schimbate pentru a compensa efectele negative asupra mediului, acumulate 

de-a lungul timpului. 

Este deci nevoie de o tranziție spre o economie verde, circulara, iar reciclarea maselor plastice reprezintă un pas/factor 

important în tranziția spre o asemenea economie. 

Prin reciclare, ne putem detașa de dependența de resurse naturale și putem lucra spre a ne îndrepta catre o economie autonomă 

și sustenabilă. 

Conform Agentiei Europene de Mediu: “O economie circulară ar putea crește eficiența utilizării resurselor primare în Europa 

și în lume”. 

De aceea, conservând materialele existente în produsele de înaltă valoare sau reintroducând deșeurile plastice ca și materie 

primă secundară de înaltă calitate, o economie circulară ar reduce cerințele pentru materia primă principală.  

Din cauza așa numitului” ia, produce, aruncă” model de economie liniară pe care se bazează societatea noastră (și Europa în 

general) foarte multe deșeuri plastice sunt deversate/depozitate în mediu, afectând biodiversitatea, intra în  lanțul trofic și au un 

impact negativ asupra sănătații. 

Și în România la fel ca în Europa (deși unele țări cum ar fi Germania, Italia și Regatul Unit stau mult mai bine la capitolul 

reciclare plastice) cantitatea și rata reciclării din păcate este destul de mică și duce la pierderi mari atăt pentru economie cât și 

pentru mediu.  

Este de accea inacceptabil ca reciclarea maselor plastice să rămană pe o poziție inferioară față de celelalte metode de eliminare 

a deșeurilor cum ar fi gropi de gunoi sau incinerare.  

Doar prin interzicerea depozitarii în mediu a deșeurilor plastice, folosirea de standarde de colectare și selectionare, 

conștientizarea populației asupra importanței reciclării precum stimularea actului de colectare/sortare (de exemplu prin 

înființarea de centre de colectare mase plastice uzate), putem schimba starea de fapt actuală. 

Daca fiecare din noi depunem chiar și un mic efort în aceasta direcție, efectele pot fi semnificative. 

 

 

Deputat AUR de Arad 

Nagy Vasile 

 

 

*** 

Deschideți târgurile de animale!!! 

 

Mai mulți fermieri români din zona Țării Hațegului, Sibiu, precum și din alte zone ale țării sunt disperați și foarte revoltați 

deoarece nu au unde să își vândă animalele, târgurile de animale fiind închise din 2019! 

Statul, tocmai cel care ar fi trebuit să-și protejeze fermierii, prin Ministrul Agriculturii, dl. OROS și prin instituțiile din 

subordine, lucrează împotriva lor, nicidecum pentru a-i sprijini! 

Cerințele lor se lovesc de zidurile ministerului, în timp ce salariile, inclusiv al dlui. ministru, și ale funcționarilor vin, 

întotdeauna, la timp, indiferent de capacitatea lor de a rezolva, sau nu, adevăratele probleme din zootehnia românească. 

Am luat cunoștință despre cele mai importante cereri ale fermierilor și vi le transmit și dumneavoastră: 

− REDESCHIDEREA TÂRGURILOR. 

− elaborarea unei legi de funcționare a acestor târguri. 

− revizuirea modului de atribuire a pășunilor aflate în proprietatea primăriilor sau a consiliului județean. 

− reglementarea prevederii din Legea vânătorii, care interzice pășunatul între 6 decembrie și 24 aprilie, pe alte terenuri 

decât cele aflate în proprietate sau arendă. Practic, oamenii sunt obligați să-și țină animalele 5 luni pe an în saivan, neavând 

posibilitatea de a le duce de pe o pășune pe alta. 

− și, în sfârșit, înființarea centrelor de colectare și prelucrare a lânii  

Revenind la problema TÂRGURILOR, care au fost închise de anul trecut, cer, și pe această cale, instituțiilor abilitate ale 

statului, în speță Ministerului Agriculturii, condus de dl Oros, să revizuiască acest ordin și să dispună de URGENȚĂ 

redeschiderea lor!  

De asemenea, alături de colegii mei de la grupul parlamentar AUR vom analiza modalitățile prin care problemele semnalate de 

fermieri pot fi transformate în inițiative legislative sau de modificare a legilor existente, inițiative care să vină în sprijinul 

activității fermierilor și producătorilor tradiționali, nicidecum să le îngreuneze munca și efortul lor admirabil! 
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Deputat 

Ciprian Ciubuc 

 

*** 

 

PNRR imaginar și atât 

 

Domnule ministru Ghinea, 

Ați spus că ați supus atenției Comisiilor PNRR-ul. 

Așa este,  ați venit la Comisia pentru afaceri europene cu 9 pagini, un schelet al unui PNRR imaginar. 

Îmi amintesc că în acel schelet am identificat un pilon în care vorbeați de reformarea ANAF. 

V-am pus o întrebare și anume cum veți reforma ANAF-ul? 

Ați spus că prin PNRR....un răspuns prin care se vedea că nu știți ce cuprinde pilonul cu reformarea ANAF-ului... 

Vă spun eu ce spun specialiștii din ANAF.... 

Sunt directii în ANAF unde se lucrează arhaic. Imprimante și servere de acum 15 ani. S-au mai luat niște calculatoare noi și 

cam atât. Nici laptopuri nu prea sunt, iar alea care totuși mai sunt au o anumită vechime 

Culmea este că, deși s-au cumpărat calculatoare noi, nu s-au cumpărat și licențe pentru ele. De pildă sunt zeci de direcții fără 

licență la Excel, Word, etc. De asemenea, sunt departamente speciale în care e nevoie de licențe speciale cum ar fi ADONIS 

(un soft de tip BPM). 

 Nu sunt scannere. Nu sunt baze de date care să sincronizeze informațiile (facturile și bonurile fiscale) de la contribuabili cu 

ANAF. 

Sunt inspectori în ANAF care sunt atehnici și care nu știu o boabă de tehnologie IT. Sunt total rupți de realitatea digitală a 

secolului în care trăim. Acestia sunt cei mai vehemenți oponenti ai digitalizarii ANAF, impreuna cu o serie de politicieni. 

 Aceste persoane sunt in functii de conducere de peste 15-20 de ani si nu au reformat nimic în bine. Sau mai bine zis , au 

"reformat" numai in interesul clientelei politice și interesul lor. 

Asta mă așteptam să îmi răspundeți, care sunt măsurile pe care le luați! Nu mă așteptam să îmi spuneți sumele, pentru că astea 

văd că le știți la perfectie... 

Ați luat în calculul reformării ANAF, situația detaliata de acești oameni care au lucrat sau lucrează acolo? Nu! 

Apoi am cerut să vedem fișele care au stat in spatele calculului acestui proiect. 

Ați postat pe pagina ministerului 141 de pagini cu niște sume și procente, dar fără explicații exacte. Ați spus în permanență cât 

de minunat este acest PNRR, v-am privit la televizor cum ați semnat cererea pentru Comisia Europeană. Apoi, mândru, ați 

bătut cu palma peste acel PNRR pe care AUR ar fi vrut să îl vadă, cu fișele de calcul, acel PNRR pe care l-ați arătat abia după 

semnarea cererii, acel PNRR de 1350 pagini. 

AUR nu vă penalizează pentru că asta ne spune PSD, noi suntem capabili să vă spunem că ați fost lipsit de transparență față de 

români și nimic mai mult. 

 

 

Deputat 

Mitrea Dumitrina 

 

*** 

 

Conștientizarea importanței mediului 

 

Stimate domnule preşedinte,  

Stimaţi colegi,  

 

În fiecare an, pe data de 5 iunie, sărbătorim ziua mondială a mediului, atât noi, românii, europenii, cât și întreaga planetă! 

Mi-aș dori foarte mult ca, măcar o dată pe lună, să conștientizăm importanța mediului, fără de care nu am putea să ne 

desfășurăm activitățile zilnice. 
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Această zi ar trebui să fie marcată de fiecare cetățean al acestei planete prin simple fapte cum ar fi reciclarea, utilizarea 

energiilor verzi, utilizarea mijloacelor de transport nepoluante sau chiar plantarea unui copac. 

Anul acesta, am marcat această zi importantă printr-o campanie de conștientizare asupra problematicii plasticului și cât de 

nociv poate deveni acesta dacă, după utilizare, este aruncat la întâmplare, în loc să fie colectat selectiv, reciclat și valorificat. 

Plasticul este printre cele mai nocive materiale, iar dacă acesta este incinerat, el degajă în atmosferă gaze toxice. Ca să nu mai 

vorbim despre faptul că zilnic, mor zeci, sute sau poate chiar mii de viețuitoare din mări și oceane dar și de pe uscat, din cauza 

reziduurilor din plastic. 

După marcarea acestei zile, am participat la dezbaterea privind schimbările climatice, eveniment organizat de Comisia pentru 

mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților, al cărei membru sunt, unde au fost prezenți toți actorii din acest domeniu, 

un domeniu esențial pentru a ne putea desfășura viața de zi cu zi. 

În cadrul evenimentului, au fost enumerate mai multe nereguli din acest domeniu, fiecare instituție implicată a subliniat 

problemele cu care se confruntă atât legislativ, cât și în teren. Am luat act de toate acestea și mi-am exprimat disponibilitatea 

pentru găsirea soluțiilor optime atât pentru județul Ilfov, județ în care activez, cât și pentru întreaga țară. 

