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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 
     
 

  I. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
A. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la Camera Deputaţilor (sesiunile februarie- iunie  

și septembrie - decembrie 2021)......................................................................................................................................................2 
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Anexă.............................................………………………….....…..........................................................................................8 
 

 

  II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN  
      CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

- Grupul parlamentar PSD…………………………………………………………………………………………12 
- Grupul parlamentar PNL……………………………………………………………………………………........50 
- Grupul parlamentar al UDMR …………………………………………………………………………………..64 
- Grupul parlamentar al AUR……………………………………………………………………………………...66 
 

 
 
 
 
 

   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 

Sesiunile februarie – iunie și septembrie – decembrie 2021 
 

(Situaţia cuprinde datele la 17.09.2021) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1969 

din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1631 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie  305 

– înregistrate în luna august  2 
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie  31 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 562

611 

– votate  609 
             din care: - înaintate la Senat      28 

                            - în procedura de promulgare 24 

                            - promulgate* 210 

                            - respinse definitiv 347 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1380 

a) pe ordinea de zi 374 

b) la comisii  981 

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 

6 

3) Clasate 23 
4) Desesizări 7 
5) Retrase de inițiatori 1 
6) Înregistrate la Camera Deputaţilor 44 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 44 

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

 
   Cele 609 iniţiative legislative votate privesc: 

                      206 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
                                   141 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                     17 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     48 proiecte de legi 
                      403 propuneri legislative  

 
* În anul 2021 au fost promulgate 227 de legi, dintre care 17 din inițiativele legislative adoptate în anul 2020. 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea septembrie – decembrie 2021 

 
(Situaţia cuprinde datele la 17.09.2021) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1409 

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie  1378 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie  31 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 22 

31 

– votate  29 

             din care: - înaintate la Senat      7 

                            - în procedura de promulgare 20 

                            - promulgate* 2 

                            - respinse definitiv 0 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1380 

a) pe ordinea de zi 374 

b) la comisii  981 

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 

6 

3) Desesizări 1 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 44 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 44 

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

 
 

   Cele 29 iniţiative legislative votate privesc: 
                      22 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
                                   16 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                     1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     5 proiecte de legi 
                        7 propuneri legislative 
   
 

* În anul 2021 au fost promulgate 227 de legi, dintre care 225 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile 
anterioare. 
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C. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 

 

 

Şedinţele din zilele de marți, 14 și miercuri, 15 septembrie 2021 
 

 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 25 

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          5  

7  

   - votate 
 

7

                            - la Senat 
 

  2 

                            - la promulgare 
 

  5 

 
 
     Cele 7 iniţiative legislative votate privesc: 
              6 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 
                     5 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                     1 proiect de lege 
              1 propunere legislativă legislati 

 
 

 
 

Ives   
 
 
 
 
 

 
ives r   
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
în săptămâna 13 - 17 septembrie 2021 

 
 

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

1. PL-x 245/2021 - Lege pentru completarea tabelului-anexă nr.I la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi 
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri  
 

2. PL-x 246/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2021 pentru modificarea 
Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale  
 

3. PL-x 243/2020/2021 - Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2020 privind 
prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele 
măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.240 din 3 iunie 2020, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.504 din 12 iunie 2020  
 

4. PL-x 348/2019 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2019 privind modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat  
 

5. Pl-x 262/2017/2021 - Lege pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale ale avocaţilor 
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.60 din 26 ianuarie 2021, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.186 din 24 februarie 2021  
 
 

 II. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și care se transmit 
spre dezbatere Senatului: 
 

1. PL-x 281/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2021 privind 
stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale  
 

2. PL- x 673/2019/2020 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2019 
privind unele măsuri în domeniul educaţiei şi pentru prorogarea unor termene 
 Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.456 din 24 iunie 2020, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.676 din 30 iulie 2020  
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de  16 septembrie 2021 ) 

 
 

I.  În perioada  13 – 16 septembrie  2021  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 7 rapoarte. 
Comisiile permanente au depus  31 avize. 
Cele  7  rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare                         5 
 rapoarte de respingere                      2 

Rapoartele elaborate se referă la: 

 Ordonanțe de urgență ale Guvernului                                  3 
 Proiecte de legi și propuneri legislative:                              4 

  Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă.  
La comisii se află în prezent  996  proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 135 pentru raport 

suplimentar. 

 

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  444 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 2021 

 
 

- rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 372 

- rapoarte suplimentare 47 

- rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
25 

TOTAL 444 
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A N E X A  
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte 
în perioada  13 – 16 septembrie   2021 

 
I. Comisia pentru buget 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 PLx 
310/2021 

Proiect de Lege pentru ratificarea 
Acordului, semnat la Bruxelles, la 
27 ianuarie 2021 şi 8 februarie 
2021, între Regatul Belgiei, 
Republica Bulgaria, Republica 
Cehă, Regatul Danemarcei, 
Republica Federală Germania, 
Republica Estonia, Irlanda, 
Republica Elenă, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica 
Croaţia, Republica Italiană, 
Republica Cipru, Republica 
Letonia, Republica Lituania, Marele 
Ducat al Luxemburgului, Ungaria, 
Republica Malta, Regatul Ţărilor de 
Jos, Republica Austria, Republica 
Polonă, Republica Portugheză, 
România, Republica Slovenia, 
Republica Slovacă şi Republica 
Finlanda de modificare a Acordului 
privind transferul şi mutualizarea 
contribuţiilor la Fondul unic de 
rezoluţie, semnat la Bruxelles la 21 
mai 2014 

Introducerea, în ordinea 
juridică internă a României, a 
unor prevederi referitoare la 
introducerea timpurie a 
mecanismului de sprijin 
comun, începând cu ianuarie 
2022, ca urmare a înregistrării 
de progrese suficiente în 
Uniunea Bancară în ceea ce 
priveşte reducerea riscurilor 
bancare. Acordul introduce 
modificări tehnice limitate, 
care privesc strict procesul de 
mutualizare a contribuţiilor 
naţionale către Fondul Unic de 
Rezoluţie (SRF). Modificările 
tehnice prevăd ca procesul de 
mutualizare a contribuţiilor ex-
post extraordinare către Fond 
să se realizeze în mod similar 
procesului de mutualizare a 
contribuţiilor ex-ante 

Guvern 15.09.21 

Raport de 
aprobare 

(368/R 
din 

15.09.21) 

2 PLx 
311/2021 

Proiect de Lege pentru ratificarea 
Protocolului semnat la Ierusalim, la 
3 noiembrie 2020, de modificare a 
Convenţiei între Guvernul 
României şi Guvernul Statului 
Israel pentru evitarea dublei 
impuneri şi prevenirea evaziunii 
fiscale cu privire la impozitele pe 
venit, semnată la Ierusalim la 15 
iunie 1997 

Ratificarea Protocolului 
semnat la Ierusalim, la 3 
noiembrie 2020, de modificare 
a Convenţiei între Guvernul 
României şi Guvernul Statului 
Israel pentru evitarea dublei 
impuneri şi prevenirea 
evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit, semnată la 
Ierusalim la 15 iunie 1997. 
Modificările aduse convenţiei 
se referă la actualizarea 
tipurilor de impozite prevăzute 
de convenţie şi a definiţiei 
termenului „Româniaˮ, 
precum şi la amendarea 
articolului din convenţie 

Guvern 15.09.21 

Raport de 
aprobare 

(369/R 
din 

15.09.21) 
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referitor la schimbul de 
informaţii în domeniul fiscal, 
în sensul includerii unor 
prevederi prin care se creează 
posibilitatea efectuării unui 
schimb extins de informaţii în 
domeniul fiscal, inclusiv în cel 
bancar, ori de câte ori sunt 
solicitate astfel de informaţii 
de către autorităţile 
competente din cele două ţări 

3 PLx 
209/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.31/2021 privind derogarea de la 
prevederile art.47 alin.(6) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice – raport comun cu 
Comisia pentru muncă 

Asigurarea infrastructurii 
optime de funcţionare a 
serviciilor comunitare 
integrate din comunităţile 
marginalizate, în acest sens 
instituindu-se derogarea de la 
prevederile art.47 alin.(6) din 
Legea nr.500/2002, în sensul 
autorizării Ministerului Muncii 
şi Protecţiei Sociale ca, în 
cadrul proiectului „Creşterea 
capacităţii MMPS de 
coordonare metodologică a 
SPAS-urilor în vederea 
îndeplinirii atribuţiilor şi 
obligaţiilor legale pe domeniul 
serviciilor sociale şi a creşterii 
calităţii serviciilor oferite 
cetaţenilorˮ, să cuprindă în 
listele de investitii şi să 
achiziţioneze în conformitate 
cu prevederile Legii 
nr.98/2016, documentaţii 
tehnico-economice aferente 
obiectivelor de investiţii 
destinate centrelor comunitare 
integrate şi aparţinând celor 
139 de unităţi administrativ-
teritoriale marginalizate 
eligibile 

Guvern 
3.06.21 
4.09.21 

Raport de 
aprobare 

(370/R 
din 

15.09.21) 

4 PLx 
256/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.38/2021 pentru aprobarea unor 
măsuri în domeniul garantării 
creanţelor salariale – raport comun 
cu Comisia pentru muncă 

Instituirea unei derogări de la 
prevederile art.30 alin.(2) din 
Legea nr.500/2002 şi de la 
prevederile art.5 din Legea 
nr.200/2006, în sensul ca în 
anul 2021, începând cu data 
intrării în vigoare a ordonanţei 
de urgenţă, din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului să se poata aloca, 

Guvern 
8.07.21 
8.09.21 

15.09.21 

Raport de 
aprobare 

(371/R 
din 

15.09.21) 
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II. Comisia pentru agricultură 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

288/2020/
2021 

Cererea de 
rexaminare a Legii 
privind instituirea 
unui ajutor de stat 
pentru acordarea de 
despăgubiri 
producătorilor 
agricoli afectaţi de 
fenomene 
meteorologice 
nefavorabile – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
constituționalitate 
 

Stabilirea cadrului juridic pentru instituirea 
unei scheme de ajutor de stat, în vederea 
acordării de despăgubiri producătorilor 
agricoli ale căror culturi sunt afectate mai 
mult de 30% din cauza secetei sau a altor 
de fenomene meteorologice extreme, în 
vederea continuării activităţii acestora. În 
ceea ce priveşte conţinutul acestor forme 
de ajutor de stat, sunt costuri eligibile cele 
rezultate din pagubele suferite ca o 
consecinţă directă a unei calamităţi 
naturale sau a unui eveniment extraordinar, 
evaluate fiind de către o autoritate publică, 
fie de un expert independent recunoscut de 
autoritatea competentă sau de către o firmă 
de asigurări 

7 parlam. 
7.04.21 
8.09.21 

Raport de 
respingere 
(372/R din 
16.09.21) 

 

 
III. Comisia pentru muncă 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 

PLx 
209/2021 

Proiect de Lege 
pentru aprobarea 
Ordonanţei de 
urgenţã a 
Guvernului 
nr.31/2021 privind 
derogarea de la 
prevederile art.47 
alin.(6) din Legea 
nr.500/2002 privind 
finanţele publice – 
raport comun cu 
Comisia pentru 

Asigurarea infrastructurii optime de 
funcţionare a serviciilor comunitare 
integrate din comunităţile marginalizate, în 
acest sens instituindu-se derogarea de la 
prevederile art.47 alin.(6) din Legea 
nr.500/2002, în sensul autorizării 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale ca, 
în cadrul proiectului „Creşterea capacităţii 
MMPS de coordonare metodologică a 
SPAS-urilor în vederea îndeplinirii 
atribuţiilor şi obligaţiilor legale pe domeniul 
serviciilor sociale şi a creşterii calităţii 
serviciilor oferite cetaţenilorˮ, să cuprindă 

Guvern 
3.06.21 
4.09.21 

Raport de 
aprobare 

(370/R din 
15.09.21) 

pe bază de hotărâri ale 
Guvernului, sume pentru 
transferuri din bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului 
Muncii şi Protecţiei Sociale, 
către Fondul de garantare 
pentru plata creanţelor 
salariale 
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buget în listele de investitii şi să achiziţioneze în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr.98/2016, documentaţii tehnico-
economice aferente obiectivelor de investiţii 
destinate centrelor comunitare integrate şi 
aparţinând celor 139 de unităţi 
administrativ-teritoriale marginalizate 
eligibile 

2 
PLx 

256/2021 

Proiect de Lege 
privind aprobarea 
Ordonanţei de 
urgenţã a 
Guvernului 
nr.38/2021 pentru 
aprobarea unor 
măsuri în domeniul 
garantării 
creanţelor salariale 
– raport comun cu 
Comisia pentru 
buget 

Instituirea unei derogări de la prevederile 
art.30 alin.(2) din Legea nr.500/2002 şi de 
la prevederile art.5 din Legea nr.200/2006, 
în sensul ca în anul 2021, începând cu data 
intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, 
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului să se poata aloca, pe bază de 
hotărâri ale Guvernului, sume pentru 
transferuri din bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, 
către Fondul de garantare pentru plata 
creanţelor salariale 

Guvern 
8.07.21 
8.09.21 

15.09.21 

Raport de 
aprobare 

(371/R din 
15.09.21) 

           
 
IV. Comisia pentru învățământ 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

159/2021 

Propunere 
legislativă pentru 
completarea art.94 
la Legea educaţiei 
naţionale nr.1 din 5 
ianuarie 2011 

Completarea dispoziţiilor art.94 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011, astfel încât 
vacanţele şcolare să aibă loc diferenţiat în 
funcţie de cele patru macroregiuni ale ţării, 
dar şi în funcţie de ciclurile de învăţământ 

16 
deputați 

8.09.21 
9.09.21 

15.09.21 

Raport de 
respingere 
(366/R din 
15.09.21) 
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V. Comisia pentru tehnologia informației 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

306/2021 

Proiect de Lege 
privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului 
nr.88/2021 pentru 
ratificarea Acordului 
între Guvernul 
României şi Uniunea 
Internaţională a 
Telecomunicaţiilor 
privind găzduirea, 
organizarea şi 
finanţarea Conferinţei 
Plenipotenţiarilor a 
Uniunii Internaţionale 
a Telecomunicaţiilor 
(Bucureşti, România, 
26 septembrie-14 
octombrie 2022), 
semnat la Geneva, la 
30 iunie 2021 

Ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Uniunea Internaţională a 
Telecomunicaţiilor privind găzduirea, 
organizarea şi finanţarea Conferinţei 
Plenipotenţiarilor a Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor. 
Acordul vizează organizarea celei de-a 
21-a ediţii a Conferinţei 
Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale 
a Telecomunicaţiilor în Bucureşti, la 
Palatul Parlamentului, în perioada 26 
septembrie – 14 octombrie 2022. 
ANCOM a fost desemnată drept 
instituţie cu rol de organizator al 
Conferinţei, fiind autorizată să realizeze 
toate demersurile organizatorice şi 
logistice aferente, inclusiv din 
perspectiva asigurării resurselor umane 
necesare şi să suporte cheltuielile 
generate de pregătirea şi organizarea 
evenimentului, din bugetul propriu de 
venituri şi cheltuieli 

Guvern 8.09.21 

Raport de 
aprobare 

 cu 
amedamente
(367/R din 
15.09.21) 

 
VI. Comisia pentru constituționalitate 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

288/2020/
2021 

Cererea de 
rexaminare a Legii 
privind instituirea 
unui ajutor de stat 
pentru acordarea de 
despăgubiri 
producătorilor 
agricoli afectaţi de 
fenomene 
meteorologice 
nefavorabile – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
agricultură 
 

Stabilirea cadrului juridic pentru 
instituirea unei scheme de ajutor de stat, 
în vederea acordării de despăgubiri 
producătorilor agricoli ale căror culturi 
sunt afectate mai mult de 30% din cauza 
secetei sau a altor de fenomene 
meteorologice extreme, în vederea 
continuării activităţii acestora. În ceea ce 
priveşte conţinutul acestor forme de ajutor 
de stat, sunt costuri eligibile cele rezultate 
din pagubele suferite ca o consecinţă 
directă a unei calamităţi naturale sau a 
unui eveniment extraordinar, evaluate 
fiind de către o autoritate publică, fie de 
un expert independent recunoscut de 
autoritatea competentă sau de către o 
firmă de asigurări 

7 parlam. 
7.04.21 
8.09.21 

Raport de 
respingere 
(372/R din 
16.09.21) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

 
 

Actuala putere acordă discreționar fonduri europene fermierilor 
Stimați colegi, 
Defuncta coaliție de guvernare PNL-USR-PLUS-UDMR, dar încă aflată în mod nefericit printre noi, continuă să 

distrugă progresiv viața tuturor românilor. Nu doar prin intermediul facturilor uriașe pentru energie, costuri impuse cu acceptul 
statului de către furnizorii privați, ci și printr-o serie de măsuri, unele luate departe de ochii tuturor și impuse tot cu sila. Mă 
voi referi, astăzi, strict la modul arbitrar în care sunt acordate fondurile europene fermierilor.  

Foarte mulți fermieri nu au acces la fondurile europene alocate perioadei de tranziție din cauză că țara s-a împărțit în 
”favorizați” și ”defavorizați”. Este o problemă foarte gravă, dar nu și singura! Clientela de partid, indiferent de viabilitatea 
proiectelor pe care le prezintă, primește fonduri europene. Nu același lucru se întâmplă cu ceilalți agricultori neafiliați politic 
sau cu alte simpatii decât cele liberale, useriste, plusiste sau udemeriste. Aceast aspect discriminatoriu mi-a fost sesizat, în 
repetate rânduri, de mulți investitori în agricultură în cadrul audiențelor săptămânale de la biroul parlamentar. De asemenea, 
sindicaliștii din agricultură rostogolesc în spațiul public acest dezavantaj care pe unii îi trimite direct la faliment de aproape doi 
ani de zile, dar guvernanții noștri se fac că nu aud și își văd mai departe de rezolvarea intereselor de partid.... 

Pe lângă acest criteriu de selecție impus tacit de actuala putere, mai există încă un abuz făcut tot cu bună-știință și care 
poate fi probat mult mai ușor.  