Așadar, trebuie să conștientizăm importanța mediului nu doar o dată pe an, ci în fiecare zi a anului și să acționăm acum, până 

nu este prea târziu! 

 

 

Deputat AUR Ilfov 

Gianina Șerban 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

Invățământul 

Stimate domnule preşedinte,  

 

Stimaţi colegi, declaraţia mea politică se numeşte "Învățământul" și vizează un subiect extrem de important. 

Dragi colegi deputați, 

Rolul educației și învăţământului într-o societate civilizată este foarte important, pentru că educaţia contribuie la formarea şi 

dezvoltarea personalităţii individuale. Nivelul de dezvoltare economică al unei ţări depinde şi de nivelul de educaţie al 

cetăţenilor, de aceea este nevoie de o concepţie clară despre rolul educaţiei într-o societate. 

Sistemul naţional de învăţământ este constituit din ansamblul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat şi private de 

diverse tipuri, niveluri şi forme de organizare a activităţii de instruire şi educare. 

Astăzi, obiectivele educaţiei şi procesele educative sunt atât de complexe încât numai o concentrare a eforturilor întreprinse de 

mai multe instituţii, concretizată în ceea ce unii au numit „cetatea educativă", prin „redistribuirea" învăţământului către mai 

mulţi factori, ar putea crea acţiuni ale căror rezultate să fie mulţumitoare, încât, o restructurare a atribuţiilor diferitelor 

compartimente ale socialului, cu privire la cerinţele educative, pare a fi de bun augur. 

Sistemul național de învățământ este structurat în niveluri educaționale astfel încât să fie asigurată coerența instrucției și 

educației conform particularităților de vârstă și individuale ale elevilor și studenților. 

 

Şcoala de astăzi nu mai reprezintă o instituţie închisă, închistată într-un cadru normativ rigid, ci este un sistem deschis către 

exterior, un subsistem al sistemului social modern, în care totul comunică cu totul. În prezent, dezvoltarea individului și a 

societăţii, se află sub puterea ştiinţei, iar ambele sub incidenţa educaţiei.  

Sistemul de învăţământ reflectă raporturile dintre sistemul social global și sistemul de educaţie. Abordarea sistemică a 

educaţiei permite evidenţierea funcţiilor și structurilor specifice instituţiei școlare.  
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Sistemul de învătământ este un sistem deschis (în raport cu sistemul social global), având un caracter teleologic (orientat către 

îndeplinirea anumitor finalităţi, pe termen mediu și lung), autoreglabil şi de entropie (dezorganizare care include un anumit 

potenţial de optimizare). 

Analiza sistemului de învăţământ din perspectiva sociologiei educaţiei, permite definirea instituţiei şcolare în termenii unor 

teorii care vizează explicarea activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii la nivelul unui proces de socializare, proces 

realizabil prin diferite mijloace de integrare socială, subiectivă și obiectivă. 

Fie că este vorba de activitatea şcolară timpurie, diverse etape de studii, formare profesională şi documentare în vederea 

exercitării profesiei, învăţarea reprezintă o activitate dominantă a omului, fie el român sau nu, iar multiplele determinări – 

poziţie socială, recompensă materială, succes, împlinirea aspiraţiilor sunt în aria de consecinţă a capacităţii de a învăţa. 

În ultimii ani, românii au învăţat diverse lucruri, și aceasta de multe ori sub imperiul necesităţii, al demersului costisitor 

încercare-eroare. În dizolvarea continuă a normelor sociale, a reglementărilor, concepte cum ar fi capital uman, capital social, 

competență profesională nu pot opera în afara valorilor sau a lipsei de valori a celuilalt. 

Există discrepanţe ale sistemului educaţional în ceea ce priveşte cele două medii de rezidenţă (mediul urban şi mediul rural). În 

prezent ruralul este o zonă de slăbiciune a învăţământului. 

Inegalităţile sociale, sărăcia, declinul demografic, gradul de cultură şi educaţie, rezultatele foarte slabe la învăţătură, lipsa 

oportunităţilor de angajare, izolarea politică, socială şi culturală sunt reprezentative pentru situaţia tinerilor de la sat. 

Satul românesc este cel mai întins spaţiu al României, conservă valorile tradiţionale româneşti, este zona celei mai crescute 

natalităţi, este, cu alte cuvinte, un mediu fundamental pentru existenţa socială a ţării noastre. 

Cu toate acestea, ruralul românesc şi problemele acestuia nu ocupă prim planul preocupărilor legislative, administrative, 

politice şi economice din România, ba chiar mai mult, anumite disfuncţionalităţi sunt ignorate în mare măsură sau sunt 

abordate inadecvat. 

Aproximativ 40% dintre elevii din mediul rural nu au participat la ore online, doar 64% dintre cadrele didactice au organizat 

ore online. Restul au trimis și exerciţii prin telefon, Whatsapp, Messenger sau teme printate copiilor, pentru că aceştia nu 

aveau mijloace de conectare online. 

Peste 55% dintre părinţi nu au un dispozitiv digital pentru fiecare elev din familie iar 8% afirmă că nu dețin niciun dispozitiv 

care să-i permită copilului să-și continue educația acasă, 20% din copii au urmărit emisiunile Teleşcoala organizate de 

Ministerul Educaţiei. 

În România aspectul practic al învăţământului se află într-o profundă contradicţie cu aspectul teoretic: deşi misiunea şcolii este 

prezentată într-un set de standarde generale ce interpretează aşteptările beneficiarilor, în realitate se simte lipsa de interes 

pentru dezvoltare, pentru crearea unor şanse egale cu provocările viitorului, iar învăţământul din mediul rural este principalul 

domeniu defavorizat. 

După 1989 învăţământul românesc a înregistrat progrese în ciuda condiţiilor economice dificile şi a schimbărilor care au 

intervenit în viaţa socială. După 1998 a fost demarată reforma în educaţie, ca urmare a democratizării treptate şi a infuziei 

fondurilor europene şi ale Băncii Mondiale. 

Educația se schimbă odată cu tehnologiile, știința de carte e mult mai greu de transmis decât acum 20 de ani. Acum lumea are 

nevoie de lucruri mult mai complexe decât acum 20 de ani – iar aici este punctul cel mai slab al României. 

Există variații foarte mari în performanța diverselor școli din România, trebuie diminuată distanța între ele și încurajată 

colaborarea. 

Poți spune că în secolul al 20-lea democrația ținea de dreptul de a fi egal cu ceilalți. În secolul al 21-lea, democrația ține de 

dreptul de a fi diferit. E nevoie să înțelegem de ce elevii au nevoie să învețe în mod diferit. 

În contextul tehnologic actual e nevoie de dezvoltarea gândirii complexe și a abilităților diferite – marea provocare pentru 

România. Nu e nevoie să predai și mai mult în maniera de până acum. 

E nevoie de mai multă satisfacție a vieții pentru elevi și entuziasm profesional pentru profesori. E nevoie de profesori de mare 

calibru, de lideri, de profesori care să colaboreze, să învețe unul de la altul și să petreacă mai mult timp cu elevul, în afara 

clasei. 

Lăsând la o parte (pentru moment) faptul că nu numai stelele (căzătoare) ale politicii românesti sunt în bună parte agramați și 

dovedit plagiatori și că au apărut manuale care conțin fragmente plagiate din Wikipedia , învățământul românesc merită și 

necesită urgent o analiză serioasă și aprofundată a ceea ce se întâmplă în acest mediu.  

Ne lamentăm că abandonul școlar a crescut, că la cunoștințe suntem în coada Europei și câte altele. Dar oare cu ce s-au ocupat 

toți cei care s-au perindat (și nu au fost puțini) la Ministerul Învățământului, în afară de faptul că au reușit să producă confuzie, 

debusolând elevii și mai mult cu fiecare așa zise îmbunătățiri. 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1989
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Să începem cu învățământul primar, prima etapă și poate cea mai importantă din toate ciclurile pentru că aici se pun primele 

cărămizi la temelia a ceea ce se cheamă viitorul copilului. Se întreabă părinții pentru ce sunt necesare la o materie 3 manuale. 

De ce nu poate fi cuprinsă materia de studiu într-una singură. 

De ce informațiile privind unele lecții sunt insuficiente astfel că elevul este obligat să le caute pe internet în scopul de a putea 

raspunde la întrebările fomulate. Ce se întimplă cu cei care nu dispun de un calculator ? Dacă fiecare elev trebuie sa aibă un 

computer, pentru că, nu-i așa , suntem în era digitală, de ce școlile nu asigură necesarul tuturor elevilor?. 

De ce trebuie discriminați copiii provenind din familii fară posibilități financiare ,ignorând în felul acesta dorința lor de a-și 

depăși condiția? De ce textele și grafica din manuale sunt atât de încâlcite încât sunt derutante și pot genera confuzii. De ce 

programa școlară este atât de stufoasă, încărcată cu lucruri inutile și greu asimilabile pentru o minte de 5 - 6 - 7 ani?. 

Astfel de întrebări ar putea continua la nesfârșit, de aceea majoritatea părinților sunt de părere că școala ar trebui să conlucreze 

mai strâns cu ei, opinia lor să fie auzită și luată în seamă. 

Situația actuală a școlilor este că 1 din 4 şcoli nu are conexiune la internet,  9 din 10 şcoli nu au laptop - PC - tablete pentru 

educația digitală, 87% dintre directorii de școală cred că învăţarea online nu mai trebuie extinsă, 60% dintre ei cred că procesul 

educațional va fi afectat din cauza pandemiei și materia trebuie reluată, 16% cred că starea emoțională a elevilor va fi afectată 

și 12% cred că riscul de analfabetism va crește ca urmare a crizei COVID-19. 

Ne confruntăm cu o catastrofă generațională în care se irosește potențial uman incalculabil, se subminează decenii de progrese 

și se exacerbează inegalități deja înrădăcinate. 

Odată ce transmiterea comunitară a Covid-19 va fi sub control, readucerea elevilor și studenților înapoi în școli și unități de 

învățământ în cele mai bune condiții de siguranță posibile trebuie să fie o prioritate de top.  

Nu mai este un secret pentru nimeni, în primul rând la nivelul instituţiilor abilitate în această privinţă, regresul constant al 

şcolii româneşti în general, al şcolii rurale, în particular, în ultimii 31 de ani. 

Un rol esenţial în dezvoltarea elevilor în sistemul de învăţământ îl are intervenţia profesorului. Şcoala, mediul de educaţie 

formală a elevilor, dar şi locul de muncă al profesorilor, este considerată ca fiind factorul determinant pentru formarea tinerilor 

în concordanţă cu cerinţele societăţii. 

Problema este că la şcolile din mediul rural nu se înghesuie niciun profesor calificat. Şi asta pentru că accesul este dificil mai 

ales pe timp de iarnă, iar salariul mic nu este deloc motivant. Aşa s-a ajuns ca în această toamnă zeci de şcoli de la ţară să aibă 

numai profesori suplinitori şi fără studii. 

Ne aflăm în faţa unei situaţii dramatice: copiii nu mai merg la şcoală, multe şcoli rurale se desfiinţează din lipsă de resurse 

umane, profesorii nu mai sunt atraşi de acest apostolat pentru a ridica nivelul cultural al satelor, pentru a contribui la acea 

visată emancipare a maselor prin educaţie şi prin cultură. 

Nivelul de sărăcie în satele româneşti influenţează în mare parte învăţământul rural, prin nivelul de frecvenţă a elevilor. 

Înainte ca aceşti copii să facă ceva pentru ţara lor, trebuie ca ţara lor să facă ceva pentru ei: să le asigure/garanteze nu numai 

dreptul la educaţie, ci, mai ales, să-l facă posibil prin ridicarea nivelului economic în mediul rural care să permită familiei 

„luxul“ de a-şi da copilul la şcoală. 

 

Astăzi, învățământul profesional și tehnic din România trebuie să facă față unor multiple provocări și presiuni – pentru a 

răspunde nevoilor elevilor de a avea oportunități de educație de calitate, care să le dea șansa unei vieți decente și pentru a 

răspunde presiunilor angajatorilor pentru care forța de muncă bine calificată reprezintă un element foarte important în decizia 

de a investi și dezvolta afaceri pe termen lung.  

Acestora li se alătură nevoilor unei economii în continuă schimbare tehnologică, care utilizează calificări moderne și complexe 

și presiunilor externe din partea UE de a moderniza sistemul de învățământ profesional și tehnic pentru a crește 

competitivitatea și coeziunea socială. 

Educația în domeniul profesional și tehnic este absolut necesară pentru a asigura un mediu incluziv și sustenabil pentru 

dezvoltarea economico-socială a oricărei țări. În timp ce dă șanse de valorificare a talentelor individuale, investiția în această 

zonă a educației poate aduce o contribuție majoră la creșterea competitivității economice, inclusiv în numeroase sectoare în 

care omul nu va fi înlocuit curând de mașini. 

România anului 2030 va fi, fără îndoială, o Românie a tehnologiei și digitalizării. Totodată, poate fi o Românie 

“personalizată”, în care ne vom dori cu toții servicii și produse cât mai adaptate nevoilor individuale.  

În măsura în care dorește să îi fructifice avantajele economice și sociale, sistemul educațional poate să țină pasul cu aceste 

dezvoltări doar printr-o adaptare realistă și flexibilă, bazată pe dialog și integrare. Pentru a rămâne competitivă în acest sector, 

oferind în același timp șanse reale de integrare pe piața muncii, schimbarea trebuie să înceapă acum. 
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Deputat 

Nagy Vasile 

 

*** 

 

Domnule Cîțu, ne-ați făcut de râs: DEMISIA! 

 

Stimate domnule preşedinte, 

Stimați colegi, 

Stimate domnule prim-ministru,  

Pentru a doua oară în ultimele trei luni de zile, v-ați făcut și ne-ați făcut de râsul Uniunii Europene. Guvernul de 

„profesioniști” pe care accidental și regretabil pentru noi, îl conduceți, a reușit contraperformanța de a primi două cartonașe 

galbene de la oficialii Comisiei Europene din cauza conținutului Planului Național de Redresare și Reziliență. 

V-ați bătut cu pumnii în piept că ați elaborat un Plan beton, că sunteți mai buni decât cei din PSD, că, în sfârșit, țara are un 

Guvern care știe ce face.  

Domnule prim-ministru, 

Planul este execrabil conceput și redactat. Voi, cei din majoritatea PNL-USRPLUS-UDMR, sunteți la fel de „buni” ca cei din 

PSD. Habar nu aveți ce ar trebui făcut pentru ca România să evolueze, să meargă înainte și nu înapoi, așa cum se tot întâmplă 

de 31 de ani.  

Pentru acest Guvern, elaborarea și depunerea Planului Național de Redresare și Reziliență a fost prima misiune cu adevărat 

complexă. Acest plan trebuia să fie unul cu adevărat național, un proiect de țară și nu de partid. 

PNRR ne dezvăluie care este nivelul real al competenței, seriozității și profesionalismului dumneavoastră. Este cartea de vizită 

a alianței PNL-USRPLUS-UDMR, iar pe această carte de vizită scrie: LOSER! 

Domnule prim-ministru, 

Ați eșuat lamentabil. Cele două cartonașe galbene arătate de Comisia Europeană, înseamnă, de fapt, cartonașul roșu. Înseamnă, 

în fapt: DEMISIA! 

Dacă aveți un minimum de moralitate, dacă doriți să vă asumați bărbătește eșecul, dar mai ales dacă iubiți această țară și pe 

români, plecați acasă!  

Orice zi în plus cu acest Guvern în funcție este o zi pierdută pentru România! 

 

Deputat 

Dumitru Viorel Focşa 

 

*** 

 

În loc să mărească vârsta de pensionare, Guvernul ar face bine să adopte politici pro-familie, de stimulare a natalității 

 

  

În lipsa politicilor publice de creștere a natalității, actualul Guvern introduce, prin PNRR, perspective revoltătoare pentru 

românii care au muncit o viață întreagă pentru a beneficia la bătrânețe de o pensie decentă. Mai precis, Guvernul ne spune că 

toate contribuțiile la pensie plătite de cetățenii acestei țări, vreme de zeci de ani, devin irelevante odată cu creșterea vârstei de 

pensionare. Filozofia Guvernului în domeniul pensiilor încurajează tranziția de la locul de muncă direct la locul de veci. 

 

Alternativa la această filozofie este încurajarea natalității, astfel încât populația activă să fie mereu la un nivel care să asigure 

sustenabilitatea sistemului de pensii. Alte țări, cum ar fi Ungaria și Polonia, cheltuie masiv pentru încurajarea natalității. 

Alocații lunare, bani pentru casă și mașină, ajutor de școlarizare, garantarea unei pensii pentru „mamele eroine”, construcția de 

creșe și grădinițe, tabere de vară ieftine pentru copii, alocații pentru bunicii care își îngrijesc nepoții, concediu plătit pentru 

bunicii care muncesc, dar vor să-şi îngrijească nepotul nou-născut – acestea sunt doar câteva dintre măsurile cuprinse în 

politicile pro-familie adoptate în țările care lucrează intens pentru a inversa tendințele demografice negative. 
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Potrivit Institutului Național de Statistică: 

·       În anul 2020, numărul născuților-vii înregistrați la oficiile de stare civilă din România a fost de 178.630 copii, cel mai 

mic număr de născuți-vii din 1930 până în prezent. 

·       La începutul anului 2021, numărul copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-18 cu domiciliul în România era de 3.895.000, în 

scădere cu 40.000 comparativ cu anul anterior. 

·       În anul 2020, rata de fertilitate a scăzut față de anii anteriori, ajungând la 34,0 născuți-vii la 1000 femei de vârstă fertilă 

(15-49 ani). 

·       Tot în 2020, speranța de viață a fost de 74,2 ani, însemnând o scădere cu 1,3 ani comparativ cu nivelul din anul 2019. De 

menționat că speranța de viață din România (la valori cu 7-8 ani mai mici decât cele mai ridicate în Europa) a înregistrat o 

stagnare din 2013 până în 2019. 