Deşi în acest an, reprezentanții guvernului s-au întrecut în promisiuni privind continuarea programului „Tomata” şi a 
altor programe începute anterior, acestea s-au materializat într-un târziu, dar cu diminuarea cuantumurilor. Așadar, sectorul 
legumicol a fost un sector care a primit foarte puţin sprijin în ciuda pierderilor suferite din cauza pandemiei. La polul opus se 
situează sectorul creşterii animalelor. Către acești crescători au fost direcționate majoritatea fondurilor de sprijin. Diferenţele 
sunt semnificative, cu toate că Uniunea Europeană a dat derogări pentru sprijinul micilor producători, dar şi a formelor 
asociative.  

Formelor asociative, respectiv cooperativelor, dar şi altor entităţi care se află în lanţul comercial nu li s-a acordat nici un 
fel de sprijin, deşi se puteau oferi până la 200.000 euro. Nimeni nu a contabilizat pierderile suferite de producătorii mici şi 
medii! Nimeni nu s-a arătat măcar interesat de aceste pagube! 

Toate aceste impedimente nu au făcut altceva decât să faciliteze importurile de produse vegetale din spaţiul 
extracomunitar, dar şi din spaţiul comunitar, în detrimentul producţiei autohtone. 

Concret, este evident că ajutoarele de stat s-au acordat într-un mod cu totul discreţionar, fără o consultare reală şi fără o 
viziune pe termen scurt şi mediu. La fel de evident este și dezinteresul autorităţilor, manifestat faţă de sectorul legumicol.  

Cum altfel poți interpreta sau ce scuză poți invoca în fața realității dramatice în care se zbat legumicultorii mici şi medii, 
aflați la limita subzistenţei și din cauza unei lipse a politicilor pe termen scurt şi mediu? La aceste inconveniente majore se mai 
adaugă și lipsa de viziune în ceea ce priveşte încurajarea asocierii prin măsuri stimulative pentru fermierii care se asociază, cât 
și creşterea preţurilor de achiziţie a inputurilor cu până la 200%. 

Pentru acest segment al investitorilor în agricultură, atât de năpăstuit de guvernanții de dreapta, și care mereu depind și 
de toanele vremii, este imperios necesară acordarea unui ajutor de stat în contextul preţurilor foarte scăzute de achiziţie la 
legumele de sezon în 2021. Legumicultorii mici şi medii, şi formele asociative ale acestora, grupurile şi organizaţiile de 
producători au suferit pierderi în cursul anului 2020 şi în anul 2021 ca urmare a închiderii pieţelor agroalimentare, a pieţelor 
en-gros, precum şi din cauza măsurilor dispuse pentru sectorul HORECA. În plus, în anul 2020, respectiv în 2021, am avut şi 
îngheţ timpuriu, grindină, inundaţii, urmate de secetă şi, cu toate acestea, s-au realizat producţii medii, dar care nu au putut fi 
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comercializate nici măcar la preţul de producţie. În loc să confere rentabilitate, s-a ajuns la distrugerea și aruncarea la gunoi a 
produselor, dar şi la decapitalizarea fermierilor. 

Personal militez pentru acordarea unui ajutor de stat cu o valoare începând de la 20.000 euro/fermă până la maxim 
100.000 euro/fermă. Și da, acest lucru se poate transpune în realitate destul de ușor, având în vedere derogările pe care 
Comisia Europeană le-a acordat statelor membre în contextul COVID. Dar trebuie să se mai și dorească acest lucru și să nu se 
dovedească, din nou, că este încă o măsură discreționară! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Alda Adrian 

*** 
 

Consecințele economice ale circului politic! 
Domnule președinte de ședință 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Prezenta declarație constituie un puternic semnal de alarmă îndreptat către cei care ar trebui să vegheze la stabilitatea 

economică a țării.  
Institutul Național de Statistică a comunicat recent că rata anuală a inflaţiei în luna august 2021 comparativ cu luna 

august 2020 a urcat la 5,3%.  
Cele mai mari scumpiri au avut loc la energie electrică și gaze.  
Creșterea prețurilor vine în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,92%, mărfurile alimentare cu 

2,7%, iar serviciile cu 2,97%, față de august 2020.  
Agenția de rating Fitch, ale cărei evaluări sunt luate în calcul de piețele financiare pe care se împrumută România, arată 

într-un comunicat că ruperea coaliției guvernamentale ar putea întrerupe eforturile de consolidare fiscală. Agenția avertizează 
că ”lipsa de progres în implementarea reformelor, care influențează creșterea mai rapidă decât așteptările, a datoriei publice, ar 
putea duce la o decizie negativă privind ratingul de țară.” 

Următoarea revizuire a ratingului suveran al României este programată pe 22 octombrie. Deci: MAXIMĂ URGENȚĂ! 
Euro a atins noi maxime istorice faţă de leu şi este tot mai aproape de pragul de 5 lei la cotaţia oficială a BNR. 

“Guvernul premierului Cîţu este aproape de colaps. Acest lucru a cântărit atât asupra monedei, cât şi a obligaţiunilor 
suverane”, arăta o notă a Erste Research, citată de Profit.ro. 

Sunt numai câteva consecințe economice pentru care se impun măsuri rapide și competente. Acest guvern rămas fără 
majoritate parlamentară nu a fost capabil să promoveze reformele necesare în domeniile sănătăţii, salariilor, pensiilor şi 
justiţiei.  

Ca efect în lanț s-ar putea întârzia şi mai mult aprobarea de către Comisia Europeană a PNRR. 
Dar pentru Cîțu nu contează! Vom plăti dobândă mai mare la banii pe care îi va împrumuta pentru PNDL3. Noi o să 

plătim, nu el. 
Vă mulțumesc!        Deputat 

Constantin Bîrcă 
*** 

 

Românii sărăcesc pe zi ce trece, iar Guvernul Cîțu asistă nepăsător 
 
Stimate colege /Stimați colegi, 
Haosul creat de coaliția dezastrului dintre PNL și USR-PLUS are consecințe grave la nivel economic pentru România, 

afectând totodată și nivelul de trai al românilor. Printre consecințele despre care vorbim se numără creșterea cursului euro în 
raport cu leul, moneda românească find singura din Europa Centrală şi de Est care a scăzut faţă de euro de la începutul acestui 
an. Vorbim, de asemenea, despre creșterea dobânzilor contractate de Guvern în numele României, despre riscul ca avansul din 
PNRR să nu mai ajungă în acest an, dar și despre noi întârzieri în negocierile cu cei de la Comisia Europeană privind 
programarea financiară 2021-2027. La rândul lor, investitorii reanalizează investițiile programate în țara noastră din cauza 
instabilității cauzată de guvernarea de dreapta, dar și a lipsei măsurilor economice. 

Partidele care compun astăzi guvernul și-au pierdut orice fel de legitimitate, iar acest lucru conduce la o pierdere a 
credibilității României pe piețele financiare și în raport cu partenerii internaționali. În loc să ia măsuri pentru a încetini ritmul 
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de creștere a euro, a prețurilor, guvernanții ne spun că trebuie să ne obișnuim cu toate acestea. Mai exact, ei nu au soluții, iar în 
consecință noi trebuie să trecem cu vederea incompetența lor.  

Dacă ne concentrăm doar pe crizele parlamentare generate de coaliția de guvernare PNL-USR-PLUS-UDMR, România 
o să ajungă într-o situație critică din punct de vedere economic. Ajungem în ritmul acesta la o sărăcire profundă a populației. 
Prețurile majorate, euro la un nivel record, toate acestea pun presiune pe români. Și nu sunt puțini cei care sunt afectați.  

România reală, cea de care sunt rupți cei din PNL – USR PLUS – UDMR este compusă din 31,2% români care trăiesc 
la limita sărăciei, 90% dintre angajați care câștigă sub 1.000 de euro/pe lună, 2 milioane pensionari care trăiesc cu pensii sub 
1.000 de lei/pe lună, 940.000 de români care trăiesc cu pensia socială minim garantată de 800 de lei/pe lună, 1,6 milioane de 
români care au salariul minim pe economie, 3,6 milioane de copii cărora nu le-au fost dublate alocațiile, conform Legii, dintre 
care 1,38 milioane de copii trăiesc în sărăcie! Toți sunt victimele unei guvernări a dezastrului, ale unui Guvern prins în luptele 
pentru putere din partidele ce îl compun.  

Criza politică generată de PNL și USR-PLUS a aruncat în aer valoarea euro care crește de la o zi la alta, iar pentru 
români asta înseamnă creșterea ratelor, a facturilor, chiriilor, a prețurilor, mașinilor sau a apartamentelor. Anul trecut, pe 
vremea aceasta, un euro era 4,84 lei. În acest moment valoarea unui euro este 4.94 lei, o diferență de 10 bani față de anul 
trecut. Această diferență de schimb valutar înseamnă un plus de 35 de lei în fiecare lună aplicată la o chirie de 350 de euro. În 
cazul unui apartament cu valoarea de 100.000 de euro diferența aceasta de schimb valutar aduce un plus de 10.000 de lei, 
făcând imposibil multor tineri sau familii din România să își achiziționeze o locuință.  

Am făcut o analiză zilele trecute pe pagina de Facebook. Pe 4 noiembrie 2019, când era instalat guvernul Orban cursul 
leu/euro era de 4,75. Astăzi, din cauza guvernărilor PNL şi USR-PLUS s-a ajuns la un curs de 4,94 lei. La unele bănci, cursul 
de schimb a depășit deja 5 lei! Pentru cei care au credite ipotecare cu o rată de 500 euro pe lună asta înseamnă o creştere a ratei 
cu 100 lei pe lună, fără a mai pune la socoteală şi inflaţia. 

Dar nu doar când vine vorba de chirii și imobiliare este o problemă. Și facturile operatorilor de internet și telefonie 
mobilă sunt mai mari. Unii operatori le-au transmis clienților că au mărit abonamentele cu 1 euro.  

Pentru pensionari, chiar și 10 lei contează foarte mult! Ce cumpărai acum doi ani cu 200 de lei, nu mai iei anul acesta! 
Coșul de cumpărături e tot mai scump, iar veniturile sunt aproximativ la același nivel la care le-a lăsat guvernarea PSD. 

Toate aceste evoluții în plan economic au un singur rezultat: sărăcirea românilor! Iar la sărăcirea românilor contribuie 
direct politicile guvernamentale greșite, renunțarea la programele de sprijin, dar și deciziile contradictorii și al minciunile 
transmise public de guvernanți. 

Singura ieșire din acest cerc vicios al nenorocirii prognozate este schimbarea catastrofalului guvern Cîțu, format din 
PNL – USR PLUS – UDMR! 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Oana-Gianina Bulai 

*** 
 

Decuplarea guvernanților de la problemele dureroase ale populației 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați deputați,  
Dragi colegi, 
Aș vrea să mă adresez de această dată colegilor deputați din partidele care încă mai formează așa-zisa Coaliție de 

guvernare. Nici nu mai îmi dau seama dacă USR-PLUS mai este sau nu în Coaliție, după demisia miniștrilor lor din guvern și 
după ce aceștia s-au aflat în situația paradoxală de a fi semnatari ai unei moțiuni de cenzură îndreptată chiar împotriva lor. Ca 
să nu mai spun că toate aceste evenimente se desfășoară sub semnul unei alianțe împotriva naturii, între USR-PLUS și AUR. 

Dar nu e treaba mea să clarific aceste confuzii și contradicții din politica USR-PLUS. Ceea ce mă preocupă pe mine și 
ar fi trebuit să vă preocupe și pe dumneavoastră, stimați colegi ai partidelor din Coaliția de guvernare, este criza economică și 
sărăcia severă în care se afundă milioane de români. O parte dintre aceștia v-au votat chiar pe dumneavoastră, pe cei de 
dreapta, pentru că le-ați promis că veți veni cu oameni noi, cu o nouă abordare de guvernare, modernă, transparentă, orientată 
spre cetățeni.  

Nu știu cât de mult mai puteți vedea dincolo de păruiala în care v-ați încins cu toții, dar vă spun eu care este realitatea. 
În timp ce voi vă certați de dimineața până seara, pe scaunele din Guvern, prețurile la gaze naturale și energie electrică au 
ajuns la cer. 4 din 10 români nu vor putea să-și plătească factura la căldură în această iarnă! Acest lucru chiar nu vă interesează 
deloc, domnilor de la PNL, USR-PLUS și UDMR? Iar pensionarii sunt, ca de obicei, cea mai vulnerabilă categorie în fața 
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creșterilor uriașe de prețuri la alimente, energie și medicamente. Le-ați înghețat pensiile, iar acum milioane de pensionari sunt 
puși din nou în postura ingrată de a alege între mâncare și medicamente. Dacă v-ați opri puțin din circul politic în care v-ați 
prins cu toții și ați intra într-o farmacie de la țară ați putea vedea situația revoltătoare în care pensionarii au ajuns să-și cumpere 
medicamentele la bucată, la pastilă. Deci este clar că acești pensionari nu vor putea face față creșterii prețurilor la gaze naturale 
și energie electrică. Guvernarea voastră de dreapta i-a condamnat la frig și întuneric! 

Doamnelor și domnilor guvernanți, 
Stimați miniștri de la PNL și UDMR, care ați mai rămas în Guvernul Cîțu,  
Fac un apel disperat în numele oamenilor care m-au votat în Parlament:  
Opriți-vă din lupta pe ciolan și luați trei măsuri urgente pentru românii care v-au trimis în acele funcții prea bune pentru 

unii dintre voi: 
1. Plafonarea temporară a tarifelor la energie și gaze naturale la nivelul anului trecut, când companiile din energie au 

obținut profituri. 
2. Instituirea unui mecanism care să determine marile corporații din energie să contribuie la protejarea consumatorilor 

vulnerabili. Altfel, orice ajutor va veni de la Guvern pentru această categorie de consumatori va fi un nou prilej pentru aceste 
corporații să majoreze prețurile.    

3. Organizarea de urgență a testării periodice a elevilor și profesorilor – câte două teste pe săptămână – astfel încât 
școlile să poată funcționa cu prezență fizică, indiferent de rata de infectare. Elevii infectați rămân acasă până se fac bine, iar cei 
sănătoși continuă cursurile la școală. Nu vă mai bateți joc de o nouă serie de elevi! Copiii sunt viitorul acestei țări! 

Vă rog insistent să luați urgent aceste trei măsuri.  
Românii nu pot așteptat până la rezolvarea acestei crize politice pe care tot voi ați creat-o. 
Vă mulțumesc.  

Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

*** 
 

Zădărnicirea combaterii bolilor sau inconștiență criminală? 
 

Dragi colegi, azi voi vorbi despre Spitalului Mobil de la Lețcani Iași, spital realizat prin intermediul Agenției de 
Dezvoltare Intracomunitară Nord - Est Euronest, de altfel unul din puținele spitale de tip Rol 3 din tara și unul din puținele din 
sud - estul Europei. 

Spitalul a costat 13,2 milioane de euro, 10 milioane de euro fiind contribuția CJ Iași și 3,2 milioane de euro contribuția 
CJ Neamț.  

Spitalul deține 256 de paturi din care 103 sunt paturi ATI. Dotările din secția ATI sunt de ultimă generație și includ, 
printre altele, monitoare, injectomate, infuzoare, regulatoare, perfuzoare, 62 de ventilatoare. Cu excepția celor 5 paturi din 
zona Triaj și a celor 5 paturi din zona Urgențe, toate celelalte paturi au fost organizate în zone cu presiune negativă, fiind partic 
imposibilă dezvoltarea unor infecții de tip nosocomiale. 

Pașii precizați de Ministerul Sănătății au fost respectați corespunzator astfel încât, la data de 11 octombrie 2020, fostul 
ministru al Sănătății, domnul Tătaru, declara la o întâlnire ținută la Prefectura Iași că, pe data de 16 octombrie 2020, Spitalul 
Mobil din Lețcani va primi primul pacient, în acel moment existand avizele de la toate instituțiile, începând cu Direcția de 
Sănătate Publică și sfârșind cu instituțiile competente care au acreditat funcționarea, în condiții de siguranță și securitate, a 
Spitalului Mobil de la Lețcani, cu mențiunea că avizul de la DSP Iași exista din luna septembrie 2020. 

Până în luna ianuarie 2021, spitalul a funcționat corespunzator, în circa 3 luni de zile, până pe data de 13 ianuarie 2021, 
fiind tratați aici aproximativ 1000 de pacienți . 

Spitalul a funcționat ca secție exterioară a Spitalului de Boli Infecțioase din Iași. La data de 13 ianuarie Spitalul Lețcani 
se va închide pentru câteva zile, urmând ca acolo se să efectueze  lucrări de sterilizare  și dezinfectare plus lucrări de 
mentenanță. 

 Din acel moment până în prezent, deși numărul cazurilor a izbucnit din nou întrând în al patrulea val pandemic, deși 
cazurile au îinceput să devină hibridizate cu alte tulpini extrem de contagioase, deși numărul paturilor ATI este însuficient în 
celelalte unități medicale COVID sau suport COVID și deși pacienții care sunt dependenți de terapie cu oxigen stau în 
camerele de gardă ale spitalelor așteptând un ventilator liber, Spitalul modular de la Lețcani nu a mai funcționat.. 
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Închiderea Spitalului Mobil de la Lețcani, de fapt sabotarea Spitalului mobil și mutarea liniei de gardă dintr-o unitate 
medicală unde puteau fi tratați 103 pacienți în regim de ATI la un simplu container de tir unde pot fi tratați doar 12 pacienți 
dependenți de ATI nu poate reprezenta decât inconștiența criminală sau zădărnicirea combaterii bolilor. 

Aș dori să întreb, în mod legitim, autoritățile, dacă au fost constatate 30 de neconformități în luna martie 2021, ce s-a 
făcut pentru înlăturarea acestora în ultimele 6 luni, dacă termenele de intervenție recomandate  erau  de 30 de zile 
calendaristice?  

De fapt, cui servește acest război  în care victime sunt doar cetățenii cărora le este garantat  prin Constituție, dreptul la 
sănătate și tratament medical? 

Deputat 
Vasile Cîtea 

*** 
 

Proiect de lege privind plafonarea prețurilor la energie și gaze. Model românesc vs. Model spaniol 
 

PSD va demara negocieri pentru susținerea în Parlament a unui proiect de lege privind plafonarea prețurilor la energie și 
gaze pentru o perioadă de un an, o soluție necesară și eficientă pentru protejarea populației. 