 

Având în față acest tablou dezolant, cer Guvernului să implementeze politici de corectare a tendințelor demografice negative. 

Dacă acest lucru nu se va întâmpla cât mai curând, România se va transforma într-o insulă depopulată a Europei, iar conceptul 

de pensie va deveni, cu adevărat, un concept golit de conținut. 

 

 

Deputat 

Lilian Scripnic 

 

*** 

 

Doamnelor și domnilor deputați, 

La 31 de ani de la evenimentele din decembrie 1989 putem trage linie și putem verbaliza una dintre cele mai îngrozitoare 

drame ale națiunii române: în ultimele trei decenii milioane de români au ales calea străinătății pentru un trai mai bun, pentru a 

putea construi copiilor și nepoților un viitor așa cum ei nu au avut. 30 de ani de politică făcută de hoți și slugi au reușit să facă 

ceea ce nu au reușit secole în care acest pământ a fost cotropit de hoarde barbare, de huni sau de turci: milioane de români au 

ales să plece din calea clasei politice de la București și au luat drumul străinătății.  

Din păcate, această decizie a costat foarte scump națiunea română. Sute de mii de copii români trăiesc adevărate drame departe 

de părinții lor în timp ce sute de mii de părinți se culcă în fiecare seară cu ochii plânși de dorul copiilor lăsați acasă în grija 

rudelor. Familii destrămate, copii desfigurați sufletește de dorul părinților, oameni care nu și-au mai văzut rudele cu anii, 

familii întregi care încearcă să construiască o mică Românie acolo, departe de țara în care s-au născut și în pământul căreia își 

au îngropați părinții, bunicii și străbunicii.  

Am ajuns în situația tragică în care se nasc mai mulți copii în mijlocul comunităților de români din afara țării decât pe teritoriul 

național. Aceasta este una din adevăratele drame ale națiunii române despre care ar trebui să vorbim în fiecare zi. Mai mult 

chiar, nu doar să vorbim, dar să și facem ceva în fiecare zi pentru a inversa această stare de lucruri.  

Această realitate dramatică este ignorată de o clasă politică formată în marea ei majoritate de oameni politici extrem de subțiri, 

fără demnitate, aflați în slujba unor interese străine de națiunea română. 

Intrarea Alianței pentru Unirea Românilor în Parlamentul României a reprezentat o veritabilă palmă dată de români celor care 

i-au alungat din țară. Nu este însă suficient pentru a schimba cursul lucrurilor în direcția pe care ne-o dorim. Avem nevoie de 

voi, de românii demni și harnici care nu ați stat cu mâna întinsă, ci ați gustat pâinea amară a străinătății pentru un loc de muncă 

care să aducă bunăstare familiilor voastre. De aceea, de la tribuna Camerei Deputaților, de la tribuna Parlamentului României, 

fac un apel frățesc către toți românii, oriunde s-ar aflat în lumea largă: Veniți acasă, fraților! Haideți să construim împreună 

România pe care ne-o dorim, demnă și respectată în lume. Știu ce este în sufletul vostru, am locuit și eu 7 ani în Occident, dar 

am decis să revin acasă.  

Unirea face puterea!  

Doar împreună, uniți, putem construi țara pe care ne-o dorim! 

        

Deputat 

Dan Tanasă 
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*** 

 

Era digitală și nefericirea copiilor 

 

Fiindu-le furată inocenţa (păstrarea inocenţei jucând un rol esenţial în formarea sistemului lor imunitar), fiind lăsaţi pradă 

lumii virtuale şi aruncaţi în braţele tehnologiei, ale cărei tentacule se întind insidios, acaparând şi sufocând tot mai multe zone 

de realitate şi înlocuind braţele vii, calde, ale părinţilor, ale Bisericii, ale comunităţii, nu ne mai putem aştepta ca tinerii şi 

copiii noştri să se dezvolte normal, să aibă reuşite şi o viaţă echilibrată şi împlinită. Copiii şi tinerii noştri ajung să se rupă de 

noi, de familie, de credinţă, de țara lor, de tot ceea ce le dă sens şi identitate, şi să rătăcească, precum nişte fii risipitori, într-o 

ţară străină – tărâmul utopic, unde totul stă sub imperiul pseudoculturii – care-i seduce cu promisiuni de fericire, spre a-i înrobi 

cu totul. 

În această „ţară îndepărtată”, ei îşi risipesc cele mai frumoase calităţi şi daruri – inocenţa, prospeţimea, vigoarea, curăţia, 

puterile lor sufleteşti şi mentale, şi se întorc la noi trişti, abătuţi, frustraţi, demoralizaţi, blazaţi, instabili, bolnavi sufleteşte, 

incapabili să mai creadă în iubire, în prietenie, în ideea de familie şi în existenţa unui rost mai înalt al vieţii. Le este tot mai 

greu să se acomodeze în lumea reală, tot mai dificil să răspundă provocărilor acesteia şi examenelor vieţii 

Cum îi aducem înapoi acasă pe propriii noştri copii, înapoi în sânul familiei, al Bisericii, al comunităţii întemeiate pe valorile 

sănătoase care menţin ţesutul social, stabilitatea morală şi axiologică? Cum refacem legătura cu propriii noştri copii şi cum 

devenim pentru ei călăuza şi sprijinul de care au atâta nevoie la început de drum? Pentru a-i întoarce pe copii din acea „ţară 

străină”, e nevoie ca mai întâi părinţii înşişi să găsească drumul de întoarcere. 

Cei 7 ani de acasă în care să comunicăm cât mai mult cu ei, să mergem la bunici, să le povestim de străbunici pentru a 

cunoaște de unde vin. 

Școala primară, gimnazială, liceul în format fizic nu digital, sunt extrem de importante pentru evoluția celui care mai târziu va 

fi adult! 

Materii ca Istoria românilor, Geografia României nu pot fi eliminate din curicula școlară în detrimentul unor materii noi cu 

impact așa zis ”practic”cum ar fi educația financiară. 

Părinții și dascălii au datoria morală de a insufla dragostea de țară, patriotismul generațiilor viitoare și, numai în acest fel, vom 

forma buni cetățeni, buni români gata oricând  să lupte împotriva nedreptăților și pentru țară. 

Astfel, ”atenți la toți și la toate, 

Vom învăța mereu să fim veșnici”  

 

Deputat 

Dănuț Aelenei 

 

*** 

 

Incompetența autorităților din județul Vaslui – mai ales 

a președintelui Comerei de Comerț, Industrie și Agricultură. 

Oare cât de importante sunt problemele județului, 

în viziunea autorităților din județul Vaslui? 

 

Aproape de fiecare dată când se organizează întâlniri și dezbateri de către instituțiile statului, printre alte discuții, se pune 

accentul pe depolitizarea acestora, de parcă, n-am ști, cu toții, că, de fapt, depolitizarea în viziunea PSD-PNL-UDMR și USR 

nu-nseamnă decât o clasică rotire de cadre, „Pleacă-ai noștri, vin ai noștri!”, după cum ar fi spus marele Tănase. 

La fel s-a-ntâmplat și la întâlnirea din 11 iunie 2021, dedicată prezentării principalelor probleme din mediul economic 

vasluian, la care am participat și eu, fiind invitată de Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui – Dl. 

Ionel CONSTANTIN. 

Printre alți invitați au fost manageri de companii, reprezentanți ai organizațiilor patronale și profesionale, specialiști în 

economie, finanțe, reprezentanți ai administrației publice locale - prezent a fost doar Primarul Vasile Pavăl, Secretarul General 

al C.C.I.R., iar dintre deputații de  Vaslui – doar subsemnata, pentru că, se pare pe restul nu prea-i preocupă problemele unuia 

dintre cele mai sărace județe ale țării... 
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Nu m-a deranjat atât de tare că reprezentanții județului, ori televiziunea, s-au prefăcut că nu văd unicul parlamentar prezent la 

ședință, ci, mai degrabă, cantitatea de minciuni și platitudini care au umplut timpul alocuțiunilor. 

Întâlnirea a debutat cu o critică la adresa celor care au confirmat invitația, dar nu s-au prezentat, după care s-au abordat 

problemele din mediul economic vasluian. 

Scopul discuțiilor a fost unul de informare asupra realităților mediului de afaceri din județ. S-au enumerat măsurile propuse 

pentru a fi aplicate la nivel național precum și la nivel local. 

Măsurile care au fost evidențiate la nivel local sunt: 

- Crearea de facilități locale pentru investitori (scutirea de taxe și impozite pentru investiții, crearea de noi locuri de 

muncă, proiecte inovative care implică folosirea energiilor verzi ș. a.); 

- Stimularea investițiilor în mediul rural, dezvoltarea infrastructurii de drumuri județene, extinderea rețelelor de gaz 

metan; 

- Procedura concesionării terenurilor pentru activități economice – care este complicată; 

- Lipsa resurselor financiare din bugetele locale pentru organizarea de evenimente; 

- Constituirea unei rețele de colectare cu implicarea autorităților locale și a fondurilor europene și crearea unor piețe în 

vederea distribuției produselor tradiționale, zonale ale producătorilor  mici și mijlocii; 

- Refacerea și completarea infrastructurii de irigații, dată fiind ponderea activităților agricole; 

- Dezvoltarea de parcuri industriale; 

- Refacerea stațiunii Ghermănești pentru valorificarea apelor cu indicații terapeutice; 

- Nu în ultimul rând, ținând cont de aglomerările de autovehicule la nivel urban, amenajarea de noi parcări. 

Vasluienii mi-au semnalat multe probleme care blochează dezvoltarea județului, iar rolul meu este să duc aceste subiecte în 

discuție în plenul Camerei Deputaților, nu doar de a lua act ele, ci și de a le găsi soluții. 

Vasluienii solictă finanțări alocate județului în măsura în care să le permită să construiască afaceri și să contribuie cu alocări la 

bugetul local și, respectiv, să dezvolte comunitățile.  

Însă, din păcate, cu asemenea reprezentanți politici, aceiași de 30 de ani, care se tot rotesc în funcții, pe bani publici și care, 

deja, și-au dovedit incapacitatea de a gestiona bunul mers al județului nostru, lucrurile vor fi în van și vor rămâne doar la nivel 

de discuții fără niciun beneficiu real! 

 

Deputat 

Raisa Enachi 

 

*** 

 

 Interpelări 

   

 

Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 

De către: deputat Axinia Adrian-George 

Obiectul interpelării: Informări despre costurile vaccinării în România 

 

Stimată doamnă ministru al sănătății,  

 

În România, campania de vaccinare a început la data de 27 decembrie 2020, iar până la 1 iunie a.c., 4.336.728 de persoane au 

fost inoculate cu unul dintre vaccinuri, 3.589.563 primind și rapelul. 

Luând în considerare problemele economice ale țării și nevoia de transparență totală, doresc să îmi răspundeți la câteva 

întrebări cu privire la costurile acestei campanii de vaccinare, inclusiv al costurilor privind așa-numitele ''campanii de 

promovare a vaccinării'' (publicitare):  

 

1.Care sunt costurile totale pe care cabinetul dumneavoastră le-a înregistrat în campania de vaccinare, de la data de 27 

decembrie 2020 și până la data formulării prezentei întrebări, incluzând aici activitatea personalului de specialitate, 

maratoanele de vaccinare, etc.? 
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2. Care sunt costurile totale pe care cabinetul dumneavoastră le-a înregistrat în campania de vaccinare, de la data de 27 

decembrie 2020 și până la data formulării prezentei întrebări pentru campaniile de informare  publică și publicitate? 

 

3. Indicați, vă rog, valoarea execuției bugetare, sursele de finanțare și estimatul cheltuielilor angajate la care nu s-a efectuat 

încă recepția lucrării. 

 

 

Deputat  

Axinia Adrian-George 

 

*** 

 

Adresată domnului Attila Cseke, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 

De către: deputat Adrian-George Axinia 

Obiectul interpelării: Informări despre costurile vaccinării în România 

 

 

Stimate domnule  ministru al dezvoltării, 

 

În România, campania de vaccinare a început la data de 27 decembrie 2020, iar până la 1 iunie a.c., 4.336.728 de persoane au 

fost inoculate cu unul dintre vaccinuri, 3.589.563 primind și rapelul. 

 

Luând în considerare problemele economice ale țării și nevoia de transparență totală, doresc să îmi răspundeți la câteva 

întrebări cu privire la costurile acestei campanii de vaccinare, inclusiv al costurilor privind așa-numitele ''campanii de 

promovare a vaccinării'' (publicitare):  

 

1.Care sunt costurile totale pe care cabinetul dumneavoastră le-a înregistrat în campania de vaccinare, de la data de 27 

decembrie 2020 și până la data formulării prezentei întrebări, incluzând aici activitatea personalului de specialitate, 

maratoanele de vaccinare, etc.? 

 

2. Care sunt costurile totale pe care cabinetul dumneavoastră le-a înregistrat în campania de vaccinare, de la data de 27 

decembrie 2020 și până la data formulării prezentei întrebări pentru campaniile de informare  publică și publicitate? 

 

3. Indicați, vă rog, valoarea execuției bugetare, sursele de finanțare și estimatul cheltuielilor angajate la care nu s-a efectuat 

încă recepția lucrării. 

 

 

Deputat  

Axinia Adrian-George 

 

*** 

 

Adresată: domnului Nicolae Ionel Ciucă, ministrul Apărării Naționale 

De către: deputat Adrian-George Axinia 

Obiectul interpelării: Informări despre costurile vaccinării în România 

 

Stimate domnule ministru al apărării naționale, 

 

În România, campania de vaccinare a început la data de 27 decembrie 2020, iar până la 1 iunie a.c., 4.336.728 de persoane au 

fost inoculate cu unul dintre vaccinuri, 3.589.563 primind și rapelul. 
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Luând în considerare problemele economice ale țării și nevoia de transparență totală, doresc să îmi răspundeți la câteva 

întrebări cu privire la costurile acestei campanii de vaccinare, inclusiv al costurilor privind așa-numitele ''campanii de 

promovare a vaccinării'' (publicitare):  

 

 

1.Care sunt costurile totale pe care cabinetul dumneavoastră le-a înregistrat în campania de vaccinare, de la data de 27 

decembrie 2020 și până la data formulării prezentei întrebări, incluzând aici activitatea personalului de specialitate, 

maratoanele de vaccinare, etc.? 

 

2. Care sunt costurile totale pe care cabinetul dumneavoastră le-a înregistrat în campania de vaccinare, de la data de 27 

decembrie 2020 și până la data formulării prezentei întrebări pentru campaniile de informare  publică și publicitate? 

 

3. Indicați, vă rog, valoarea execuției bugetare, sursele de finanțare și estimatul cheltuielilor angajate la care nu s-a efectuat 

încă recepția lucrării. 

 

Deputat  

Axinia Adrian-George 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

Adresată: domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

De către: deputat Adrian-George Axinia 

Obiectul interpelării: Informări despre costurile vaccinării în România 

 

Stimate domnule ministru de interne, 

 

În România, campania de vaccinare a început la data de 27 decembrie 2020, iar până la 1 iunie a.c., 4.336.728 de persoane au 

fost inoculate cu unul dintre vaccinuri, 3.589.563 primind și rapelul. 

Luând în considerare problemele economice ale țării și nevoia de transparență totală, doresc să îmi răspundeți la câteva 

întrebări cu privire la costurile acestei campanii de vaccinare, inclusiv al costurilor privind așa-numitele ''campanii de 

promovare a vaccinării'' (publicitare):  

 

 

1.Care sunt costurile totale pe care cabinetul dumneavoastră le-a înregistrat în campania de vaccinare, de la data de 27 

decembrie 2020 și până la data formulării prezentei întrebări, incluzând aici activitatea personalului de specialitate, 

maratoanele de vaccinare, etc.? 

 

2. Care sunt costurile totale pe care cabinetul dumneavoastră le-a înregistrat în campania de vaccinare, de la data de 27 

decembrie 2020 și până la data formulării prezentei întrebări pentru campaniile de informare  publică și publicitate? 

 

3. Indicați, vă rog, valoarea execuției bugetare, sursele de finanțare și estimatul cheltuielilor angajate la care nu s-a efectuat 

încă recepția lucrării. 

 

 

Deputat  
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Axinia Adrian-George 

 

*** 

 

 

 Întrebări 

 

 

Adresată domnului Stelian Cristian Ion, ministrul Justiției 

 

Blocarea de către autoritățile române a zeci de mii de persoane din Republica Moldova care vor să depună 

jurământul de credință față de patria și poporul român 

 

 

Stimați domni miniștri, 

 

Potrivit Legii cetățeniei române nr 21/1991, cetățenia română se dobândește sau redobândește la data depunerii jurământului 

de credință față de patria și poporul român.  

 

Nedepunerea, din motive imputabile persoanei care a obținut cetățenia română, a jurământului de credință față de patria și 

poporul român, în termenul de 6 luni prevăzut de lege, atrage încetarea efectelor ordinului președintelui Autorității Naționale 

pentru Cetățenie de acordare sau redobândire a cetățeniei române. 

 

În ultimele luni, am fost sesizat de sute de persoane din Republica Moldova în privința cărora președintele Autorității 

Naționale pentru Cetățenie a emis ordine de acordare sau redobândire a cetățeniei române și care, cu mult peste termenul 

legal de 6 luni, nu au avut posibilitatea să depună jurământul de credință față de patria și poporul român.  

 

Astfel, intrarea sau reintrarea acestor persoane în cetățenia română este blocată de  mult timp, fapt ce generează neliniști 

firești și, în foarte multe cazuri, un justificat spirit de revoltă față de neputința autorităților competente ale statului român de 

a rezolva această chestiune percepută de către mulți drept una îndreptată atât împotriva intereselor statului român, cât și 

împotriva intereselor zecilor de mii de persoane vizate. 

 

Potrivit informațiilor neoficiale de care dispunem, în această situație de blocaj s-ar afla zeci de mii de persoane. 

 

Textul jurământului este, potrivit legii, următorul: ”Jur să fiu devotat patriei și poporului român, să apăr drepturile și 

interesele naționale, să respect Constituția și legile României”. 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog respectuos să îmi transmiteţi următoarele informații: 

 

1. Numărul actual al persoanelor din Republica Moldova, defalcat pe fiecare circumscripție consulară, în privința 

cărora au fost emise și comunicate ordinele președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie de acordare sau redobândire 

a cetățeniei române și care încă nu au depus jurământul de credință față de patria și poporul român. 