Întrucât Executivul se limitează să constate cum românii primesc facturi exagerate de la distribuitorii de energie și gaze, 
PSD a decis să treacă la acțiune și va folosi toate pârghiile legale pentru adoptarea și punerea în aplicare a acestui proiect.  

Prin OUG 114/2018, am plafonat prețurile la gaze și energie, venind în sprijinul cetățeanului. Însă guvernarea de 
dreapta a reușit să anuleze aceste reglementări, generând o majorare nejustificată a prețului la energie și gaze.  

Guvernarea s-a opus constant plafonării prețurilor, refuzând să apeleze la pârghiile legale existente, care îi permit să 
adopte imediat o asemenea decizie. Guvernul Cîțu e preocupat de răfuieli politice fără importanță, în loc să găsească soluții 
viabile și să ia măsurile urgente permise de legislația existentă pentru a ușura povara imensă a facturilor crescute artificial.  

Este fals că în Uniunea Europeană nu se mai pot plafona prețurile energiei.Vorbim de o altă dezinformare specifică 
actualei guvernări. O dovedește Spania, care tocmai a anunțat public că urmează să ia măsuri pentru reducerea facturilor prin 
plafonarea prețurilor gazelor naturale.  

Spania, nu doar că plafonează prețul la gaz dar, așa după cum a propus în mod repetat și PSD, va reduce taxele, 
determinând astfel companiile furnizoare să participe cu o parte din profiturile realizate, la susținerea consumatorilor. 

Astfel redirecţionarea profiturilor de la companiile de utilităţi va fi folosită pentru plafonarea preţurilor gazelor naturale 
şi reducerea costurilor cu energia pentru consumatori.  

Model românesc vs. model spaniol! Care sunt diferențele majore? 
Între timp, în România lucrurile stau diferit ! Cert este că circul politic actual și consecințele generate de acesta, nu vor 

ține de cald la iarnă!  
Susțin proiectul de lege gândit de PSD, plafonarea prețurilor la energie este o soluție obligatorie, în contextul 

scumpirilor tot mai mari, cu efecte nocive atât la nivelul populației cât și al economiei. 
Se impune crearea unui mecanism eficient de plafonare a prețurilor energiei care se activează automat, pe o perioadă 

limitată de timp, atunci când se înregistrează costuri aberante, cum este cazul în prezent. 
 

Deputat 
Dumitru Coarnă 

*** 
Guvenul Cîțu, total nepregătit pentru valul 4 

Domnule preşedinte de ședință, 
Stimaţi colegi, 
Deși am trecut prin 3 valuri pandemice, iată că și cel de-al 4-lea val i-a găsit tot nepregătiți pe guvernanți, deși românii 

sperau ca măcar în cel de-al doilea an de pandemie să poată beneficia de o îngrijire corespunzătoare, mai ales când acest val a 
fost anunțat încă din timpul verii când nu aveam nici un caz confirmat cu Covid! 

Până la data de 13 septembrie, în unitățile sanitare de profil numărul total de persoane internate cu COVID-19 era de 
5.288, dintre care 162 de minori. 633 de persoane sunt internate la ATI, dintre care 10 minori.  

Avem deja 4000 de cazuri noi în 24 de ore. Specialiștii spun că la începutul lunii octombrie va fi plin vârf pandemic. 
Oare ce o să ne facem atunci, când locurile la ATI sunt ocupate de pe acum, iar medicii sunt nevoiți să intubeze bolnavii pe 
holurile spitalelor. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 24 - 2021  
Săptămâna 13 - 17 septembrie 2021  

 

 

17 
 

Bolnavii cronici, cei mai predispuși îmbolnăvirii sunt uitați din nou, aflându-ne printre singurele țări care nu avem 
sisteme speciale de tratare a bolnavilor cronici! 

S-au deschis școlile și deși spuneau că o să înceapă campania de vaccinare încă din prima zi de școală, aflăm că se 
amână și aceasta din caza faptului că nu au fost identificate spații necesare vaccinării, deși acestea trebuiau pregătite cu mult 
înainte de deschiderea școlilor!  

Ne întrebăm de ce refuză populația vaccinarea. Poate pentru că Guvernul Cîțu a fost incapabil să informeze corect 
populația, să amenajeze corespunzător spațiile destinate vaccinării, să deschidă centre medicale în școli, să testeze gratuit 
populația, să le ofere oamenilor siguranță și încredere astfel încât să se atingă un procentaj cât mai mare al vaccinării, așa cum 
s-a întâmplat în celelalte state UE!  

Ne confruntăm cu situații care nu trebuiau să mai existe în momentul de față dacă Guvernul era capabil să se preocupe 
de viața cetățenilor și nu doar de războiul intern pentru putere, care a generat actuala criză politică! În afara faptului că aleargă 
după ciolan nu mai fac altceva: lupte între Cîțu și Orban, lupte între PNL și USR-PLUS, iar românii suportă consecințele! 

Domnilor guvernanți, treziți-vă la realitate și nu vă mai bateți joc de români, fiindcă în condițiile actualei pandemii, 
românii vor plăti cu viața din cauza incompetenței acestui Guvern! 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Romulus-Marius Damian 
*** 

PSD se disociază de jocurile murdare ale decidenților implicați în această criză politică și guvernamentală 
 

Partidul Social Democrat nu face jocurile murdare ale coaliției de guvernare, disociindu-se de ceea ce se întâmplă în 
aceste zile pe scena politică autohtonă. 

Este o mare nedreptate asocierea PSD cu această criză politică și guvernamentală, în condițiile în care noi ne-am 
prezentat și îndeplinit, cu onestitate, planurile de acțiune în fața românilor. 

Pe de altă parte, gestul USR-PLUS de a părăsi guvernul nu absolvă PNL și nici pe președintele Iohannis de întregul haos 
creat, în condițiile în care șeful statului a instaurat, cu forcepsul, acest guvern cameleonic neținând cont de rezultatele 
alegerilor parlamentare de anul trecut.  

Este evident faptul că actuala coaliție USR-PNL nu are capacitatea de a rezolva problemele reale ale românilor, 
respectiv de administrarea țării în parametri optimi, astfel încât toți trebuie să părăsească guvernarea și să plătească pentru 
prăpastia imensă creată la nivel național. 

România a pierdut practic un an de dezvoltare din cauza acestor incompetenți, care nu au făcut altceva decât să se bată 
pentru putere și pentru direcționarea banilor publici în sfera lor de influență și a interesului personal. 

Cu ce s-au ales românii? Doar cu minusuri, pe toată linia și în toate domeniile.  
Pensiile și salariile nu au fost majorate, ba dimpotrivă nivelul șomerilor a crescut, alocațiile copiilor au rămas așa cum 

le-a lăsat PSD, agricultorii au ajuns la sapă de lemn, decidenții importând ceea ce micii fermieri autohtoni produc la o calitate 
net superioară. De asemenea, puterea de cumpărare a românilor s-a diminuat dramatic, prețurile au luat-o razna, facturile la 
energie și gaze s-au dublat, alimentele de bază sunt mult mai scumpe, iar procentul de sărăcie al populației a ajuns la un maxim 
istoric.  

Și ne-am mai ales cu ceva în urma guvernării incapabile a dreptei: cu datoriile uriașe luate, în numele țării, de către Cîțu, 
pe care va trebui să le deconteze românii din propriile buzunare mulți ani de acum înainte! 

În plină criză economică, sanitară și educațională, cei de la guvernare se laudă cu creștere economică și cu realizări 
mărețe, comportament în profund dispreț față de adevăr. 

În realitate, țara se prăbușește cu acești indivizi nepregătiți și cu intenții obscure, românii asistând la o debandadă 
generalizată, disprețul acestei coaliții fiind politică de stat. Să nu uităm jignirile aduse de Barna acelor oameni care au stat ore 
întregi, în arșiță, în tren, cu copii mici și femei, cărora nu li s-a oferit un pahar cu apă, în timp ce vicepremierul spunea, în 
derâdere, că el nu poate lua pasagerii cu elicopterul, de parcă asta era așteptarea celor exilați în mijlocul câmpului.  

Din această perspectivă, decizia PSD este cât se poate de clară, întreg Guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR trebuie să 
plece. 

Deputat 
Cristina Elena Dinu 

*** 
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Testaţi, nu vă mai certaţi! 
Stimaţi colegi, 
A început un nou an şcolar, al doilea în contextul pandemiei SARS-COV-2, iar şcolile nu sunt deloc pregătite. 
În contextul valului IV al pandemiei, ministrul educaţiei recunoaşte că experienţa şcolii online a fost un dezastru, 

deoarece mii de elevi nu au acces la echipamente şi conexiune la internet, iar profesorii nu au nici instrumentele, nici instruirea 
necesară pentru a preda online. PSD a spus acest lucru încă din 2020, apreciem că ni se dă dreptate, dar e o consolare amară. 

Ca ministru al educaţiei ar fi trebuit să ia măsurile necesare, au promis că vor dota cu tablete şi internet toţii copii, dar la 
un an distanţă guvernanţii recunosc că nu au reuşit nici măcar acest lucru. 

Este evident că şcolile nu sunt pregătite şi nu mai există nicio scuză, având în vedere că au avut peste un an de zile la 
dispoziţie pentru a lua măsurile necesare, dar au preferat să se certe. 

Având în vedere aceste aspecte mi se pare iresponsabilă abandonarea de către Guvern a testării periodice a elevilor.   
În contextul în care elevii sub 12 ani nu dispun de opțiunea vaccinării, iar studiile validate la nivel internațional arată că 

persoanele vaccinate care au împlinit această vârstă pot transmite virusul, testarea periodică a elevilor, cu cel puțin câte două 
teste pe săptămână, reprezintă o măsură vitală pentru menținerea școlilor deschise în condiții de siguranță. 

Foarte probabil multe şcoli se vor închide în la scurt timp, iar elevii vor reveni la aşa-zisul învăţământ online, cu efecte 
devastatoare pentru educaţia şi sănătatea copiilor noştri. 

Mai mult, în această perioadă dificilă, Guvernul a alocat educaţiei un buget de doar 2,5% din PIB, din care 70% sunt 
doar cheltuieli salariale. Practic alocaţia a primit cel mai mic buget din ultimii 30 de ani, o ruşine. 

Fac un apel la guvernanţi să adopte măsuri preventive de testare a elevilor pentru a evita pe cât posibil revenirea la 
învăţământul online.  

Vă mulţumesc!          Deputat 
Mirela Furtună 

*** 
 

Educația copiilor nu se face cu lozinci pe hârtie 
 

Stimați membrii ai Parlamentului României, 
Vinerea trecută Guvernul ar fi trebuit să adopte Hotărârea pentru implementarea așa-zisului proiect „România Educată”. 

Nu s-a putut face acest lucru pentru că cei din guvern și-au dat seama, în ultimul moment, că le lipsea avizul Consiliului 
Economic și Social. Un nou eșec, o nouă neglijență, o altă abordare superficială așa cum s-a întâmplat pe tot parcursul nașterii 
acestei forme fără fond, numită „România Educată”. După 7 ani de mandat prezidențial, cu chiu cu vai acest proiect ajunge pe 
masa Guvernului, fără a fi clar pentru nimeni în ce fel va schimba situația sistemului de învățământ din România, dacă o va 
schimba într-un fel sau altul. „Atât s-a putut”, ar spune președintele Iohannis în stilul său caracteristic. 

Dar eu cred totuși că se poate mai mult! Trebuie doar să se vrea! Și când se vrea, se poate! 
Iar acestei afirmații, stau mărturie acțiunile caritabile pe care mii de români le desfășoară cu precădere pentru copiii din 

mediul rural, unde, din nefericire, doar 36% dintre copii merg la școală. Dar nici măcar acești copii nu ajung să își fructifice 
șansa la educație. Conform chiar Ministerului Educației în Raportul său privind starea învățământului preuniversitar din 
România 2019-2020, 23% dintre elevii care încep școala în  mediul rural abandonează până la terminarea ciclului gimnazial. 
Deci aproape un sfert din acea treime a copiilor de la sate care merg la școală renunță pe parcurs. 

Dincolo de cifrele statistice, presa ne relevă sute de situații în care copiii sunt condamnați la sărăcie și subdezvoltare din 
cauză că Statul s-a dovedit incapabil să le acopere nevoile, iar guvernanții și președintele țării vorbesc despre școală de parcă 
totul este roz. 

Știu oare domniile voastre cât s-au chinuit unii copii o vară întreagă să strângă bani ca să-și cumpere un ghiozdan și 
rechizite? Auziți oare cum preșcolarii cer să fie luați în brațe pentru că îi dor picioarele când merg kilometri întregi până la 
grădiniță? Știți oare ce simt copiii atunci când ceilalți, mai înstăriți, râd pentru că au hainele cârpite și vechi? Ați stat de vorbă 
vreodată cu vreun copil care după clasa a VIII-a a renunțat la școală ca să muncească alături de părinți pentru bani de școală 
pentru frații mai mici? V-ați uitat vreodată în ochii unui copil care privește prin fereastra magazinului, la creioane și cărți de 
colorat? Dar în ochii unuia care nici nu știe de existența acestora? 

Da, aceasta este realitatea! Iar peste toate aceste realități înfiorătoare din România Educată a dumneavoastră domnule 
președinte, s-a mai suprapus și pandemia de coronavirus, cu toate deciziile aberante ale Guvernului “MEU”, care au mutilat 
pur și simplu viitorul educațional a sute de mii de elevi. Am fost statul din Uniunea Europeană care a avut cele mai multe zile 
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în care școlile au fost închise. Asta în ciuda faptului că OMS, Comisia Europeană, UNICEF ne spuneau insistent „redeschideți 
școlile”, „lăsați copiii să meargă la școală”, pentru că, la această categorie de vârstă, riscul de pandemie e mult mai mic în 
comparație cu pierderile suferite în dezvoltarea intelectuală a copiilor. 

Cum vă puteți lăuda oare că vă interesează soarta acestor preșcolari și elevi, când mii de copii din România rurală nu au 
bani de haine noi și de rechizite, ca să nu mai vorbim de bani pentru alte consumabile necesare în sălile de curs? 

Domnule președinte Iohannis, domnule prim-ministru Cîțu, dacă nu sunteți la curent cu realitatea, schimbați-vă 
consilierii! Iar dacă nici cei noi nu reușesc să vă aducă pe calea cea dreaptă, plecați! Plecați și dați-i României, care v-a făcut 
oameni mari la stat, o șansă la normalitate. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Alexandra Huțu 

*** 
 

Numărul infectărilor este din vina Guvernului. Campania de vaccinare este într-o continuă derivă 
 

Stimați colegi, 
În doar 24 de ore, între 13 și 14 septembrie, numărul persoanelor infectate cu COVID 19 s-a dublat. De la aproximativ 

2.000 de cazuri în 24 de ore la aproape 4.000, iar cazurile grave la ATI cresc exponențial. Vă spun răspicat, această situație 
gravă este exclusiv vina guvernului actual, după cum voi explica în continuare. 

Auzim peste tot în jurul nostru că valul 4 al pandemiei a lovit România fiindcă oamenii s-au dus în concedii. Ni s-au tot 
livrat imagini repetate cu oameni îngrămădindu-se pe plaje, aceasta fiind considerată principala cauză a valului 4. Să fim 
serioși, conform medicilor, pentru infectare este necesar un interval de 10-15 minute în spații închise, persoanele fiind față în 
față, respirând același aer. Pe plajă, chiar dacă este aglomerat, oamenii au stat în aer liber, au înotat, s-au plimbat. Nu poate fi 
aceasta cauza principală! 

Apoi, s-a dat vina pe festivaluri și alte evenimente culturale. Cel puțin teoretic și legal, majoritatea participanților ar fi 
trebuit să fie vaccinate sau cu teste PCR. Experimente în Spania au arătat că aceasta este o modalitate sigură de a organiza 
evenimente. Este inutil să amintim că cel mai puternic au fost afectate de restricții industriile spectacolelor și cea a ospitalității. 

În aceste zile, medicii vorbesc despre valul 4 ca fiind „valul nevaccinaților” în sensul în care cele mai expuse persoane 
în fața tulpinei Delta sunt tocmai acei români care au ales să nu se vaccineze. Ei vor suporta riscul cel mai mare fiindcă studiile 
au demonstrat că vaccinurile, chiar dacă nu protejează de infectare, reduc semnificativ riscul de forme grave, spitalizare și 
deces. Tocmai aceste fapte simple au eșuat guvernanții să le explice. 

Este facil să dai, ca guvern, vina pe cetățeni că nu se vaccinează. Este o argumentație superficială menită să acopere 
neputința și incompetența unor oameni care au ajuns să conducă destinele românilor! Eșecul campaniei de vaccinare este 
cauzat de faptul că autoritățile nu au fost credibile, începând de la neseriozitatea politică și până la incompetența instituțională. 
Țin să vă reamintesc de lipsa cronică de transparență a guvernului PNL-USR-UDMR în ceea ce privește planul de achiziții din 
timpul pandemiei! Sute de milioane de euro s-au mutat prin buzunare „alese”, fără control și fără limită! Țin să vă reamintesc 
de lipsa de transparență în privința raportării cazurilor (nu se comunică pe județe, s-au înregistrat enorm de multe raportări 
fictive, s-au „uitat” decese în funcție de candidaturile la șefia partidului sau în campanie electorală, nu se dau detalii 
transparente). Toate acestea alimentează neîncrederea românilor în autoritățile care le spun să se vaccineze. Cum să ai 
încredere într-un guvern care pune chelnerițe pe post de inginer la ape? Cum să asculți de sfatul unor guvernanți care aruncă 
țara în haos doar pentru o penibilă campanie internă de partid? 

Românii nu mai cred când politicienii strigă „lupul”. Asta este foarte grav deoarece se erodează tocmai baza unui stat de 
drept, legitim și care este în slujba cetățenilor. Românii au sănătatea pusă în pericol tocmai fiindcă guvernanții nu le inspiră 
încredere.  

Vă mulțumesc!        Deputat 
Silviu Macovei 

*** 
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PSD nu ține nici cu USR și nici cu PNL. Toți trebuie să plece! 
Stimați colegi,  
Declarația mea politică de astăzi vizează jocul duplicitar al partidelor de la putere și al guvernanților de ”dreapta” care 

una spun că fac, când ei urmăresc, de fapt, cu totul și cu totul altceva.  
Niciun moment USR-Plus nu și-a propus să iasă de la guvernare, demisia miniștrilor fiind doar o formă de șantaj și 

amenințare la adresa premierului Cîțu. Liderii USR-Plus vor să scape de Cîțu și pe urmă să se întoarcă la masa negocierilor cu 
PNL pentru a avea din nou acces la resursele publice. La și mai multe resurse! 

Nici PNL nu vrea, în realitate, să renunțe la alianța cu USR-Plus, doar că liderii PNL au ajuns într-o fundătură: nu mai 
știu cum să scape în mod elegant de Cîțu! Acesta din urmă este ținut în fruntea Guvernului pentru se bucură încă de sprijinul 
președintelui Iohannis. Doar că nimeni nu înțelege de ce. ”Rezultatele” guvernării sale sunt sublime, dar lipsesc cu desăvârșire, 
la fel precum abilitățile sale politice sau spiritul de echipă.   

Pe de altă nu Cîțu este cel mai vinovat pentru actuala criză politică. Patronul său de la Cotroceni este cel care a aruncat 
țara în haos! Nu doar pentru că îl ține în brațe pe Cîțu, ci mai ales pentru că a deturnat votul românilor din Decembrie 2020 și a 
dat guvernarea pe mâinile coaliției pierzătorilor, pierzători care între timp s-au dovedit a fi și mincinoși, hoți și incompetenți!  

Așadar, asistăm la o mascaradă de ”dreapta”, jucată în fața publicului pentru a ascunde lupta lor pentru scaunele din 
Guvern și pentru banii publici. PSD nu vrea să colaboreze nici cu PNL și nici cu USR-Plus. Nu acceptăm să fim folosiți în 
această mizerie de niciuna dintre cele două partide. PSD este interesat doar de agenda cetățeanului, tocmai de aceea susținem 
protejarea consumatorilor casnici și creșterea salariului minim pe economie pentru a combate efectele creșterii prețurilor la 
utilități și la alte produse de bază. 

Ca să fie clar pentru toată lumea: PSD nu se amestecă în scandalul dintre PNL și USR-Plus și nici nu va accepta să fie 
folosit de niciuna dintre părți. Așteptăm ca moțiunea de cenzură să ajungă în plenul Parlamentului și o vom vota. Însă nu doar 
Cîțu trebuie să plece! Că nu a guvernat Cîțu de unul singur! Și PNL, dar și USR-Plus sunt la fel de vinovate pentru proasta 
guvernare a României, deci toți trebuie schimbați. Așa cum am spus-o, din punctul meu de vedere, singura soluție viabilă pe 
termen lung este să plece toți și să ne întoarcem la popor, iar asta se poate face doar prin alegeri anticipate. 

Vă mulțumesc pentru atenția acordată! 
Deputat 

Ioan Mang 
*** 

 
Cîțu colectează mai mulți bani din TVA și redevențele pe energie pe spinarea românilor 

Dragi colegi, 
Datoria externă totală a României a crescut cu 6,058 miliarde de euro, în perioada ianuarie-iulie 2021, potrivit datelor 

făcute publice de Banca Națională. BNR mai informează că, în total, datoria externă a țării noastre este de peste 131 miliarde 
de euro. Dar Cabinetul Cîțu continuă sfidător împrumuturile. De cealaltă parte, premierul se laudă cu faptul că guvernul 
colectează mai mulți bani din TVA, susținând emfatic că puterea de cumpărare a românilor crește și că nu traversăm nicio 
criză economică și sanitară. Numai că toată această apologie pe care și-o adresează singur Florin Cîțu nu este decât o 
manipulare grosolană și o sfidare țintită către obrazul tuturor românilor.  

În principal statul este marele beneficiar al tuturor scumpirilor la energie. În ciuda faptului că întreaga vină este aruncată 
pe diverși distribuitori, în realitate, guvernul colectează mai mulți bani din TVA și din redevențe.  

Nu este doar observația mea, ci și analiștii economici susțin faptul că majorarea prețurilor la gaze și energie electrică și a 
celorlalți carburanți au creat cele mai mari avantaje statului. Mai concret, conectarea redevențelor pentru gaze la prețurile de la 
Viena a determinat o sporire a veniturilor din redevențe cu cca. 500%, iar creșterea acestor prețuri ale combustibililor a condus 
la mărirea veniturilor din TVA cu cca. 48%.  

Așadar, dragi colegi și dragi români, Guvernul Cîțu nu este doar principalul beneficiar al acestor majorări care 
condamnă majoritatea populației la frig, întuneric și foame, ci și cel care i-a încurajat pe furnizori să opereze arbitrar creșterea 
prețurilor! Cu alte cuvinte, dezastrul economic, scăderea accelerată a puterii de cumpărare a tuturor românilor, și protejarea 
marilor corporații străine sunt mascate de guvernanții de dreapta prin cele mai infame strategii comunicaționale, în loc să fie 
oprite și corijate! Pentru astfel de matrapaslâcuri sinistre și de-a dreptul morbide la care ne supune Guvernul Cîțu pe toți, noi, 
la rândul nostru, trebuie să nu rămânem nepăsători! Cu un astfel de cabinet nu se mai poate! Guvernul Cîțu trebuie să plece 
rapid! 
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Și pentru ca nenorocirea să fie completă, ca și când ceea ce am trăit până acum de aproape doi ani nu ar fi mai mult 
decât suficient, trebuie să îi informez pe toți românii că, în plină criză, Institutul Naţional de Statistică a anunțat că exportul de 
energie electrică al României a crescut cu 52,5%, la 4.413 milioane kWh, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. De 
asemenea, resursele de energie electrică în primele şapte luni au fost de 40.274,7 milioane kWh, în creştere cu 3.858,6 
milioane kWh, faţă de perioada corespunzătoare a anului 2020, arată datele INS.  

Abuzurile de putere și disprețul cras manifestate de autoritățile statului față de români sunt atestate și de cifrele furnizate 
de INS, potrivit cărora, în perioada ianuarie-iulie 2021, resursele de energie primară au crescut cu 10,9%, iar cele de energie 
electrică au crescut cu 10,6%, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. În tot acest timp, pe lângă consumatorii casnici, care 
au ajuns deja la disperare din cauza plăților enorme pe care le au de făcut lunar, tot mai mulți manageri de spitale spun că vor 
intra, în curând, în incapacitate de plată. Și multe dintre firmele românești își numără zilele în care își vor mai permite să își 
desfășoare activitatea și să obțină profituri minime.   

În lipsa protecției pe care orice guvern ar trebui să o ofere populației și agenților economici cu cifre de afaceri mici și 
medii, valul de scumpiri confirmă necesitatea implementării cu celeritate a măsurilor propuse de PSD pentru creșterea 
salariului minim și plafonarea prețurilor la energie și gaze. Noi pregătim un proiect de lege care să impună guvernului 
limitarea temporară a prețurilor la energie. Iar creșterea salariului minim de la 2.300 de lei la 2.500 de lei este o soluție rapidă 
pentru protejarea salariaților în fața scumpirilor, cu efecte pozitive asupra bugetului! Majorarea salariului minim este susținută 
de 66% dintre antreprenori și reprezintă o măsură benefică preponderent pentru mediul privat, în care activează majoritatea 
celor plătiți la nivelul salariului minim. 

Alături de colegii mei de la PSD somăm partidele din coaliție să termine cu răfuiala politică pe funcții și putere și să 
aplice reglementările legale în vigoare! Nu vom renunța sub nicio formă să protejăm populația de abuzurile dreptei! Îi vom 
demasca și îi vom trage la răspundere pe vinovații de acest faliment al României atât în cadrul comisiei parlamentare speciale 
de anchetă privind creșterea nejustificată a costurilor energiei, cât și public! Românii nu merită o astfel de bătaie de joc! 
Guvernarea de dreapta trebuie să înceteze cât mai curând spre binele întregii națiuni! 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

 

Haosul din Sănătate se vede și în Educație 
Domnule preşedinte de ședință, 
Stimaţi colegi, 
13 septembrie a marcat începutul noului an școlar, care se întrezărește a fi la fel de haotic ca precedentul, în ciuda 

timpului pe care Guvenul Cîțu l-a avut la dispoziție pentru a lua toate măsurile astfel încât elevii să poată participa fizic la 
cursuri, în deplină siguranță.  

Așadar, vă prezint condițiile în care ministrul demisionar al sănătății,  Ioana Mihaila, împreuna cu ministrul educației, 
Sorin Cîmpeanu, au deschis anul școlar 2021-2022:  

Campania de vaccinare nu și-a atins obiectivul stabilit. Toate cifrele au fost abandonate. Premierul Florin Cîțu vorbea în 
luna aprilie despre o țintă de 5 milioane de persoane vaccinate până la 1 iunie. Aceasta țintă a fost atinsă cu 3 luni întârziere, 
dacă avem în vedere ca la data de 12 septembrie aveam 5.207.352 persoane vaccinate cu schema completă. Mai mult decât 
atât, 40% dintre profesori sunt nevaccinați și avem 15% dintre elevi vaccinați. In ciuda acestor cifre, nu există nici o strategie 
pentru profesorii care refuză să se vaccineze.  

In România, Campania Antivaccinare pare să fi funcționat mai bine decât Campania de Vaccinare a Guvernului Cîțu. Si 
asta spre deosebire de alte țări europene, unde populația adultă a fost vaccinată între 60 și 90%. Pe 8 august, AFP raporta că 
dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, 13 au depăşit deja pragul de 50% de persoane vaccinate cu schemă 
completă, după modelul celor mai populate patru state din blocul european: Spania (58%), Italia (54%), Franţa (53%) şi 
Germania (52%). Ţările din UE cu cele mai mari procente de populaţie complet vaccinată sunt Malta (74%), Belgia (59%) şi 
Spania (58%), iar la polul opus se situa la mare distanţă, Bulgaria (14%) şi România (25%). 

Pe lângă o campanie de vaccinare eșuată, anul școlar a început în absența unui program de educație online. Lipsa de 
pregătire a profesorilor în predarea online s-a văzut și anul trecut și cel mai probabil se va repeta și anul acesta, în condițiile în 
care ministrul educației anticipează reluarea cursurilor în online în această toamnă.  
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Deciziile luate de Guvernul Cîțu în materie de combaterea pandemiei par paradoxale, dacă ne uităm la zecile de mii de 
oameni care au participat la festivalurile din țară fără nici o restricție și fără a purta măști de protecție, spre deosebire de copiii 
și elevii care au participat la deschiderea anului școlar, cărora li s-a impus portul măștii atât în exterior cât și în interior.  

Protestele organizate de elevi în prima zi de școală denotă ceea ce știm cu toții deja după aproape 1 an de guvernare 
PNL-USR PLUS- UDMR: Guvernul Cîțu nu răspunde nevoilor cetățenilor și elevilor români. 

 

Deputat 
Florin-Claudiu Neaga 

*** 
 

PSD - Singurul partid politic care se gândește la soarta românilor! 
Stimaţi colegi, 
Declaraţia mea politică se numește “PSD - Singurul partid politic care se gândește la soarta românilor” și se referă la 

măsurile propuse de Partidul Social Democrat pentru sprijinirea românilor afectați de creșterea prețurilor din ultima perioadă. 
Guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR este responsabil pentru scăderea puterii de cumpărare a românilor cu 12%. Astfel, 

prin lipsa măsurilor de compensare a pierderilor de venit, acest guvern dezastruos a preferat să condamne la sărăcie milioane 
de români. 

Partidul Social Democrat a propus o serie de inițiative legislative care să vină în sprijinul românilor afectați de creșterea 
facturilor la utilități și produse. Astfel, au fost propuse o serie de amendamente la legea consumatorului vulnerabil care vor 
duce la compensarea facturilor pentru 10 milioane de români. 

O altă măsură a PSD se referă la majorarea salariului minin din mediul privat de la 2.300 lei la 2.500 lei și ridicarea 
plafonului de deducere scutite de impozit, pe care 66% dintre antreprenori o susțin. 

Chiar dacă guvernul Cîțu a servit fermierilor români doar minciuni, prin asigurările privind despăgubirile pentru secetă, 
în domeniul agriculturii, Partidul Social Democrat propune un program strategic de stimulare a procesării în agricultură.  

Ideea esențială a politicii economice propuse de PSD este că ceea ce este produs în România să fie prelucat în țară 
pentru a ajunge pe masa românilor, astfel încât să crească numărul firmelor și al angajaților din România și să scadă deficitul 
comercial agroalimentar catastrofal din prezent. 

De asemenea, Partidul Social Democrat propune un set de măsuri prin care se dorește scăderea deficitului forței de 
muncă și a colapsului sistemului de pensii. Problema majoră cu care se confruntă România este de natură demogafică, iar 
singura soluție pentru această problemă este stimularea natalității.  

Partidul Social Democrat a propus creșterea alocațiilor, deduceri pentru salariații cu copii și acordarea de tichete sociale 
pentru stimularea participării copiilor la învățământul preșcolar. 

În consecință, prin toate aceste măsuri, Partidul Social Democrat demonstrează că este singurul partid care se gândește 
la traiul românilor și vine cu propuneri legislative concrete în acest sens. 

Vă mulțumesc. 
Deputat 

Nicu Niță 
*** 

Guvernanții ne servesc circ pe moțiune de cenzură. 
Dar pâine cine le dă românilor? 

 
Tot spectacolul de pe scena politică este regizat de maestrul în combinații și manipulare, Florin Cîțu. De scenariu s-a 

ocupat cu brio președintele Iohannis "tăcut și surprins" ca de obicei. 
Nu mai este pentru nimeni un secret, motivul pentru care s-a ajuns aici, ce anume a generat o situație ridicolă cu urmări 

catastrofale atât pe plan economic cât și pe plan politic, în condițiile în care încrederea cetățenilor în partidele politice și 
politicieni este la cote minime. 

Fie că vorbim de controlul justiției, ori a banilor proveniți din fonduri europene, lupta internă dintre Orban și Cîțu pentru 
funcția de președinte a partidului și implicit cea de viitor candidat la alegerile prezidențiale, agenda de lucru a Guvernului a 
fost înlocuită cu agenda PNL. 
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Este inadmisibil să se întâmple așa ceva în actualul context socio-economic european după un an și jumătate de 
pandemie covid. De neconceput ca o luptă pentru șefie în cadrul unui partid să acapareze atât Parlamentul cât și Guvernul, în 
timp ce probleme importante își așteaptă rezolvarea.  

Coaliția de la Guvernare și-a dat duhul în ciuda tuturor promisiunilor științifico-fantastice făcute românilor! Cei de la 
USR PLUS  s-au simțit îndepărtați de la ciolan și nu au acceptat să se mulțumească cu firimiturile de la masa PNL așa că și-au 
depus demisiile din Guvern.  

Jucând rolul de victimă și arătând cu degetul către foștii parteneri de guvernare ca fiind cei mai răi și ei cei mai albi și 
mai strălucitori, miniștrii din USR PLUS au plecat fără să țină cont că blochează activitatea ministerelor, adâncind și mai tare 
criza economică și politică în care ne aflăm. Liderii USR PLUS, dl Barna și dl Cioloș prin declarații zgomotoase și mesaje 
mobilizatoare au transmis mereu românilor că ei sunt singurii preocupați cu adevărat de soarta țării și a cetățenilor ei. Dar iată 
că a venit și momentul adevărului și vraja s-a rupt când interesele personale și de partid au avut de suferit. S-au scos săbiile din 
teacă, războiul psihologic și mediatic a început și cei de la USR PLUS lepădându-se ca de satana de cei de la PNL au bătut 
palma cu AUR, uitând de toate promisiunile făcute românilor. 

În paralel cu acest circ politic de prost gust, problemele cu adevărat importante pentru țară au fost abandonate. 
Euro își continuă ascensiunea nestingherit în raport cu leul, ceea ce duce la un val de scumpiri la utilități, medicamente, 

alimente. 
Prețul la energia electrică provoacă coșmaruri oamenilor în condițiile în care nivelul de trai a scăzut, numărul celor fără 

loc de muncă a crescut. Un nou an școlar a început dar în aceleași condiții ca și anul trecut, mult trâmbițatele măsuri pentru 
reparații și modernizarea unităților de învățământ au rămas doar pe hârtie. Zilele trecute ministrul învățământului se lăuda că 
toate școlile vor fi verificate până la începerea anului școlar pentru a se cunoaște problemele cu care se confruntă, în realitate 
doar un procent de 6% au fost vizitate, multe dintre ele fiind cu risc seismic. Mult blamatele wc-uri din curtea școlii au rămas 
la locul lor. Cele moderne, în mințile celor care le-au promis.  

În timp ce alte țări europene precum Spania și Franța anunță măsuri de protecție, pentru cetățenii lor, preocupați de 
încetinirea sau chiar stoparea dezechilibrelor economice, guvernul României este nefuncțional. Agenda de lucru este zero, 
amintindu-ne de guvernul zero.  

Președintele României, singurul care ar putea pune capăt acestui joc de-a "uite moțiunea, nu-i moțiunea" făcând uz de 
Constituție își continuă somnul liniștit. Nu vede, nu aude. Nici măcar nu mai "constată cu surprindere" că cel pe care il 
antrenează ca succesor la Cotroceni, Florin Cîțu, este un prim ministru lipsit de coloană vertebrală și mediocru. 

Circ pe moțiune de cenzură avem, dar pâinea, pâinea cea de toate zilele, cine o asigură românilor? 
 

Deputat 
Marius Eugen Ostaficiuc 

*** 
 

Certurile interminabile dintre PNL și USR periclitează accesul la educație al copiilor chiar din prima zi de școală 
 

Stimați membrii ai Parlamentului, 
Școlile riscă să fie închise din cauza scandalurilor și luptei pe ciolan dintre PNL și USR-PLUS. A început anul școlar, 

iar ministerele Sănătății și Educației, care trebuiau să asigure funcționarea școlilor cu prezență fizică, sunt pur și simplu inerte 
și incapabile să furnizeze informații clare și să adopte măsuri ferme pentru desfășurarea cursurilor în condiții sanitare sigure 
pentru elevi și profesori. Atât înainte de ieșirea USR de la guvernare, cât și acum, reprezentații acestei formațiuni politice 
acuză PNL pentru proasta gestionare a pandemiei și vaccinării, iar Ministerul Educației anunță revenirea la educația online, 
care potrivit OMS, UNICEF, Comisiei Europeană e contraproductivă pentru elevi. 