 

2. Soluțiile concrete, coordonate, pe care le aveți în vedere, ca miniștri cu atribuții directe în domeniu, pentru 

deblocarea cât mai rapid posibilă a  procesului de depunere de către persoanele din Republica Moldova a jurământului de 

credință față de patria și poporul român. 

 

3. Termenul estimat pentru soluționarea chestiunii în interesul statului român și al zecilor de mii de persoane vizate. 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 

 

Deputat 
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Boris Volosatîi 

 

*** 

 

 

Adresată domnului Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Valorificarea potențialului râului Prut. 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Autoritățile României și Republicii Moldova au semnat mai multe acorduri, precum: 

 

 Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecției 

resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în Râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești din 01.08.2003; 

 Acordul între Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului al Republicii Moldova, Ministerul Apelor, Pădurilor 

şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea în zona 

formată din ariile protejate ale Deltei Dunării şi Prutul de Jos din 05.06.2000; 

 Memorandumul de înțelegere între Ministerul Mediului și Pădurilor al României și Ministerul Mediului al 

Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul protecției mediului din 27.04.2010. 

 

La data de 2-3 octombrie 2013, a fost elaborat la Chișinău Planul de acţiuni privind implementarea înţelegerilor convenite 

în cadrul Sesiunii a VII-a a Comisiei interguvernamentale moldo-române de colaborare economică7. Conform Planului de 

acțiuni, părțile au convenit asupra următoarelor: 

 

 Continuarea colaborării în cadrul Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Mediului al Republicii Moldova 

şi Ministerul Mediului şi Pădurilor din România privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la 27 aprilie 

2010 la Bucureşti; 

 Îndeplinirea hotărârilor adoptate de Comisia Hidrotehnică pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul României privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, 

semnat la Chişinău la 28 iunie 2010, în cadrul primei sesiuni ordinare (9-11 mai 2011, Iasi) şi a primei sesiuni extraordinare 

(6-7 decembrie 2011, Cahul); 

 Semnarea Protocolului adiţional la Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind 

implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 

milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti, la 27 aprilie 2010; 

 Desfăşurarea la Chişinău a celei de-a 2-a sesiuni a Comisiei Hidrotehnice pentru aplicarea Acordului dintre 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor 

Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010; 

 Consolidarea cooperării în baza Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind 

cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi lacul de acumulare 

Stânca-Costeşti. 

 

În cadrul celei de-a treia Reuniuni a Comisiei Mixte a fost semnat Protocol Adițional între Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul României.  

Prima sesiune a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale a avut loc în perioada 9-11 mai 2011, la Iaşi. În baza deciziilor 

luate în cadrul acestei sesiuni au fost create Subcomisiile hidrotehnice:  

 Subcomisia pentru exploatarea și întreținerea Nodului hidrotehnic Stânca-Costești; Subcomisia pentru apărarea 

împotriva inundațiilor și ghețurilor;  
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 Subcomisia pentru gospodărirea cantitativă a apelor și hidrometeorologie;  

 Subcomisia pentru protecția calității apelor și biodiversității corpurilor de apă.  

 

O primă sesiune extraordinară a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale a avut loc în perioada 5-7 decembrie 2011 la 

Cahul şi Giurgiuleşti, Republica Moldova. 

 

La reuniunea Comisiei Mixte în domeniul protecţiei mediului a fost discutată modalitatea în care pot fi promovate proiecte 

în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară, în baza ajutorului financiar nerambursabil acordat de România 

Republicii Moldova în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatice. 

 

În cadrul Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea în domeniul protecţiei 

resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, semnat la 1 august 

2003 la Stânca-Costeşti, activităţile de colaborare s-au relansat odată cu trecerea Agenţiei naţionale pentru pescuit şi 

Acvacultură în subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.  

La 12 octombrie 2017, la București, a avut  loc Sesiunea a X-a a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare 

economică între România şi Republica Moldova. Ședinţa Comisiei s-a desfășurat având la bază și Planul de acţiuni între 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României de punere în aplicare a Declaraţiei (semnat la Iaşi, la 3 martie 2012).  

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog respectuos să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

 

1. În ce măsură au fost realizate obiectivele acordurilor menţionate mai sus?  

2. Ce activităţi economice şi socio-culturale au fost întreprinse pentru a contribui la creşterea bunăstării populaţiei din 

zona respectivă?  

3. În ce măsură este folosit potenţialul turistic al acestei zone?  

4. Aveți în vedere crearea unor zone metropolitane transfrontaliere cu Republica Moldova, peste Prut?  

5. Au fost întreprinse activităţi de cercetare şi monitorizare a florei, faunei şi habitatelor naturale ale râului Prut?  

6. Au fost elaborate programe comune pentru protecţia şi exploatarea resurselor piscicole din râul Prut şi din lacul de 

acumulare Stânca-Costeşti?  

7. În ce măsură este folosit potenţialul râului Prut, ca o cale navigabilă importantă pentru economia României şi a 

Republicii Moldova? 

8. Care este situația și capacitatea porturilor fluviale de pe râul Prut?  

9. Care sunt acţiunile de exploatare economică a resurselor naturale din zonă?  

10. În ce măsură este utilizată apa râului Prut pentru necesităţile locuitorilor din satele şi oraşele de pe ambele maluri ale 

râului, cât și pentru irigaţii?  

11. Care este starea actuală a barajului şi centralei hidroelectrice Stânca-Costeşti?  

12. Ce măsuri au fost întreprinse pentru evitarea situaţiilor de risc (inundaţii, secetă etc.)?  

13. Aveți în vedere construcţia de noi hidrocentrale pe Prut?  

14. Care au fost contribuţiile financiare ale României pentru valorificarea potenţialului râului Prut, din 1991 până în 

prezent. 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 

 

Deputat 

Boris Volosatîi 

 

*** 

 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 

 

Sprijinul financiar pentru centrele de plasament și pentru copiii cu dizabilități 
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Stimată doamnă ministru,  

 

În urmă cu câteva zile, într-un periplu pe care l-am făcut la câteva centre de plasament și pentru copiii cu dizabilități, am aflat 

despre problemele cu care se confruntă aceste centre.  

Fondurile alocate de ministerul pe care-l conduceți ajung cu mare întârziere acolo. Este vorba despre întârzieri de până la 3 sau 

6 luni, în unele cazuri, în funcție de cât de repede le distribuie consiliile județene. De asemenea, multe dintre societățile care 

sprijineau aceste centre nu și-au mai permis să le susțină la același nivel sau și-au retras sprijinul în totalitate. 

Doamna ministru, ne spuneți că prin PNRR veți direcționa 50 milioane euro către sistemul ce se ocupă de copiii afectați de 

pandemie și că veți face investiții, dar oare copiii aceștia nu au fost și ei afectați de pandemie? 

Având în vedere cele expuse mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

 

1. Cum intenționează Ministerul Muncii să elimine întârzierile de la 3 până la 6 luni, înregistrate în alocarea și 

distribuirea fondurilor către centrele de plasament și pentru copiii cu dizabilități? 

2. În ce constă Programul Naţional de Suport destinat copiilor în contextul pandemiei COVID-19 – ”Din grijă pentru 

copii”, cu un buget de 50 milioane de euro, și care sunt sumele defalcate? 

Solicit răspunsul în formă scrisă. 

 

Deputat 

Gianina Șerban 

 

*** 

 

Adresată Ministerului Mediului, în atenția Gărzii de Mediu Constanța 

 

Cuantumul și motivele amenzilor pentru rafinăria Midia Năvodari 

 

Domnule Director, 

 

 Deoarece respectarea dreptului constitutional la un mediu sănătos este una dintre principalele mele preocupări, vă rog 

să îmi specificați care a fost, din anul 2020 până în prezent - 15.06.2021, cuantumul și motivul amenzilor pentru rafinăria 

Midia Năvodari, detaliat pentru fiecare sancțiune în parte.  

 

Deputat 

Dumitru-Viorel Focșa 

 

*** 

 

Adresată Ministerului Mediului, în atenția Agenției pentru Protecția Mediului Constanța 

 

Clarificări asupra eliberării avizului de mediu în ceea ce privește construirea complexului hotelier amplasat în orașul 

Năvodari, în incinta Portului Midia 

Domnule Director, 

 

 Având în vedere informațiile din presă privind proiectul “Construire complex Hotelier” amplasat în orașul Năvodari, 

incinta Port Midia, parcela 38, strada Depozitelor FN, județul Constanța, vă rog să îmi precizați de ce agenția pe care o 

conduceți a considerat că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procesului de evaluare a proiectului 

imobiliar.  

 De asemenea, vă rog să îmi comunicați și care au fost motivele pentru neefectuarea studiilor de evaluare a impactului 

asupra mediului pentru proiectul “Construire și Dotare Bază pentru Activități Recreative și de Agrement în Stațiunea Neptun, 

Complex Romanța”, propus a fi amplasat în municipiul Mangalia, Neptun, Complex Romanța, lot ½, județul Constanța. 