Niciun părinte, elev sau profesor nu știe ce să mai creadă și unde să caute informații, atât timp, cât fiecare reprezentant 
al Guvernului spune altceva, iar PNL și USR-PLUS se acuză reciproc incompetență și nepăsare în ceea ce privește pregătirea 
sistemului de sănătate și de învățământ în contextul creșterii cazurilor de COVID de la o zi la alta. 

PSD a cerut cu insistență pe toată durata vacanței de vară ca cele două ministere să pregătească testarea periodică a 
elevilor astfel încât să se evite trimiterea acestora în online. Nici măcar acum, la începerea școlii, nu există o decizie clară, 
oficială între Ministerul Educației și Ministerul Sănătății privind tipurile de teste și procedurile de testare pentru elevi și 
profesori. Totul este la nivel de intenții și propuneri, după ureche. În loc să fi pregătit aceste lucruri, Ministrul Educației face 
predicții mioritice privind data la care școlile vor reintra în online. 
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PSD a propus ca elevii să beneficieze de câte două teste gratuite pe săptămână. 
Regulile pentru desfășurarea cursurilor în noul an școlar, anunțate de reprezentanții Guvernului Cîțu, atât înainte de 

ruperea Coaliției, cât și acum cu ministru interimar la Sănătate devoalează incapacitatea Executivului de a asigura dreptul 
neîngrădit la educație, prevăzut de Constituție și de a garanta desfășurarea orelor cu prezență fizică, în condiții de siguranță. În 
acest moment școlile sunt la fel de nepregătite pentru a face față provocărilor generate de epidemie, ca și anul trecut, iar 
regulile convenite de ministere întrețin incertitudinea și brambureala din sistem. 

S-a irosit toată vara, deși trei luni ar fi permis unităților de învățământ să se organizeze mult mai bine din punct de 
vedere sanitar, pentru începerea noului an școlar în condiții de siguranță. 

Ce a cerut în mod repetat PSD pe toată durata vacanței de vară: 
• Vaccinarea elevilor să fie liber consimțită de părinți, fără nicio condiționare a accesului elevilor la educație. 
• Organizarea testării pentru COVID-19 ca măsură complementară față de vaccinare, care să permită prevenirea apariției 

focarelor în școli și continuarea cursurilor cu prezență fizică pentru elevii cu test negativ. 
• Asigurarea a două teste COVID-19 pe săptămână pentru fiecare elev din România. 
• Încetarea disputelor politice dintre Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, pentru a stabili de comun acord măsuri 

importante pentru pregătirea anului școlar. 
• Valorificarea dozelor de vaccin neutilizate pentru a obține fondurile necesare asigurării testării în școli. 
Stimați membri ai PNL-USR-UDMR lăsați certurile și lupta pe ciolan, pe interese personale și de partid, pe funcții și 

bani, ocupați-vă întâi de sănătatea și educația copiilor noștri! 
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Daniela Oteșanu 

*** 
România, la cheremul alegerilor din PNL 

Stimați colegi, 
România se confruntă, la momentul actual, cu o criză acută de iresponsabilitate, pe lângă celelalte crize – sanitară, 

economică, socială – existente în peisajul actual. Alegerile interne din PNL, care au ajuns să aibă un nivel de alegeri cel puțin 
prezidențiale, au transformat România din locul în care interesele cetățenilor ar trebui să primeze în locul în care o gașcă de 
politicieni așa-ziși liberali se ceartă între ei pentru a câștiga puterea. 

Toate aceste jocuri politice la care asistăm de luni bune nu sunt alegerile interne ale PNL, ci afectează o societate 
întreagă, care depinde de deciziile unui premier liberal ancorat în lupta politică. De ce permitem ca aceste lucruri să continue și 
nu luăm atitudine? 

Corect și moral era ca, din momentul anunțării competiției interne a PNL, premierul României să se retragă din funcția 
pe care o deține pentru a se concentra pe șefia PNL pe care și-o dorește atât de mult. Asta dacă nu este capabil să pună 
interesele țării mai presus de propria-i imagine politică. Așa ar fi fost corect, dar... 

Despre ce corectitudine putem vorbi atunci când vedem toate lucrurile care se petrec în jurul nostru? Cine mai este 
corect în conducerea țării atunci când vedem o cohortă de liberali pentru care nu mai contează faptul că au de ținut frâiele unei 
țări aflată în prag de colaps atunci când ei au alte priorități personale? 

Este o rușine faptul că fiecare familie din România, fără exagerare, ajunge să sufere din cauza alegerilor interne ale 
PNL. Facturile crescute, prețuri mărite la alimente, un leu care se depreciază zi de zi, toate acestea sunt efectul unei crize 
politice care durează de prea mult timp în România. Suntem conștienți cu toții că acesta este adevărul, dar nimeni nu pare să 
fie impresionat prea mult de lucrurile acestea. 

Încercând să se păstreze o atmosferă liniștită, ni se spune că totul este în regulă, și chiar și criza Covid a început să își 
piardă din importanță în fața datei de 25 septembrie, atunci când – sperăm cu toții – acest circ se va încheia. Dar ce se va 
întâmpla după? Să ne așteptăm la măsuri și mai radicale luate de acest guvern, dacă cel susținut de ei va pierde? De ce 
România a devenit locul de joacă al PNL și al intereselor unui partid care s-a rătăcit pe drumul guvernării? 

Din fericire, PSD continuă să lupte și să muncească pentru români, în interesul lor, în timp ce alții se joacă de-a politica, 
punând o presiune imensă pe toate sistemele naționale. Am fost și vom rămâne singurul partid care știe cu adevărat și vrea să 
guverneze România mai presus de alte interese. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Eliza Peța-Ștefănescu 

*** 
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România prea puțin educată 
Stimate domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi,  
A durat cinci ani aprobarea proiectului „România Educată”. Cinci ani în care proiectul a fost ținut prin sertare, fiind scos 

de la naftalină doar în momentele în care președintele voia să se mai laude puțin cu măreața sa realizare. Anunțat cu surle și 
trâmbițe în 2016, pe ultima sută în 2018, un munte de platitudini în 2021, idei expirate și nicio viziune. 

Marele proiect menit să scoată România din josul listei și s-o urce pe mărețe culmi de progresism educațional și-a dat 
deja obștescul sfârșit, îngropat de un premier avid de putere internă în propriul partid și de o ceată de miniștri ce ar completa 
cu succes lista analfabeților funcționali. 

Conform datelor Comisiei Europene, România a alocat de 2 ori mai puțini bani pentru educație din PNRR decât 
celelalte state europene, care au alocat în medie cca 25%. Ceea ce la noi e încă în stadiul de proiect, în alte țări deja se 
implementează. Ceea ce încă ne propunem la nivel de schiță, în alte părți e realitate. 

Analfabetismul funcțional în România atinge cote alarmante. Rezultatele obținute de elevii români sunt de două ori mai 
slabe decât media Uniunii Europene. Mai simplu, elevii nu pot înțelege și reproduce ceea ce citesc și nici nu pot aplica în viața 
de zi cu zi. 

Educația în mediul rural se face în continuare în condiții dintre cele mai grele: cu toalete în fundul curții, cu igrasie pe 
pereți, fără norme sanitare elementare, fără autorizații de incendiu. 

Școala începe în mai puțin de-o săptămână sub semnul bâlbelor de partid, cu norme ce se bat cap în cap, cu profesori 
nemulțumiți și mai ales, cu elevi ce vor orbecăi încă un an printre hățișurile normative, la cheremul hachițelor unui guvern 
incompetent. 

Între timp, ministrul Câmpeanu ne spune cu seninătate că nu există nici în prezent platforme dedicate şi securizate pe 
care să poată fi efectuată o evaluare online corectă. Și asta în condițiile unui val 4 iminent, în condițiile unei creșteri alarmante 
a cazurilor de Covid și a unei campanii de vaccinare pe butuci. 

România educată reprezintă doar niște vorbe frumoase, bune de atârnat la rever, lângă sigla de partid. În realitate, avem 
doar nepăsare față de părinți, față de cadrele didactice și mai ales față de cei ce reprezintă viitorul acestei țări, elevii noștri. 

Până nu înțelegem că educația necesită finanțare și profesionalism, infrastructură și proiecte de viitor, vom continua să 
trăim într-o Românie prea puțin educată, spoită anual cu declarații bombastice, al cărei regres este din ce în ce mai vizibil. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Dan Cristian Popescu 
*** 

România nimănui 
 

5,3% este rata inflației înregistrată în august 2021. 
Datoria externă a României a crescut cu 6,05 miliarde de euro. 
5,1% este rata șomajului înregistrată în iulie 2021.  
420.000 de români cu vârsta între 15 și 74 de ani sunt șomeri.  
Prețul facturilor de electricitate a crescut cu 48%. 
Prețul facturilor la gaze a crescut cu 20%. 
Prețul la benzină și la motorină a crescut cu 14%. 
4 români din 10 nu vor putea să își încălzească locuința la iarnă.  
Așa arată România sub guvernarea PNL-USRPLUS.  
Din păcate, aceasta este realitatea dragi români.  
Acest Guvern a dezamăgit țara, a dezamăgit românii, a dezamăgit propriul electorat prin performanța slabă și prin lipsa 

măsurilor de guvernare. Cifrele vorbesc de la sine.  
Parcă am ajuns o țară neguvernată.  
Avem o țară frumoasă și bogată, dar pare că suntem ai nimănui. Și dacă privim în așa-zisa coaliție de guvernare, cine să 

ne guverneze? 
„Surprinza” cea mai mare pentru toată lumea este USRPLUS și incompetența și ipocrizia de care nu încetează să dea 

dovadă.  
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Au primit votul românilor, au avut șansa să dovedească ce pot, asta după ce ani buni au criticat extrem de vocal toate 
partidele politice, iar când, în sfârșit, au ajuns la guvernare, au dezertat.  

Au dezertat din post atunci când țara avea nevoie de ei.  
Cel mai reprezentativ exemplu este cel al Ioanei Mihăilă, fostul ministru al Sănătății, care a plecat din Minister în plină 

pandemie de coronavirus. 
Cristian Ghinea, fostul ministru al Fondurilor Europene, va rămâne cu o carieră politică etichetată de eșecul de a redacta 

Planul Național de Reconstrucție și Reziliență (PNRR). 
Cătălin Drulă, fostul ministru al Transporturilor, a marcat câteva lovituri de PR în timp ce, în realitate, lucrările la 

drumuri și poduri zac abandonate în degradare și uitare.  
Claudiu Năsui, fostul ministru al Economiei, a desființat Direcția Generală pentru Turism, singurul organism 

instituțional destinat promovării și reprezentării României, în plan european și internațional. Tot ministrul Năsui i-a ignorat pe 
reprezentanții industriei pentru organizări de evenimente, târguri și expoziții internaționale și a refuzat să îi introducă în 
schema de ajutor de stat pentru Horeca. 

Acești domni, acești tineri, USRPLUS, „speranța politicii românești” au decis să-și trântească propriul Guvern pentru că 
nu s-au înțeles pe bani. Mai mult, USRPLUS vrea să-și realizeze planul de a-l da jos pe Premierul Florin Cîțu, folosindu-se de 
voturile PSD.  

Prin aceste fapte USRPLUS și-a dat arama pe față, a dovedit că sunt dominați de aceleași metehne politicianiste în care 
doar interesul de partid și de grup contează, mai presus de interesul țării.  

La polul opus, Partidul Național Liberal, prin liderii săi, nu a fost niciodată mai departe de români și de ceea ce le 
trebuie acestora pentru a avea o viață mai bună.  

Din păcate, PNL a dat dovadă de nepăsare, de indiferență și de aroganță.  
Războiul dintre domnii Ludovic Orban și Florin Cîțu pentru conducerea partidului PNL a lăsat țara neguvernată, 

principalul punct de gravitație fiind Congresul PNL din 25 septembrie.  
Aceasta este România lui 2021, aceștia sunt conducătorii noștri.  
Mă tot gândesc la vorbele din acest weekend ale unei doamne dezamăgite profund, la fel ca și mine, de ceea ce se 

întâmplă cu țara asta: dumneaei spunea „ne merităm soarta”, dar oare așa să fie? 
 

Deputat 
Ana-Loredana Predescu 

*** 
 

PNRR-ul României încă nu e adoptat la Bruxelles! 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Din păcate, haosul creat de PNL și USR-PLUS are consecințe grave la nivel economic și internațional pentru țara 

noastră. Creșterea cursului euro în raport cu leul afectează nivelul de trai al românilor. Mai mult decât atât, Guvernul s-a 
împrumutat la dobânzi record, iar avansul din PNRR s-ar putea să nu mai ajungă în 2021. Nici acum, după 6 luni de la 
termenul inițial, PNRR-ul României nu e adoptat la Bruxelles, iar absorbția fondurilor europene e dezastruoasă, mai sunt încă 
14 miliarde de euro neconsumate, din exercițiul financiar 2014-2020. 

Avem nevoie de o Românie dezvoltată în Uniunea Europeană, iar acest lucru nu se poate realiza cu un PNRR blocat și 
fără negocieri punctuale cu cei de la Comisia Europeană privind programarea financiară pentru perioada 2021-2027. România 
își pierde credibilitatea pe piețele financiare, iar investitorii se gândesc de două ori dacă să mai injecteze capital la noi în țară.  

Este vital ca banii europeni să fie accesați și să ajungă acolo unde este nevoie cu adevărat, mai ales în contextul 
efectelor generate de pandemie. Este nevoie de o relansare a economiei cu accent pe crearea de locuri de muncă, mai ales 
pentru tineri, crearea de START-UP-uri, susținerea IMM-urilor.  

Nu vrem să mai plece românii la muncă în altă țară! În campania electorală, cei din șubreda coaliție aflată la guvernare 
au promis că vor aduce Diaspora acasă, dar acest lucru nu s-a întâmplat...  

Nu trebuie neglijate problemele de mediu. Trebuie să începem să investim cu adevărat într-un viitor sustenabil, să 
protejăm mediul, să luăm măsuri împotriva poluării, să ne axăm pe transportul inteligent. Digitalizarea este, de asemenea, 
foarte importantă. Este nevoie de măsuri punctuale și pentru agricultori.  Producătorii autohtoni au fost abandonați de 
guvernanți. 
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Fondurile europene reprezintă șansa pentru dezvoltarea României. În plus, cele 29 de miliarde de euro prin PNRR pot 
duce la reformarea unor domenii importante esențiale pentru țara noastră. Să nu irosim această oportunitate! 

Vă mulţumesc!         Deputat 
Marian-Iulian Rasaliu 

*** 
 

România – rol cheie în menţinerea securităţii în zona Mării Negre 
 

Lumea în care trăim este o lume nouă care s-a schimbat mult, mai ales în ultimii doi ani, şi pe care, în acest moment, nu 
o înţelegem complet. Criza sanitară, creată de pandemia COVID 19, s-a transformat paradoxal în cel mai mare şoc strategic la 
nivel global. Epidemia a devenit chiar pe alocuri cadrul unor confruntări politice şi ideologice, dar în acelaşi timp a obligat 
naţiunile să revadă fundamental perspectivele strategice şi tactice naţionale, regionale şi globale. 

Regiunea Mării Negre este fără îndoială importantă din punct de vedere strategic. Aici se intersectează rutele comerciale 
şi traseele energetice tradiţionale de pe direcţia est-vest cu cele de pe direcţia nord-sud. Şi, din acest punct de vedere, orice 
schimbare de atitudine politică sau militară poate afecta interesele tuturor ţărilor riverane, şi nu numai ale lor. 

Perioada prin care trecem acum este deosebit de complicată şi schimbarea realităţii la nivel global are loc într-un ritm 
fără precedent, din punct de vedere politic, economic, tehnologic, social şi cultural. În acest context, militarizarea rapidă şi 
extinsă din zona Mării Negre şi folosirea acesteia ca pârghie politică de presiune generează multă îngrijorare. 

Am asistat cu totii în ultimii ani la concentrări semnificative de trupe şi tehnică militară într-o zonă relativ restrânsă şi la 
derularea unor acţiuni de forţă în Bazinul Marii Negre. Un răspuns similar din partea celorlalte ţări riverane ar putea declanşa 
inevitabil o cursă regională a înarmării. 

Am asistat, de asemenea, la folosirea unor metode neconvenţionale de război în proximitate, ceea ce a creat o altă serie 
de îngrijorări şi a crescut riscul declanşării unor confruntări pe scară largă pornind de la nişte incidente minore. 

În plus, pandemia Covid-19 și impactul ei economic devastator au dezvăluit în mod elocvent vulnerabilitățile 
societăților moderne în fața unei amenințări comune nevăzute, dar nu mai puțin periculoasă, și ne-au testat capacităţile de a 
rezista și de a răspunde adecvat neobişnuitei provocări nu numai în regiune, ci și în întreaga lume. 

Pandemia ne-a demonstrat că securitatea națională și internațională trebuie să fie un concept mai cuprinzător, inclusiv 
referitor la aspecte care depășesc cu mult noțiunile acceptate de până acum. Iar forţa unei naţiuni este dată, azi, nu în primul 
rând de capabilităţile militare de care dispune, ci de capacitatea ei de a rezolva situaţiile de criză internă, de priceperea de a 
depăşi situaţii dificile internaţionale. 

Documentele adoptate la ultimul Summit NATO, la care şi România a aderat, au consemnat atât importanţa strategică a 
Mării Negre, cât şi angajamentul aliaţilor faţă de menţinerea unui climat de securitate şi stabilitate în zonă. 

În mod evident, capacitatea de apărare, descurajarea, rezistenţa şi cooperarea rămân elementele-cheie ce pot consolida 
un climat stabil, democratic şi pot genera prosperitate în regiunea Mării Negre, pornind, de exemplu, de la câteva proiecte 
concrete comune, de care să beneficieze toate statele din zonă. 

Iar în domeniul militar, deciziile şi iniţiativele NATO rămân extrem de importante. Între acestea trebuie menţionat şi 
angajamentul, luat la recentul Summit NATO de la Bruxelles din iunie 2021, faţă de statele partenere din Bazinul Mării Negre 
de a le susţine şi mai mult, atât politic, cât şi militar cu scopul de a le spori rezistența și pentru a menține un avans tehnologic 
obligatoriu necesar. 

Miza economică cea mai importantă rămâne asigurarea securităţii în zonă mai ales în ceea ce priveşte activitatea navelor 
implicate în explorarea, producţia şi construcţia infrastructurii de exploatare a noilor zăcăminte de gaze naturale descoperite de 
către România în perimetrul Neptun Deep şi Turcia, la Sakarya.  

În actuala conjunctură internaţională, orice investitor va fi reticent în a demara un proiect major tocmai din cauza 
sentimentului că există o ameninţare potenţială permanentă în zonă. 

Faţă de această situaţie, România consideră că soluţia cea mai bună este, pe de o parte, adoptarea de către aliaţi a unei 
strategii regionale comune, bazată pe unitate, coeziune şi solidaritate. Pe de altă parte, la fel de esenţială este dezvoltarea 
cooperării zonale între aliaţii riverani, pentru stabilitatea și securitatea regiunii şi protejarea intereselor lor economice. 

În prezent, politica de securitate a țării noastre este definită fundamental de trei direcţii de acţiune: creșterea rolului şi 
eforturilor României în Uniunea Europeană, consolidarea profilului strategic în NATO, precum și aprofundarea și extinderea 
Parteneriatului Strategic cu SUA. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 24 - 2021  
Săptămâna 13 - 17 septembrie 2021  

 

 

28 
 

În acest proiect, Parlamentul României poate participa esenţial şi activ prin nivelul de expertiză deţinut, inclusiv la 
nivelul celor două Comisii pentru apărare, ordine publică şi siguranţa naţională din Senat şi Camera Deputaţilor. Dincolo de 
rolul lor în exercitarea controlului parlamentar asupra instituţiilor publice din aria de competenţă, componente ale Sistemului 
Naţional de Apărare, comisiile pot avea de asemenea o contribuţie avizată atât la  nivel analitic cât şi juridic în definirea 
politicii de securitate naţională a României. 

Poate că este momentul potrivit acum pentru o evaluare lucidă şi corectă a iniţiativelor politice existente deja în zonă şi 
a potenţialului lor real de a sprijini şi îmbunătăţi climatul politic, de a crea condiţii favorabile înţelegerii şi cooperării între 
naţiunile din această regiune. 

Altfel spus, apare ca absolut necesară o abordare integrată, atât la nivel regional, cât şi la nivelul NATO, o abordare care 
să îmbine eforturile de consolidare ale unei poziţii de descurajare militară credibilă și durabilă, cu o sporire a eficacității 
acțiunilor politice și diplomatice prin angajarea într-o permanentă comunicare strategică concretă, unitară, continuă și 
coerentă. 

Deputat 
Viorel Salan 

*** 
 

Preţul energiei electrice zădărnicește combaterea pandemiei 
 
Superman de România a aprobat în 2020, în calitate de ministru de Finanțe, eliminarea plafonului pus de PSD la prețul 

energiei electrice și al gazelor și a făcut cadou giganților din energie eliminarea taxei de 2% pe cifra de afaceri din care trebuia 
asigurată protecția consumatorilor vulnerabili. 

Explicația guvernului liberal pentru asumarea răspunderii pe modificarea Ordonanței 114/2018 a fost că taxa de 2% pe 
cifra de afaceri a companiilor din sectorul energetic a dus la creşterea preţurilor pentru energie şi utilităţi, iar preţul fix de 
vânzare la producători a avantajat importurile de gaze şi energie electrică. 

Au numit Ordonanța 114/2018 „ordonanța lăcomiei”, dar OUG 1/2020, prin care au modificat-o, a devenit “ordonanța 
îngenunchierii populației” sub povara prețurilor care au explodat, la utilități și combustibili. 

Și nu numai populația se află în imposibilitatea de plată.Tocmai a ieșit la iveală faptul că preţul energiei electrice bagă 
în insolvenţă Institutul „Marius Nasta”. 

În plin val patru al pandemiei, cu aproape 4000 de cazuri raportate în data de 14 septembrie, această unitate de eșalon 
superior în lupta anti Covid 19, se aşteaptă să intre în incapacitate de plată în următoarele două luni, conform afirmației 
managerului Beatrice Mahler, din cauza preţurilor aproape duble pe care furnizorul de energie electrică le percepe și le-a 
comunicat cu două săptămâni în urmă Institutului printr-o  adresă. 

Medicul a precizat că a scris Ministerului Sănătăţii despre această situaţie, însă nu a primit deocamdată răspuns. 
Din dorința de a face să dispară toate programele și inițiativele PSD, guvernarea liberală nu a avut obiectivitatea de a 

pastra măsurile benefice pentru populație, cum era prețul reglementat la energie electrică și gaze. 
Constatăm acum că această prostie monumentală trimite în sărăcie nu doar milioane de români, dar pune în pericol 

siguranța națională. 
Premierul incearcă să paseze responsabilitatea creşterii preţurilor la BNR, spunând că are încredere că instituția va găsi 

soluţia pentru a tempera dinamica inflaţiei. 
Analizând dezastrul de la Institutul Marius Nasta, preconizez că în aceeași situație vor fi în curând și alte unități 

spitalicești de maximă importanță în aceste momente dramatice în care numărul de cazuri Covid 19 cunoaște o creștere 
fulminantă. 

Nu greșesc dacă spun că guvernul și Superman Cîțu din fruntea lui, ar trebui acuzați și trași la răspundere pentru 
zădărnicirea combaterii bolilor infectocontagioase, prin masurile de protecție pe care nu le-au luat în sprijinul instituțiilor de 
maximă importanță în combaterea pandemiei. 

Pentru premierul penal o infracţiune în plus nu ar fi nimic nou sub soare. 
 

Deputat 
Viorica Sandu 

*** 
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Puterea aruncă în aer România! 
Stimaţi colegi,  
Personal, încă din primăvara acestui an, am atras atenția, de la această tribună, cu privire la incapacitatea Guvernului 

Cîțu de a conduce această țară, punctând de fiecare dată enormitățile comise de ministrul Economiei, Claudiu Năsui ori 
declarațiile aberante ale viitorului fost prim-ministru. Și nu am fost singurul deputat care a făcut acest lucru. 

”România Eșuată” a fost o moțiune care, dacă ar fi trecut, ar fi salvat țara de la dezastrul în care ne aflăm acum. Cu toții 
știam încotro va duce țara celebra Coaliție de guvernare, având în vedere că măsurile întreprinse nu aveau nicio noimă și nu se 
regăseau în necesitățile economice ale momentului. 

Însă, trecând peste ce a fost, să ne uităm atent la ce este acum! Un mare haos! 
După cum știm, în economie lucrurile se rezumă la cunoscutul proverb românesc: ”cum îți așterni, așa dormi”. Cam asta 

a făcut și actuala Coaliție, iar acum ne aflăm în plină criză economică ce se suprapune extrem de periculos peste cea existentă 
în Sănătate.  

Astfel, pe de-o parte avem reducerea activității exportatorilor prin lipsa de contracte externe, de unde a rezultat scăderea 
exportului, fapt ce a influențat la rândul său cursul de schimb valutar, iar, pe de altă parte, avem proasta implementare a 
liberalizării prețului la energie ce a condus, inevitabil, la ceea ce vedem astăzi. 

Însă, ceea ce poate fi și mai grav este faptul că aceste scumpiri vor afecta deopotrivă și unele spitale, fiind posibil ca 
acestea să ajungă în incapacitate de plată, iar în contextul valului patru al pandemiei acest lucru ar fi o adevărată tragedie. 

Eu și colegii mei considerăm că trebuie imediat luate măsuri de plafonare a prețurilor la energie, măcar pe o perioadă de 
6 luni, timp în care este necesară creșterea salariului minim pe economie de la 2.300 de lei la 2.500 de lei cu o reconfigurare a 
deducerilor pentru cei 200 de lei în plus pentru a fi scutiți de taxare, astfel încât acești bani să ajungă efectiv în buzunarele 
cetățenilor.  

De asemenea, nu trebuie să uităm că începerea școlii a debutat fix în aceleași condiții ca și anul trecut. Guvernul a 
renunțat la programul de testare periodică a elevilor în școli, creionând astfel scenariul după care, în maxim o lună de zile, 
copiii vor reveni la învățământul online. Nu este cazul să mai menționez că lipsa testării periodice pune sănătatea copiilor într-
un pericol real, deoarece știm că această tulpină a virusului îi afectează direct. 

Cumva, era evidentă și apariția unei crize politice pe fondul uneia economice, deoarece această Coaliție este alcătuită 
din trei partide cu orgolii imense și, așa cum se întâmplă în astfel de situații, celălalt e de vină. După doi ani de guvernare de 
dreapta ar fi fost ridicol să continue să dea vina pe PSD, așa că au dat vina unii pe alții, iar rezultatul îl vede fiecare român 
acum la tv și în buzunarul propriu. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Elena Stoica 

*** 
PSD susține implicarea tuturor partidelor și autorităților publice pentru asigurarea accesului la educație pentru toți 

copiii și menținerea școlilor deschise în condiții de siguranță 
Stimați parlamentari, 
Atât eu, cât și colegii mei parlamentari social-democrați ne dorim să colaborăm cu toți factorii implicați în procesul de 

învățământ de la nivel legislativ, executiv și local pentru a  permite  desfășurarea acestui an școlar cu prezență fizică, în 
condiții de siguranță. 

În primul rând copiii, dar și profesorii nu își mai permit să piardă un an școlar. 
Nu putem să repetăm fiascoul din 2020-2021, când mare parte din anul școlar a funcționat în regim online și a bulversat 

atât elevii, cât și profesorii și părinții. 
Guvernarea Dreptei de anul trecut i-a lăsat pe mulți elevi fără acces la tehnologie deci fără acces la educație, pasând în 

ultimul moment responsabilitatea către autoritățile locale, fără a fi alocat și finanțarea necesară.  
În anul școlar trecut în multe scoli din țară, nu au fost asigurate condițiile minime necesare desfășurării orelor de curs în 

sistem online și nu s-au realizat conexiunile la internet care să facă posibile aceste ore. 
Cel de-al doilea an școlar din pandemie începe în același haos și incertitudine ca precedentul. Din păcate și în acest an 

școlar, foarte multe unități de învățământ riscă să fie închise. Nu mai există nicio scuză! Actualii guvernanți nu au făcut nimic 
toată vacanța pentru că s-au certat între ei!  

Măsurile pe care ministerele de resort, respectiv Ministerul Sănătății și Ministerul Educației trebuie să le adopte rapid 
sunt cele legate de: testarea periodică gratuită a tuturor profesorilor, indiferent dacă sunt vaccinați sau nevaccinați, testarea 
periodică a elevilor, cu teste non invazive și izolarea doar a elevilor contaminați. Ambele măsuri și-au dovedit deja eficiența 
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fiind reluate în acest an după ce au fost aplicate cu  succes, încă din anul școlar care a trecut, în mai multe țări ale Uniunii 
Europene. Testați, nu vă mai certați! 

Vă spun cu toată convingerea că educația este cea mai sigură cale de ieșire din sărăcie. Fiecare școală reprezintă pentru 
elevi o poartă de ieșire către o viață mai bună și mai sigură. Există o relație directă între educație și prosperitate. Uitați-vă în 
toată lumea. Oriunde pe această planetă unde există un nivel de trai mai ridicat există și un sistem de educație mai performant. 
Cele mai prospere state au cele mai avansate și respectate licee și universități. Statele Unite au un sistem de educație ultra 
performant. Anglia, Germania, Japonia au de asemenea sisteme de educație cu o foarte bună reputație. Sărăcia este doar acolo 
unde nu este școală sau acolo unde nu e acces la educație. 

Noi adulții, profesori, politicieni, oameni de afaceri sau funcționari în administrație trebuie să facem tot ce e posibil ca 
această ușă să fie deschisă pentru toți copiii. Fiecare copil care trece acest prag al educației are o șansă spre un viitor mai bun.  
Nu este un drum ușor, dar este un drum sigur. Când vorbim despre viitorul acestei țări, despre copiii noștri, nu mai contează 
doctrina, partidul, divergențele politice sau ideologice. Trebuie să colaborăm cu toții pentru asigurarea accesului la educație 
față în față a tuturor copiilor din România. 

Haideți să lăsăm deoparte certurile, scandalurile, diferențele de opinii, orgoliile, interesele de partid și să ne concentrăm 
pe educația copiilor noștri, pe oferirea accesului la școală cu prezență fizică, pe îmbunătățirea condițiilor din școli, pe 
adaptarea programei școlare la realitățile economice și sociale, în esență să contribuim la formarea și șlefuirea personalităților 
și caracterelor copiilor noștri. 

Așadar, mă înclin și eu cu mult respect către toți profesorii și le mulțumesc în numele tuturor copiilor care au început în 
școală construcția traseului profesional pe care l-au avut în viață. 

Vă mulțumesc!  
Deputat 

Dan Constantin Șlincu 
*** 

 
Declarație politică 

Doamnelor și domnilor parlamentari, 
Nu este doar un vot împotriva premierului Cîțu, este un vot pentru demiterea acestei coaliții de-a dreptul toxice pentru 

cetățeni, care a îngropat România în datorii istorice, a gestionat catastrofal pandemia, a falimentat afaceri. Au explodat 
prețurile, copiii noștri au fost privați de dreptul constituțional la educație, bătrânii batjocoriți, iar religia și obiceiurile noastre 
creștine au ajuns la rang de insulta. Aceasta este ,,țara ca afară” mult promisă de către dreapta politică. 

Zilele acestea vedem cum, sistematic, au îndeplinit programul lor de guvernare, acela de a pune România pe butuci și de 
a întoarce romanii unul împotriva celuilalt. Până aici! Sper ca colegii mei din Camere să nu mai treacă peste voința poporului 
și să nu mai gireze un asemenea circ: o altă guvernare de dreapta puțin spus dezastruoasă!  

Aștept ca instituțiile statului să reflecte asupra acțiunilor iresponsabile de până acum ale guvernului. Așa cum spune și 
imnul nostru: ”acum ori niciodată” să scăpăm de această guvernare si totodată să fim uniți pentru a avea puterea de a depăși 
această perioadă sumbră din istoria noastră și să putem  guverna pentru români, pentru o Românie puternică. 

 

Deputat 
Daniel Tudorache 

*** 
 

Efectele guvernării Cîțu le trăim cu toții dar nu le resimțim toți la fel 
Stimați colegi, 
Doamnelor și domnilor deputați,  
Coaliția de guvernare a aruncat, fără scupule, țara într-o criză politică pe care au prelungit-o de la o zi la alta, timp în 

care cursul euro a explodat ajungând la aproape 5 lei, prețurile la alimente au crescut și ele, prețul la carburanți de asemenea 
iar bomboana de pe coliva românilor a fost liberalizarea pieței energiei, puternic trâmbițată, ca o măsură de reparație la 
Ordonanța de Urgență a Partidului Social Democrat care plafonase prețul energiei.  

Domnule prim ministru, 
Efectele le vedem cu toții dar nu le resimțim toți la fel!  
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În județul Alba au fost înregistrate cele mai mari facturi la energia electrică. O familie a primit o factura de 150.000 de 
euro pentru un apartament nelocuit, o altă familia a primit o factură de 8.000 de euro și multe alte familii au înregistrat facturi 
cu prețuri dublate sau chiar triplate! Este inadmisibil! Este inuman! Este jaf la drumul mare! Guvernul pe care îl conduceți cu 
atât de mult cinism, este un adevărat coșmar pentru români.  

Domnilor guvernanți, 
Vă atrag atenția că explozia prețului la energie nu va afecta doar consumatorii casnici, va afecta și lupta cadrelor 

medicale cu pandemia de coronavirus, facturile spitalelor s-au dublat și ele iar subfinanțarea sistemului sanitar va duce la 
restrângerea activității acum când înregistrăm din nou mii de cazuri noi și avem nevoie ca de aer de paturi și aparatură de 
specialitate pentru bolnavi. Sau aveți de gând să ascundeți decesele din nou?  

Creșterea prețului energiei va afecta și mediul economic, marii consumatori de energie din industrie vor fi nevoiți să își 
restrângă activitatea fapt ce va avea drept consecință pierderea locurilor de muncă, creșterea șomajului și în definitoriu 
creșterea presiunii pe bugetul de stat și creșterea gradului de îndatorare. Numai lucruri fantastice! 

 

Deputat 
Radu-Marcel Tuhuț 

*** 
 

A onora și a ignora. Belmondo și Caramitru - două exemple paradigmatice  
pentru atitudinea unei țări în fața valorii culturale 

 
Ziua de 10 septembrie a acestui an a fost o zi neagră atât pentru cultura românească, cât și pentru cultura franceză. Două 

țări, două popoare și-au condus pe ultimul drum „monștrii sacri” ai cinematografiei și teatrului – Jean-Paul Belmondo, în 
Franța, și Ion Caramitru, aici în România. Tristețea acestei zile a fost, pentru noi românii, dublată de rușine și frustrare. 
Ceremonia funerară dedicată actorului francez, la care a participat și Președintele Franței, Emmanuel Macron, alături de o suită 
de miniștri și oficiali francezi a făcut ca moartea marelui nostru actor, Ion Caramitru, să fie și mai greu de îndurat... 

 Omagiat la Domul Invalizilor, acolo unde Napoleon își petrece eternitatea, Belmondo a avut parte de o ceremonie 
specială, de un omagiu național și de un elogiu funebru de 13 minute rostit cu însuflețire de Președintele Franței. La noi, nici 
vorbă de omagiu național. Singurele lucruri care mai aminteau de măreția personalității conduse pe ultimul drum au fost 
prezența altor câteva nume mari ale culturii românești și prezența gărzii de onoare ce aștepta cortegiul funerar să ajungă la 
Cimitirul Bellu. Sigur că unii oameni nu mor niciodată, și Caramitru e unul dintre ei, pentru că în locul lor pământesc rămâne o 
istorie, o operă și un public.  