 Vă asigur, domnule Director, că respectarea drepturilor constituționale la un mediu sănătos al constănțenilor este una 
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dintre preocupările mele principale. 

 

Deputat 

Dumitru-Viorel Focșa 

 

*** 

 

Adresată domnului Cristian Ghinea,  ministrul Fondurilor Europene 

 

Eșecul de etapă al PNRR 
  

Stimate domnule ministru, 

 

  Ceea ce președintele României, domnul Klaus Werner Iohannis, prezenta întregii țări ca pe un veritabil corn al 

abundenței, din care vor curge râuri de lapte și valuri de miere, s-a dovedit, cel puțin pentru moment, a fi un mare eșec de 

etapă. 

 Planul Național de Redresare și Reziliență, căci el este izvorul nesecat al abundenței, a fost pentru a doua oară pus pe 

hold de către oficialii Comisiei Europene. Din păcate, atât pentru dumneavoastră, ca ministru de resort, cât și pentru întreg 

cabinetul condus de domnul Florin Cîțu, multiplele semne de întrebare ridicate cu privire la corectitudinea bugetării anumitor 

linii de finanțare, precum și la fezabilitatea anumitor proiecte, reprezintă o radiografie severă, dar corectă, a lejerității cu care 

ați tratat acest Plan. Mai mult decât atât, informația potrivit căreia oficialii Comisiei Europene v-au solicitat multiple lămuriri a 

fost publicată mai întâi de mass-media, și nu prezentată de dumneavoastră, așa cum ar fi fost normal. 

 Am așteptat, și încă așteptăm, o conferință de presă în care să ne prezentați, punct cu punct, observațiile și întrebările 

oficialilor europeni, dar mai ales, răspunsurile dumneavoastră. V-ați ascuns destul în spatele unor vorbe frumos ambalate, care 

au fost demontate și ridiculizate în văzul întregii Uniuni Europene. 

 Vă solicit, domnule ministru, să îmi puneți la dispoziție și să publicați integral, pe site-ul instituției pe care o 

conduceți, toate rapoartele Comisiei Europene referitoare la Planul Național de Redresare și Reziliență depus de România.   

 

Solicit răspuns în scris. 

  

Deputat 

Dumitru-Viorel Focșa 

 

*** 

 

Adresată domnului  Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

            

Poluarea cu praf de cretă de la Murfatlar 
  

Stimate domnule ministru, 

 

  În cadrul unei întâlniri pe care am avut-o la începutul lunii iunie cu primarul liberal al orașului Murfatlar, Gheorghe 

Cojocaru, precum și cu cetățeni ai aceluiași oraș, mi-a fost reclamată serioasa problemă a poluării produse de Fabrica de cretă 

din aceeași localitate. În lipsa unei retehnologizări amânate din varii motive, prin coșurile fabricii se pierde o cantitate 

însemnată de praf de cretă care, în loc să fie stocată și valorificată în cadrul industriei farmaceutice, poluează, de ani buni, 

localitatea fără ca vreo instituție a statului să intervină și să oprească acest fenomen nociv. 

 Prin urmare, domnule ministru, vă solicit să-mi precizați: 

● Dacă ați trimis Corpul de Control să efectueze o acțiune specifică la Comisariatul Județean Constanța al Gărzii 

Naționale de Mediu, pentru a constata care au fost măsurile adoptate de-a lungul timpului în vederea stopării poluării cu praf 

de cretă din localitatea Murfatlar; 
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● Dacă ați cerut Gărzii Naționale de Mediu să deruleze o activitate specifică de control la Fabrica de cretă din localitatea 

Murfatlar, județul Constanța, al cărei proprietar este firma Tempo Invest, și adoptarea tuturor măsurilor care se impun în 

vederea sistării, de îndată, a poluării cu praf de cretă în localitatea Murfatlar. 

 

Solicit răspuns în scris cu privire la rezultatele acțiunilor desfășurate în sensul prezentei interpelări. 

  

Deputat 

Dumitru-Viorel Focșa 

 

*** 

 

Adresată domnului  Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Respectarea dreptului constituțional la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic 

 

Domnule ministru, 

 

 În articolul 35 din Constituția României se precizează că: “Statul recunoaște dreptul oricărei persoane la un mediu 

înconjurător sănătos și echilibrat ecologic”.  

Ca reprezentant al județului Constanța, locul unde portul din municipiu tinde să devină groapa de gunoi a Europei, sunt direct 

interesat de respectarea acestui drept constituțional. 

 Întrucât în vecinătatea rafinăriei Midia, Năvodari, urmează să se realizeze o importantă investiție imobiliară 

“Construire complex Hotelier”, amplasat în incinta Portul Midia, parcela 38, strada Depozitelor, FN, vă supun atenției riscurile 

la care vor fi supuși viitorii locuitori: vecinătatea cu un operator economic extrem de poluant prin eliberarea în atmosferă de 

benzen și hidrogen sulfurat, substanțe extrem de cancerigene, ori producerea unui accident major.  

 Vă rog să îmi precizați, domnule Ministru, de ce Agenția pentru Protecția Mediului Constanța a considerat că nu este 

necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului în ceea ce privește procedura de evaluare a proiectului imobiliar.  

Atașat veți regăsi captura din satelit ce prezintă, cât se poate de elocvent, vecinătatea dintre rafinărie și proiectul viitorului 

complex hotelier. 

 

Deputat 

Dumitru-Viorel Focșa 

 

*** 

 

Adresată domnului Florin Ionel Moise, vicepreședinte Agenția Națională de Integritate 

 

Conflict de interese în Ministerul Finanțelor 

 

Stimate domnule vicepreședinte, 

 Propus în funcție de PNL, domnul Alin Chițu a fost numit secretar de stat în Ministerul Finanțelor de către premierul 

Florin Cîțu, prin Decizia nr.56 publicată în Monitorul Oficial nr.50/15 ianuarie 2021. Domnul Alin Chițu și-a publicat 

declarația de avere pe 12 februarie 2021, din acest document public rezultă că a ocupat funcția de membru C.A. Compania 

Națională “Imprimeria Națională” în anul 2020, dar și funcția de Administrator special al Companiei Naționale a Imprimeriilor 

Coresi S.A. din cadrul Ministerului Culturii (având același profil de activitate).  

 Conform CV-ului public, a ocupat poziții de membru în Consiliul de Administrație Companiei Naționale „Imprimeria 

Națională” din anul 2012 și până în prezent, în trecut a mai ocupat funcții de membru în consiliile de administrație ale RADET 

din 2013 și până în prezent, dar și membru în Consiliul de supraveghere al Complexului Energetic Oltenia în perioada 2013-

2015.  

 Am în vedere experiența Dvs. de mai mult de zece ani în cadrul A.N.I., în mod special în organizarea, coordonarea și 

controlul activităților din cadrul Direcției Generale a Inspecției de Integritate, vă solicit să îmi răspundeți dacă există vreo 
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incompatibilitate în ocuparea funcției de demnitate publică a domnului secretar de stat.  Solicit răspuns în scris.  

 

Deputat 

Dan Tanasă 

 

*** 

 

 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor 

 

Informări despre Podul Suspendat peste Dunăre din zona Brăila 

 

Stimate domnule  ministru al transporturilor, 

 

Având în vedere mai multe probleme sesizate la obiectivul Pod Suspendat peste Dunăre din zona Brăila, dintre care întârzierea 

lucrărilor, lipsa drumurilor de conectare, deficiențe în ceea ce privește calitatea lucrărilor executate și nenumăratele cereri pe 

care le-am primit pe e-mailul meu din partea cetățenilor din Brăila, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

 

1. Care este strategia Ministerului condus de dumneavoastră în vederea recuperării acestor întârzieri la Podul Suspendat peste 

Dunăre din zona Brăila, întârzieri care cu siguranță vor genera și costuri suplimentare? 

2. Care este motivul pentru care nu încep lucrările la drumurile de legătură, având în vedere faptul că autorizațiile de construire 

au fost deja emise? 

3. Câte arbitraje/litigii au fost şi sunt în derulare între Companiile din cadrul Ministerului Transporturilor şi Antreprenorul 

Astaldi SpA? 

4. Ce sume au fost plătite către această firmă de către companiile din cadrul Ministerului Transporturilor ca urmare a 

definitivării unor arbitraje/litigii? 

5. Care este strategia întreprinsă de dumneavoastră în calitate de conducător al Ministerului Transporturilor pentru prevenirea 

apariţiei unor astfel de arbitraje/litigii şi de a nu mai plătii din bugetul de stat astfel de sume? 

Aștept răspunsul dumneavoastră în scris și oral. 

 

Deputat 

Axinia Adrian-George 

 

*** 

Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 

 

Situaţia dezastruoasă a spitalelor din România 

 

Stimată doamnă ministru, 

 

 Mizeria din spitalele româneşti este, în continuare, un subiect extrem de dezbătut, chiar şi in anul 2021. Vedem, 

aproape zilnic, în mass media condiţiile insalubre în care sunt trataţi pacienţii, iar imaginile apărute în presă conturează foarte 

bine înfăţişarea tristă a spitalelor din România. 

 Având în vedere că România e codaşă la definitivarea Planului Național de Redresare și Reziliență, vă solicit, stimată 

doamnă ministru, să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Câte spitale vor fi reabilitate și modernizate din PNRR? 