 Omagiul adus de Președintele României acestui gigant al teatrului românesc a constat în cele opt rânduri și jumătate 
postate pe Facebook de către Președinte în ziua morții lui Ion Caramitru. La rândul său, premierul guvernează de la butoanele 
rețelelor de socializare. Politica #hastagista exprimă însă o atitudine generală a actualei conduceri față de tot ce înseamnă 
cultură și performanță. O atitudine generalizată, ca țară, care la nivel internațional, odată de căpătăm măsura propriei conștiințe 
și ne uităm în jur, ne înjosește.  

 Recunoaște performanța atât cât produce un sentiment al proprietății. Caramitru și Patzaichin sunt ai noștri, câtă vreme 
avem ceva de câștigat de pe urma lor, dar prea puțin au fost ai noștri cât timp au respirat același aer ca și noi. Am trecut peste 
morțile celor doi giganți ai culturii și sportului de performanță, Ion Caramitru și Ivan Patzaichin, fără a avea măcar o zi de 
doliu național... ca și cum nu ne-ar fi părăsit, în aceeași zi, două repere valorice ale acestei țări, ca și cum nu s-ar fi prăbușit, în 
aceeași zi, doi stâlpi de susținere ai culturii noastre. Vremelnicia problemelor noastre a umbrit încă o dată eternitatea valorii 
lăsate în urmă de marele actor și de campionul cu pagaia ruptă. Cât despre gestul de a trimite o coroană, mă întreb cine trebuie 
să moară în România ca executivul să facă din omagii formale un gest personal. Cine trebuie să moară pentru ca cei mai înalți 
reprezentanți ai statului să își plece capul în fața cortegiului unui titan al teatrului sau al sportului românesc? 

 Un gest mărunt cu o însemnătate mare. Gestul simbolic venit de la Cotroceni și de la Victoria arată, încă o dată, că 
pentru cei care ne conduc astăzi, cultura este un element periferic, pentru care o scurtă postare pe Facebook și o coroană 
funerară „de protocol” sunt mai mult decât suficiente. De fapt, ce este important pentru cei care ne conduc azi, în relația lor cu 
națiunea română? Este o întrebare căreia nu reușesc să-i găsesc, de ceva vreme, un răspuns...  

 

Deputat 
Ionuț Vulpescu 

*** 
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Valul de scumpiri trebuie stăvilit! 
 
Stimate colege, stimați colegi, 
Liberalizarea lăsată la întâmplare a pieței energetice, majorările de prețuri la combustibili, devalorizarea semnificativă a 

monedei naționale sunt doar câteva dintre premisele care vor alimenta creșterea inflației și a tuturor celorlalte prețuri. Pe scurt, 
asta va însemna pentru cetățeni o scădere dramatică a puterii de cumpărare, a nivelului de trai, în timp ce pentru numeroase 
societăți comerciale situația actuală va duce la falimente și la creșterea șomajului. 

PSD nu poate să rămână nepăsător în fața dramei prin care trec atâtea milioane de români și, de aceea, s-a zbătut și a 
depus amendamente la Legea consumatorului vulnerabil, modificări esențiale care propun măsuri de protecție reală a tuturor 
acelor consumatori individuali casnici afectați de creșterile masive ale prețurilor la electricitate și gaze naturale. 

În continuare, însă, vom acționa hotărât în cadrul Comisiei parlamentare de anchetă pe care am reușit s-o impunem, 
pentru a identifica cauzele și responsabilii acestor scumpiri, ale abuzurilor care au avut loc, în scopul de a identifica astfel 
soluțiile necesare pentru reintrarea în normalitate. De asemenea, vom insista în cadrul acestei Comisii pentru aplicarea 
legislației în vigoare și pentru plafonarea prețurilor la electricitate și gaze, la un nivel suportabil pentru populației și economie. 
În ceea ce îi privește pe consumatorii casnici în sistem centralizat, PSD va insista, prin toate mijloacele de care dispune, ca 
Guvernul și majoritatea parlamentară să amâne intrarea în vigoare a unor prevederi legale care elimină subvenția pentru 
gigacalorie în sistemul de termoficare centralizat.  

Nu în ultimul rând, PSD va propune un nou proiect de lege care să vină cu mai multe măsuri de protecție pentru toți 
consumatorii vulnerabili - nu doar pentru cei casnici, ci și pentru IMM-urile care au fost afectate de pandemie. Din perspectiva 
PSD, este necesar ca furnizorii/distribuitorii de electricitate și gaze să înțeleagă că nu pot doar să-și crească exploziv 
profiturile, în condițiile liberalizării haotice permisă de actualul Guvern, ci trebuie să se arate și solidari, să participe efectiv la 
efortul de susținere al tuturor celor vulnerabili.   

Stimați colegi, trebuie să înțelegeți că toate aceste soluții sunt perfect aplicabile, fiind măsuri permise atât de legislația 
națională cât și de cea europeană.  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Mihai Weber 

*** 
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 Întrebări 
 
 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii 
 

Autostrada Moldovei A7 - Stadiul investiției 
 

Autostrada Moldovei, A7, este o investiție extrem de importantă și de așteptată, pentru că odată finalizată, va prelua 
mare parte din traficul de pe actualul DN2/E85, un drum care, din punct de vedere al accidentelor, este cel mai periculos drum 
național din România. Pe lângă multiplele beneficii pe care autostrada A7 le-ar aduce zonei, această statistică tragică ar trebui 
să fie un motiv în plus pentru urgentarea construcției acestei autostrăzi.  

Având în vedere cele menționate, vă rog, domnule Ministru, să îmi comunicați care este stadiul de implementare a 
acestei investiții, pe fiecare tronson în parte? De asemenea, vă rog să-mi precizați dacă s-a identificat concret sursa de finanțare 
pentru tronsonul Pașcani – Suceava – Siret, tronson care a fost inițial ignorat și nu a fost inclus pentru finanțare prin PNRR?  

Solicit răspuns oral și în scris.     
Deputat 

Mirela Adomnicăi 
*** 

 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii 
 

Stadiul reabilitării podului de la Milișăuți care leagă Rădăuți de Suceava prin DN 2H 
 

Domnule ministru, vă aduc în atenție situația podului din comuna Milișăuți, care face parte din DN 2H, drum important 
care face legătura între municipiile Suceava și Rădăuți.  Vă informez că acest pod este inclus încă de la începutul anului trecut 
într-o lista transmisă Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere în vederea prioritizării la finanțare, pentru 
lucrări de reparații capitale, fiind clasificat cu gradul 1 de urgență. Există inclusiv o expertiză din 2018, care sublinia 
necesitatea executării unor lucrări de reabilitare a podului existent cât mai urgent.  

Cu toate acestea, reabilitare podului tot întârzie, zilnic se formează acolo cozi de sute de metri, fiind total inacceptabil ca 
drumul ce leagă cele mai mari două municipii din județul Suceava să fie blocat de un pod pe care se circulă pe un singur sens 
de atât de mult timp.  

Având în vedere cele mai sus menționate, vă rog, domnule Ministru, să îmi comunicați care este stadiul investiției și din 
ce motive reabilitarea podului de la Milișăuți a întârziat atât de mult? De asemenea, există finanțare pentru finalizarea 
investiției într-un termen cât mai rezonabil? Când s-ar putea circula normal și în condiții de siguranță pe acest pod?  

Solicit răspuns oral și în scris.       Deputat 
Mirela Adomnicăi 

*** 
Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii  

 

Când le veți permite turiștilor să viziteze întregul Muzeu Național de Istorie a României? 
 

Domnule ministru,  
Deși Muzeul Național de Istorie a României este cel mai important muzeu al statului român, vizitatorii nu au acces decât 

la doar 20% dintre exponate. Muzeul deține obiecte cu valoare istorică, descoperite pe teritoriul actual al României din timpuri 
preistorice și până în perioada contemporană. Acolo se găsesc și cele mai complete și celebre tezaure, realizate din metale 
obișnuite sau din aur și argint, încrustate cu pietre prețioase. Acestea sunt completate și de alte piese cu mare valoare 
arheologică și istorică și care ilustrează fresce ale istoriei noastre milenare.   

Dar din 2002, instituția de pe Calea Victoriei din București a fost în cea mai mare parte închisă cu scopul renovării și 
reorganizării. Din păcate așa a rămas până astăzi atât pentru românii din toate colțurile țării, cât și pentru turiștii străini.  

Nepăsarea majorității titularilor de la Cultură, antecesorii dumneavoastră, față de reintroducerea acestui obiectiv 
emblematic pentru România în circuitul turistic la capacitatea de 100% este atât de mare încât nici măcar nu există o estimare 
concretă privind costurile pe care le-ar impune reabilitarea fostului Palat al Poștelor din timpul regelui Carol I, care 
adăpostește, astăzi, muzeul.   
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Ca orice român interesat de istoria neamului său, cât și de promovarea cu mândrie a trecutului nostru glorios, a 
identității și spiritualității noastre, vă rog să-mi comunicați dacă au mai avansat lucrările de reparații și reamenajare la Muzeul 
Național de Istorie a României, precum și care sunt impedimentele de care vă izbiți în continuare.   

Solicit răspuns scris. 
Cu stimă,                    Deputat 

Adrian Alda 
*** 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei 
 

Situația școlilor din România la începerea unui nou an școlar 
Stimate domnule ministru, 
Începerea anului școlar a fost umbrită de criza generată de coaliția din care faceți parte. Cu toate acestea, anul școlar a 

început. Dar, ca în fiecare an, sunt și localități în care elevii vor reveni în săli de clasă improvizate, în școli cu toalete în curte 
și fără apă potabilă. Numai în județul Neamț 27 de școli nu beneficiază de surse de alimentare cu apă potabilă, iar elevii a 32 
de școli au toaletele în curte. În vreme ce Guvernul din care faceți parte era mai preocupat de criza politică, în județul Neamț 
17 școli nu aveau autorizație sanitară, 9 clădiri cu destinație școlară nu erau autorizate în caz de incendiu, iar despre 561 
Inspectoratul Școlar Județean Neamț nu știe nimic.   

Domnule ministru, această situație nu mai poate continua. Timp de un an de zile, elevii au stat mai mult acasă. Era timp 
suficient să pregătiți toate școlile pentru a fi la modernizate, dar nu ați făcut nimic.   

Având în vedere aceste aspecte, aș dori să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  
1) Ce a împiedicat Ministerul Educației să se ocupe de modernizarea școlilor în perioada în care elevii au învățat în 

sistem online?   
2) Câte școli există la nivel național fără autorizație sanitară și de securitate la incendiu?  
3) Câte măști de protecție au fost distribuite școlilor înainte de începerea noului an școlar? Vor fi aceste măști distribuite 

elevilor și profesorilor sau vor trebui ca părinții și cadrele didactice să suporte din buzunarul propriu aceste costuri?  
4) Care este numărul școlilor și al elevilor care nu au acces la internet și nu dețin dispozitive (tablete, laptopuri, 

calculatoare) pentru a participa la activitățile din cadrul “școlii online” dacă va trebui să se ajungă din nou în această situație?  
5) Care este situația privind transportul școlar? Există o procedură clară privind decontarea navetei elevilor? Câte 

microbuze școlare au fost achiziționate/repartizate în anul școlar 2020-2021 către școlile din țară și din Neamț și câte se 
preconizează a fi achiziționate/repartizate în noul an școlar?  

6) Câte noi obiective de investiții în infrastructura școlară au fost finalizate și recepționate în anul școlar 2020-2021 și 
unde?  

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Oana Gianina Bulai 

*** 
 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecţiei Sociale 
 

Soarta copiilor cu părinți plecați în străinătate 
Stimată doamnă ministru,  
Problema copiilor din România ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate continuă să dea mari bătăi de cap autorităţilor 

cu atribuţii în acest domeniu. În ciuda progreselor făcute în ultimii ani, statul român se confruntă în continuare cu dificultăţi 
privind identificarea soluţiilor eficiente şi pozitive pentru a diminua traumele imense suferite de aceşti copii.   

O soluţie de studiat ar fi înăsprirea măsurilor luate de autoritățile abilitate împotriva părinţilor care îşi lasă copiii de 
izbelişte, fără a le oferi o alternativă viabilă.   

Vă întreb respectuos:  
1. Există posibilitatea ca, în cazul în care ambii părinţi pleacă în străinătate, ei să fie obligaţi să îşi ia copiii cu ei, pentru 

a evita traumele la care aceştia sunt supuşi în lipsa afecţiunii familiale?  
2. Care este situaţia copiilor care au unul sau ambii părinţi plecaţi în străinătate, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul 

Giurgiu?  
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3. Ce măsuri aveți în vedere pentru a oferi copiilor aflaţi în astfel de situaţii o alternativă benefică în lipsa căldurii 
părinteşti?  

Solicit răspuns scris.     Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

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

 

Reabilitarea clădirilor de patrimoniu 
Stimate domnule ministru,  
„Atenţie cade tencuiala!” - acesta este mesajul care îi întâmpină pe trecătorii de pe străzile centrelor istorice din mai 

multe oraşe ale ţării. Sute de români care au proprietăţi în aceste zone sunt somaţi lunar de către Primării să îşi reabiliteze 
faţadele clădirilor, însă aceste avertizări rămân fără finalitate, iar imobilele de patrimoniu se degradează continuu.   

Crăpăturile, tencuiala căzută şi chiar cărămizile desprinse din pereţii acestor clădiri istorice se văd cu ochiul liber, iar 
cetățenii sunt într-un pericol permanent. Au existat chiar și cazuri în care au murit oameni, după ce părţi din acoperişurile unor 
astfel de clădiri s-au desprins şi au căzut peste trecători. De regulă, autorităţile locale susţin că rezolvarea acestei spinoase 
probleme stă doar în mâinile localnicilor, dar aceştia ridică neputincioşi din umeri, spunând că nu dispun de banii necesari 
reparării faţadelor.  

Având în vedere faptul că marea majoritate a acestor clădiri sunt monumente istorice, vă întreb cu respect:  
1. Cine este răspunzător, conform legii, de suportarea costurilor de reabilitare a imobilelor degradate din centrele 

istorice ale oraşelor României?  
2. Câte clădiri de patrimoniu necesită în prezent lucrări de refacere și modernizare, atât în România, cât și în județul 

Giurgiu?  
3. Care este posibilitatea legală şi tehnică a MDLPT de a soluționa problema reabilitării clădirilor de patrimoniu, având 

în vedere neimplicarea proprietarilor acestora?  
Solicit răspuns scris.        Deputat 

Cristina-Elena Dinu 
*** 

 
Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii  

 

Clarificarea condițiilor în care a fost amplasată statuia baronului Samuel von Brukenthal în Piața Mare din Sibiu 
 

În data de 11 septembrie 2021, președintele României, Klaus Iohannis, și primarul Municipiului Sibiu, Astrid Fodor, au 
inaugurat în Piața Mare din Sibiu, în fața palatului-muzeu cu același nume, o statuie a baronului Samuel von Brukentahl, care a 
ocupat funcția de guvernator al Transilvaniei în perioada 1777-1787, în care Transilvania era încorporată în Imperiul 
Habsburgic.  

Numeroși români consideră neavenită amplasarea acestei statui, având în vedere ca baronul Samuel von Brukentahl a 
fost guvernatorul Transilvaniei în timpul reprimării sângeroase a răscoalei din 1784 a țăranilor iobagi români din această 
provincie, care a culminat cu execuția atroce, prin tragere pe roată, a principalilor conducători, Horea și Closca. Alături de 
execuția plină de cruzime a lui Horea și Cloșca, nedemnă de un guvernator adept a iluminismului, în memoria colectivă a 
românilor a rămas faptul că în cursul represiunii au fost ucisi mii de țărani români din Transilvania.   

Conform prevederilor articolului 5 din Legea nr.120/2006 (Legea monumentelor de for public), amplasarea 
monumentelor de for public trebuie să se realizeze cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare privind urbanismul şi 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi cu avizul privind concepţia artistică a monumentului de for public, 
emis de Ministerul Culturii sau, după caz, de serviciile deconcentrate ale acestuia, în baza analizei realizate de Comisia 
Naţională pentru Monumentele de For Public, respectiv de comisiile zonale pentru monumentele de for public.  

În temeiul prevederilor articolului 112, alineatul 1 din Constituția României și ale articolului 198 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, vă solicit să-mi comunicați dacă Primăria municipiului Sibiu sau Consiliul Local al Municipiului Sibiu 
au solicitat și au obținut de la Ministerul Culturii și Identității Naționale avizul privind concepția artistică a statuii baronului 
Samuel von Brukentahl și dacă a fost realizată o analiză în acest sens de către Comisia Națională pentru Monumentele de For 
Public.   
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Totodată, vă solicit să-mi comunicați numărul și data eliberarii certificatului de urbanism și autorizației de construire 
emise de Consiliul Local al Municipiului Sibiu pentru aceastp statuie.   

Solicit răspuns scris și oral.      Deputat 
Daniel-Florin Ghiță 

*** 
Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru 

 

Programul național „Din grijă pentru copii” 
Stimate domnule prim-ministru,   
Potrivit ultimelor informații apărute în spațiul public, cât și a ultimelor declarații susținute, în perioada imediat 

următoare Guvernul României va adopta o ordonanță de urgență privind implementarea programului național suport „Din grijă 
pentru copii” care presupune, printre altele, acces la servicii psihologice gratuite oferite copiilor în contextul pandemiei. Dat 
fiind acestea, doresc să vă adresez următoarele întrebări:  

1. Care este numărul estimativ de tineri și copii din România care au nevoie la acest moment de asistență psihologică? 
Vă rog să indicați numărul acestora pe categorii de vârstă.  

2. Care este perioada de implementare și bugetul alocat pentru acest proiect?  
3. Cine va asigura serviciile psihologice gratuite?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral.  
 Cu aleasă considerație,       Deputat 

Natalia Elena Intotero 
*** 

Adresată domnului Attila Cseke, ministrul interimar al Sănătății 
 

Analize medicale decontate de casele de asigurări de sănătate 
Stimate domnule ministru, 
La fiecare început de lună, la toate laboratoarele de analize medicale din județul Hunedoara care au contract cu Casa de 

Asigurări de Sănătate Hunedoara se creează cozi imense la care persoanele vârstnice așteaptă să se programeze pentru analize 
medicale de rutină și să beneficieze astfel de gratuitate. Cei mai mulți dintre aceștia, așa cum am menționat, sunt bătrâni și 
tineri care nu au fonduri să achite aceste servicii medicale din venituri proprii. Menționez că acest lucru se întâmplă în fiecare 
județ din țară, acolo unde centrele de analiză fac recoltări în limita bugetului alocat de casele de asigurări de sănătate.  