2. Care sunt unitățile de spitalizare pe care le-ați susținut în acest sens? 

3. Care sunt proiectele/strategiile pe care le-ați propus pentru reîntoarcerea medicilor plecați în afara țării, pentru 

creșterea calității serviciilor medicale din România și pentru creșterea condițiilor pentru medici și asistente? 

 

Solicit răspuns scris şi verbal. 
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Deputat 

Silviu Titus Păunescu 

 

*** 

 

Adresată domnului Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

 

 

Situația spațiilor verzi în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia 

 

Domnule ministru, 

Încep prin a vă relata situația de fapt din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia. 

La 1iunie a început sezonul estival, iar municipiul Constanța, cât și statiunea emblematică a litoralului românesc, Mamaia, sunt 

într-o stare jalnică privind situația spațiilor verzi și așa foarte puține. 

Primarul Constanței, în luna mai, într-o conferință de presă, a dat vina pentru acest dezastru pe faptul că firma care se ocupa cu 

întreținerea spațiilor verzi din municipiul Constanța a cerut rezilierea contractului cu Primăria Constanța și 80% din spații au 

rămas fără acoperire. De asemenea, spune edilul ”că întâmpină dificultăți în privința celor care nu vor să se angajeze 

pentru această activitate, de întreținere, deși „salariile sunt bune””. 

Consider că din ianuarie, de când a fost reziliat contractual cu firma care se ocupa de spațiile verzi, și până în iunie, se 

puteau lua măsuri astfel încât locuitorii și turiștii municipiului și ai stațiunii Mamaia să nu fie nevoiți să evite orice 

spațiu verde de teama șopârlelor, a șerpilor și a căpușelor ce își fac veacul în marea de bălării. 

Neîngrijirea și neigienizarea acestor spații reprezintă un real pericol pentru sănătatea tuturor! 

Din aceste motive, vă întreb domnule ministru,  având în vedere că autoritățile locale sunt total depășite de situație, ce 

măsuri veți adopta pentru a reglementa situația?  
 

Solicit răspuns în scris în termenul prevăzut de lege. 

 

Deputat 

Dănuț Aelenei 

 

*** 

 

 

Adresată domnului Stelian-Cristian Ion, ministrul Justiției 

                domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 

                doamnei Gabriela Lenghel, secretar de stat, președinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) 

 

 

Termene nerezonabile și cereri ultimative ale Autorității Naționale pentru Cetățenie de natură să împiedice 

redobândirea cetățeniei române de către etnicii români din fostele județe Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, 

Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, Tighina și parțial Dorohoi (Ținutul Herța) anexate de către fosta URSS 

 

 

Stimați domnilor miniștri, 

Stimată doamnă secretar de stat, președinte al ANC, 

 

Astăzi, 16 iunie 2021, am fost sesizat oficial, în cadrul unei audiențe la sediul Parlamentului României, de către un etnic 

român originar din fostul județ Ismail și rezident legal în București, absolvent, ca bursier al statului român, al Facultății de 

Istorie a Universității București (licență și master), căsătorit legal cu o cetățeană română născută în România, că Autoritatea 

Națională pentru Cetățenie, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului 
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Justiției, a instituit de curând practici ilegale și abuzive menite să împiedice, efectiv, redobândirea cetățeniei române de către 

etnicii români din fostele județe Ismail și Cetatea Albă. Sesizarea s-a făcut cu prezentarea de acte doveditoare emise de către 

ANC. 

Astfel, într-o scrisoare datată cu 4 iunie 2021, trimisă cu poșta la 7 iunie 2021 (ștampila oficiului de expediție), primită de 

oficiul poștal de destinație din București la 8 iunie 2021 și primită efectiv de către destinatar la 14 iunie 2021 (fapt confirmat 

prin semnătură), ANC cere expres ca, până la data de 18 iunie 2021, adică în maximum 5 zile calendaristice, destinatarul să 

completeze dosarul de redobândire a cetățeniei române, depus acum 3 ani (în anul 2018), cu următoarele documente: 

”1. Toate actele de stare civilă pentru dvs., pentru părinți și ascendenți (certificate de naștere/extrase originale privind 

nașterea, certificate de căsătorie), cu aplicarea apostilei ÎN ORIGINAL conform prevederilor Convenției de la Haga din 

1961, cu traducerea în limba română, legalitată, cu traducerea autentificării în limba română și cu aplicarea apostilei 

ÎN ORIGINAL pe în încheierea de legalizare a actelor de stare civilă (nu sunt acceptate adeverințe de arhivă, și nici 

certificate de deces cu mențiuni privind data și locul nașterii); 

2. Cazier judiciar emis de autoritățile din Ucraina, în original, cu aplicarea apostilei ÎN ORIGINAL conform prevederilor 

Convenției de la Haga din 1961, cu traducerea în limba română, legalizată” (Notă: ortografia și sublinierile aparțin ANC). 

În continuare, ANC îl avertizează categoric pe etnicul român originar din fostul județ Ismail și rezident legal în București: 

”În cazul în care nu veți da curs prezentei solicitări de a depune actele solicitate apostilate cererea dvs. va fi respinsă ca 

nejustificată. Actele pe care le veți depune vor fi însoțite de o copie a prezentului document” (Notă: ortografia și 

sublinierile aparțin ANC). 

De fapt, ANC îi cere acestui român să redepună întregul dosar, cu apostilarea tuturor actelor depuse, în condițiile legii și cu 

respectarea acesteia, încă acum trei ani. Este, de asemenea, evident că acest dosar de redobândire a cetățeniei române este 

examinat cu încălcarea de către ANC a termenului prevăzut expres de legea română. 

 

Constatăm că între 4 iunie (ziua datării scrisorii ANC) și 18 iunie (ziua limită pentru prezentarea repetată a tuturor actelor 

din dosar, apostilate în original) sunt 14 zile calendaristice (dintre care doar 10 zile lucrătoare), iar timpul dintre primirea 

scrisorii și data limită fixată nerezonabil de către ANC este de doar 5 zile calendaristice. 

În cazul concret al etnicului român născut în fostul județ Ismail și rezident legal în București, până la clarificarea situației 

generale privind noile condiții impuse de către ANC, intervenim respectuos pentru prelungirea termenului ultimativ foarte 

scurt fixat de către ANC, prin scrisoarea nr. 24127/ANC/4.06.2021, pentru redepunerea întregului dosar cu apostilarea în 

original. 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți următoarele informații: 

1. Dacă Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a depus instrumentele de denunțare a acordurilor cu Ucraina și 

Republica Moldova privind asistența juridică în materie civilă a cetățenilor din cele două state, care să facă imposibilă 

recunoașterea de către autoritățile statului român a actelor de stare civilă neapostilate ale foștilor cetățeni români și 

urmașilor acestora din fostele județe Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, 

Tighina și parțial Dorohoi (Ținutul Herța) anexate de către fosta URSS. În cazul unui răspuns negativ, solicităm un punct 

de vedere oficial al MAE, din perspectiva cadrului juridic bilateral al României cu Republica Moldova și Ucraina, în 

legătură cu cererile ultimative ale ANC privind redepunerea în termen foarte scurt a tuturor actelor din dosarele de 

redobândire a cetățeniei române cu apostilare în original. 

2. Care este temeiul legal al cererilor ultimative/categorice pentru schimbarea din mers de către Ministerul Justiției și, 

implicit, de către ANC a condițiilor de depunere a cererilor de redobândire a cetățeniei române și a actelor din dosar cu 

apostilare în original? 

3. Din ce dată concretă ANC a început a trimite asemenea cereri ultimative de completare a dosarelor de redobândire 

a cetățeniei române (practic de redepunere în termen ultimativ foarte scurt a tuturor documentelor din dosar, apostilate în 

original)? 

4. Câtor foști cetățeni români și urmași ai acestora din fostele județe Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, 

Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, Tighina și parțial Dorohoi (Ținutul Herța) anexate de către fosta URSS le-au 

fost trimise cereri ultimative de redepunere a actelor din dosar, apostilate în original? 

5. Cum este respectat interesul legitim al foștilor cetățeni români și al urmașilor acestora din fostele județe Bălți, 

Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, Tighina și parțial Dorohoi (Ținutul Herța) 

anexate de către fosta URSS de a se conforma în termen legal și rezonabil cerințelor suplimentare ale autorităților române, 
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în speță celor ale ANC de prezentare repetată, într-un termen ultimativ foarte scurt (sub limita prevăzută de legile române), 

cu apostilare originală, a tuturor actelor din dosar? 

6. Cum este corelat de către Ministerul Justiției, implicit, de către ANC termenul ultimativ foarte scurt (sub limita 

termenelor prevăzute de legile române) cu termenele legale din Republica Moldova și Ucraina pentru demersurile și 

procedurile necesare apostilării tuturor actelor din dosarele de redobândire a cetățeniei române de către foștii cetățeni 

români și urmașii acestora din fostele județe Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, 

Storojineț, Tighina și parțial Dorohoi (Ținutul Herța) anexate de către fosta URSS? 

Vă rugăm să transmiteți răspunsurile dumneavoastră în scris. 

 

Deputat 

Boris Volosatîi 

 

*** 

 

 

 

 