Dat fiind acestea, doresc să vă adresez următoarele întrebări:  
1. Care este poziția Ministerului Sănătății (MS) privind situația descrisă mai sus?  
2. În ce măsură MS are în vedere creșterea fondurilor alocate de casele de asigurări de sănătate pentru decontarea 

analizelor medicale?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral.  
Cu aleasă considerație,      Deputat 

Natalia Elena Intotero 
*** 

Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Rata de absorbție a fondurilor europene 
Stimate domnule ministru interimar,  
Prin prezenta, în calitatea dumneavoastră de ministru interimar al investițiilor și fondurilor europene vă solicit să îmi 

comunicați următoarele:  
1. Care este gradul de absorbție a fondurilor puse la dispoziția României, ca Stat Membru al UE, în perioada Ianuarie - 

Decembrie 2020 și Ianuarie - August 2021. Mă refer la sumele plătite și/sau contractate până la finalul perioadei.  
2. Care sunt sumele alocate, de la bugetul de Stat, de către ministerul pe care îl conduceți pentru proiecte ale autorităților 

județene și locale din județul Bihor în perioada Ianuarie - Decembrie 2020 și Ianuarie - August 2021. Mă refer la sumele plătite 
și/sau contractate până la finalul perioadei.  Vă mulțumesc pentru colaborare. Solicit răspuns scris.  

Deputat 
Ioan Mang 

*** 
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Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul interimar al Economiei,  Antreprenoriatului și Turismului 
 

Situația contractelor încheiate și a plăților efectuate în județul Ialomița  
pe Măsura 2-Asigurarea capitalului de lucru 

Domnule ministru,  
Ministerul Economiei, antreprenoriatului și turismului gestionează schema de ajutor de stat instituită prin OUG 

130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului 
operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de Covid 19, precum și alte măsuri în domeniul 
fondurilor europene. Una dintre aceste măsuri este Măsura2Granturi pentru capitalul de lucru.  

Un buget suplimentar de 241 milioane euro a fost alocat la Măsura 2, prin transferul banilor care au mai rămas la 
Măsura 3 - granturi de investiții, dar, conform datelor furnizate de Ministerul Economiei, până pe 6 august 2021, au fost plătite 
doar 10.399 de firme. Însă la Măsura 2, au aplicat la finanțare 22.226 de solicitanți.   

Vă rog să-mi precizați care este numărul de solicitări depuse în cadrul Măsurii 2 în județul Ialomița, în ce stadiu se află 
procesarea acestora, câte contracte au fost încheiate în cadrul acestei măsuri cu beneficiari din județul Ialomița, care este 
numărul de plăți efectuate în acest sens, dar și când preconizați finalizarea plăților pentru acești beneficiari.   

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,      Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei  
 

Lipsa manualelor și a programei școlare pentru clasa a-IX-a 
 

Anul școlar 2021-2022 începe cu un nou eșec asupra educației, cu impact direct asupra unei întregi generații și acest 
lucru se întâmplă deoarece elevii de clasa a-IX-a nu au anul acesta o nouă programă școlară, drept consecință nici manuale. 
Astfel, revin următarele întrebări:  

1. Cum am ajuns în situația în care elevii de clasa a IX-a vor începe școala cu manualele școlare vechi, cu toate că s-au 
pregătit timp de 8 ani după o programă școlară nouă?  

2. Cum gestionați această situație pentru a nu se perpetua și pentru clasele viitoare?  
Cu respect,  

Deputat 
Dan Cristian Popescu 

*** 
 
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei  

 

Legea nr. 185 din 20 august 2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 
 

Conform Legii nr. 185 din 20 august 2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 
numărul maxim de elevi din clasele primare, generale, de liceu, profesionale și de artă s-a micșorat. În primul rând, legea și 
aplicabilitatea ei se dovedește a fi fără predictibilitate doar dacă facem referire la trecerile de la clasa a-IV-a la clasa a-V-a.  

Mai mult decât atât, aplicarea acestei legi a dus la înscrierea unui număr foarte mic de copii în sistemul de învățământ. 
Nevoia de spații și nevoia de personal didactic sunt total neconforme cu realitatea.  

Astfel, vă adresez următoarea întrebare:  
Cum este asigurat dreptul la educație dacă dorim să respectăm Legea nr. 185 din 20 august 2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011? 
Deputat 

Dan Cristian Popescu 
*** 
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Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației   
 

Câte unități administrativ teritoriale din România beneficiază de microbuze pentru transport școlar? 
 

Stimate domnule ministru, 
Anul școlar 2021-2022 a început la data de 13 septembrie a.c., însă, Guvernul nu a identificat și aplicat, nici până la 

acest moment, soluții eficiente pentru transportul către școală, cu operatori privați, pentru elevii care nu se pot școlariza în 
localitatea de domiciliu.   

Altfel spus, în acest moment, circa 150.000 de elevi din comunități rurale îndepărtate de unitățile școlare la care sunt 
arondați nu beneficiază de transport gratuit, fiind astfel nevoiți să parcurgă zeci de kilometri pe jos pentru a pute ajunge la 
școală, în situațiile unde nu există transport asigurat de către autoritățile publice locale.   

Prin urmare, domnule ministru, vă înaintez o serie de întrebări punctuale:  
- Câte microbuze pentru transport școlar a achiziționat Ministerul Dezvoltării atât din fonduri publice cât și din fonduri 

europene?  
- Care este numărul unităților administrativ teritoriale din România care beneficiază de cel puțin un microbuz pentru 

transport școlar?  
- Cum se numesc acele unități administrative teritoriale care beneficiază de un microbuz pentru transportul școlar?  
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris. 
Cu considerație,         Deputat 

Ana-Loredana Predescu 
*** 

 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii 
 

Împrumuturi ale UAT-urilor din Trezoreria Statului 
Domnule ministru,  
După cum probabil cunoașteți, autoritățile administrației publice locale au mari dificultăți în a-și disponibiliza fonduri 

bugetare proprii pentru finanțarea proiectelor de investiții. Pe perioada pandemiei, UAT-urile au efectuat cheltuieli substanțiale 
pentru finanțarea acțiunilor de prevenire și combatere a pandemiei, cheltuieli niciodată compensate de către guvernul Cîțu. De 
asemenea, dificultățile economice au diminuat considerabil încasările la bugetele locale. Ca urmare, UAT-urile se află în 
situația de a nu putea asigura resurse pentru cofinanțarea proiectelor investiționale cu finanțare din fonduri europene.  

Pentru a preveni blocarea proiectelor cu finanțare europeană, Guvernul a adoptat la sfârșitul lunii iulie Ordonanța de 
urgență nr. 83/2001 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, prin care 
s-a asigurat posibilitatea ca UAT-urile să solicite și să contracteze împrumuturi din Trezoreria Statului.  

Având în vedere că peste 1/3 dintre UAT-uri, conform declaraților Primului -ministru, au venituri reduse, care nu 
acoperă nici măcar cheltuielile de funcționare, ceea ce le pune în imposibilitatea de a acoperi ratele unor astfel de împrumuturi, 
vă rog, domnule ministru, să-mi răspundeți la următoarele întrebări:  

1. De la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, câte UAT-uri au depus cereri pentru acordarea de împrumuturi și 
care este valoarea totală solicitată?  

2. Având în vedere urgența finanțării, câte cereri au fost aprobate și câte UAT-uri au primit deja sumele aprobate?  
3. Care este situația cererilor, aprobărilor și finanțărilor acordate pentru UAT-urile din județul Dolj?   
Cu stimă,  

Deputat 
Alexandra Presură 

*** 
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Adresată domnului Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății 
 

Referitor la lipsa unor medicamente care ar trebui să fie obligatoriu în spitalele 
din România, dar lipsesc cu desăvârșire! 

Stimate domnule ministru,  
Am fost sesizat, ca deputat, de către medici și persoane cu care am vorbit în audiențe, cu o situație extrem de gravă din 

spitalele din România: lipsa unor medicamente absolut necesare pentru tratarea pacienților și care în mod normal, ar trebui să 
fie la dispoziția medicilor. Față de această situație, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  

- În ce măsură acoperă necesarul din spitale, stocurile disponibile pe țară pentru următoarele medicamente: Remdesivir, 
Favipiravir, Chineret?  

- Când veți reface stocurile cu vaccinurile pentru nou-născuți care lipsesc din spitale și din cabinetele medicilor de 
familie?  

- Cum se asigură necesarul de medicamente din spitale și cine răspunde de lipsa medicamentelor de care pacienții ar 
trebui să beneficieze în spitale dar trebuie, în realitate, să și le achiziționeze singuri?  

- Cum se decontează pacienților medicamentele teoretic gratuite, practic cumpărate de către aceștia?   
Vă solicit un răspuns în scris. Vă mulțumesc!  

Deputat 
Gheorghe Șoldan 

*** 
 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei  
 

Referitor la modul de desfășurare a activității educaționale în anul școlar 2021-2022 
 

Stimate domnule ministru,  
Noul an școlar a început sub semnul imprevizibilului și astfel, se preconizează din nou decizii haotice și din scurt, 

referitoare la desfășurarea activității în școli în perioada ce urmează. Pentru că această situație de incertitudine și lipsă de 
informații creează un stres major tuturor și este numai datoria ministerului să înceteze această stare, vă adresez câteva dintre 
întrebările pe care le-au ridicat deopotrivă părinți, profesori și elevi în prima zi de școală:  

1. Care sunt criteriile clare, previzibile, în care școala va continua în format fizic sau va trece în online?  
2. Care este strategia de comunicare a ministerului astfel încât atunci când se decid noi măsuri valabile în școli, acestea 

să nu mai fie anunțate de pe o zi pe alta, respectiv duminică noaptea pentru luni dimineața, cum s-a întâmplat de cele mai 
multe ori în anul trecut?  

3. Cum apreciați dvs că se va face școală de acasă în familiile cu 2-3 copii și care nu își permit să cumpere 2-3 
calculatoare/tablete/laptopuri?  

4. Este datoria părinților sau a ministerului educației ca pentru școala online toți copiii să aibă resursele necesare 
(tablete, internet etc)?   

5. Care este situația la nivel național a copiilor care pot participa la școala online dacă se ajunge la acest scenariu?  
6. Sunt școli în care pe calculatoarele profesorilor nu au instalate sisteme de operare (Windows) și practic nu pot fi 

folosite, care este propunerea dvs astfel încât să nu se aștearnă praful pe investiția Guvernului în calculatoare?   
Vă solicit un răspuns în scris. Vă mulțumesc! 

Deputat 
Gheorghe Șoldan 

*** 
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Adresată domnului Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
     domnului Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 
Stadiul elaborării normelor metodologice la Legea nr. 246/2020 privind utilizarea, conservarea și protecția solului 

 

Stimate domnule ministru, 
Legea nr. 246/2020 privind utilizarea, conservarea și protecția solului, în vigoare de la 01 
ianuarie 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1057 din 10 noiembrie 2020. 
Articolul 44 din legea menționată prevede că în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii autoritățile 

administrației publice centrale competente aprobă prin ordin comun normele metodologice de aplicare a legii. 
Având în vedere multiplele solicitări primite la Insitutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, 

Agrochimie și Protecția Mediului referitoare la emiterea certificatului de calitate a solului conform Legii nr. 246/2020, vă rog 
să-mi comunicați care este stadiul elaborării normelor metodologice. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!         Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

 

Adresată domnului Nicu Marcu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară 
 

Supravegherea respectării drepturilor persoanelor care au încheiat polițe de asigurari auto 
 

Stimate domnule președinte, 
Obiectul prezentei întrebări îl constituie supravegherea respectării drepturilor persoanelor care au încheiat polițe de 

asigurari auto, un segment dominant pe piata de profil din Romania. 
Ca urmare a multiplelor sesizări primite la cabinetul parlamentar se constată că posesorii de RCA sunt nemultumiti de 

modul de solutionare a cererii de despagubire, de valoarea de despagubire, de timpul lent de solutionare, de nerespectarea 
procedurilor interne de solutionare, de incalcarea drepturilor asiguratului ca si client/consumator, de încălcarea dreptului de a fi 
informat in legatura cu produsul ales, de încălcarea dreptului de a fi compensat; de încălcarea dreptului de a beneficia de un 
tratament rezonabil din partea companiei de asigurari; de încălcarea dreptului de a fi reprezentat in situatii de dispute sau 
dezacorduri; de încălcarea dreptului de a fi sigur ca nu se afla in situatia de a fi luat decizii care implica acceptarea de riscuri 
exagerate. Aceste sesizări sunt, în principal împotriva celor două societăți de asigurari, CityInsurance și Euroins, care vând 
polițe RCA, au grave dificultăți financiare și nu-și mai pot onora obligațiile de despăgubire. 

De altfel, Autoritatea de Supraveghere Financiară într-un document cu privire la analiza petițiilor în anul 2020 constată 
că au fost identificate următoarele aspecte neconforme aferente segmentului de asigurare RCA: 

1. depășirea termenului legal de plată a despăgubirilor aferente dosarelor de daună deschise în baza contractelor RCA; 
2. depășirea termenului legal de comunicare a valorii maxime de despăgubire; 
Circumscripția electorală nr. 24, Iași 
3. depășirea termenului legal pentru efectuarea constatărilor/reconstatărilor; 
4. neînregistrarea de către asigurători a tuturor documentelor aferente dosarelor de daună deschise în baza contractelor 

RCA; 
5. depășirea termenului legal de transmitere a notificării de respingere de la plată a despăgubirii; 
6. depășirea termenului legal de comunicare a ofertei de despăgubire; 
7. nerespectarea termenului legal de efectuare a constatării și/sau a constatării suplimentare; 
8. stabilirea valorii de piață de către asigurători, în cazul daunelor totale, fără a se ține seama de toate dotările 

vehiculelor în cauză; 
9. justificarea insuficientă a soluțiilor adoptate de către asigurători și comunicate A.S.F. pentru 
soluționarea petițiilor; 
10. plata penalităților de întârziere nu s-a efectuat odată cu plata despăgubirii; 
11. oferta de despăgubire nu îndeplinește cerințele legale, nefiind însoțită de modul detaliat de calcul și de sursele de 

referință; 
12. necomunicarea ofertei de despăgubire/notificării de respingere parțială; 
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13. depășirea termenului legal de comunicare a notificării privind intenția asigurătorului de a desfășura investigații; 
14. necomunicarea notificării privind intenția asigurătorului de a desfășura investigații; 
15. depășirea termenului legal de comunicare a rezultatului investigațiilor; 
16. oferta de despăgubire este comunicată altei persoane decât cea prejudiciată; 
17. oferta de despăgubire este comunicată la o adresă incompletă sau eronată; 
18. cererea de despăgubire depusă ca urmare a comunicării valorii de despăgubire în cazul încadrării vehiculului păgubit 

într-o situație de daună totală economică este urmată de o nouă ofertă de despăgubire; 
19. plata penalităților de întârziere este condiționată de solicitarea acestora de către persoana prejudiciată; 
20. la stabilirea despăgubirii nu se face dovada utilizării unei calculații în sistem de evaluare 
specializat, conform prevederilor legale; 
Circumscripția electorală nr. 24, Iași 
21. alte aspecte identificate din activitatea de soluționare a petițiilor: neacordarea de către asigurător a cuantumului 

despăgubirii solicitate de către persoana¬ prejudiciată, prin neacceptarea tarifului oră-manoperă înscris în documentele de 
reparație de unitatea reparatoare auto; neacordarea de către asigurător a cuantumului despăgubirii solicitate de către persoana 
prejudiciată, prin neacceptarea tarifului de închiriere înscris în documentele justificative emise de entitatea autorizată. 

Legea nr. 132/2017 stabilește condițiile în care asigurătorii de răspundere civilă obligatorie acordă despăgubiri 
persoanelor păgubite prin accidentele de circulație. Conform disp. art. 11 alin. (1) din Legea nr. 132/2017, asigurătorul RCA 
are obligația de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile dovedite suferite în urma accidentului produs prin 
intermediul vehiculului asigurat. 

Dispozițiile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie(în continuare Legea nr. 132/2017), stabilesc despăgubirile ce 
se acordă în cuantum egal cu întinderea prejudiciului până la limita maximă de răspundere a asigurătorului RCA care este 
egală cu valoarea cea mai mare dintre limita de răspundere prevăzută în legislația aplicabilă, conform prevederilor alin. (2), și 
cea prevăzută în contractul RCA. 

În ceea ce privește soluționarea cererii privind acordarea despăgubirii, art. 21 din Legea nr. 132/2017 statuează 
următoarele: (1) În termen de 30 de zile de la data înaintării cererii de despăgubire de către asigurat ori de către partea 
prejudiciată, asigurătorul RCA este obligat: a) fie să răspundă cererii părții solicitante, formulând în scris o ofertă de 
despăgubire justificată, transmisă cu confirmare de primire, în cazul în care se dovedește răspunderea asiguratului în 
producerea riscurilor acoperite prin asigurarea RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat; b) fie să notifice părții prejudiciate în 
scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parțial, pretențiile de despăgubire. (2) Dacă 
în termen de 30 de zile de la depunerea cererii de despăgubire de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul 
RCA nu a notificat părții prejudiciate respingerea pretențiilor de despăgubire, precum și motivele respingerii, asigurătorul 
RCA este obligat la plata despăgubirii. (…). (4) Despăgubirea se plătește de către asigurătorul RCA în termen de 10 zile de la 
data acceptării ofertei de despăgubire prevăzută la alin. (1) lit. a) sau de la data la care asigurătorul RCA a primit o hotărâre 
judecătorească definitivă sau acordul entității de soluționare a litigiului cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat 
să o plătească. 

Documentele care stau la baza cererii de despăgubire sunt stabilite prin reglementări ale A.S.F. 
Avand in vedere că legislația reglementează clar modul de solutionare al plângerilor, vă rog să-mi comunicați: 
1. care sunt problemele grave din interiorul pietei de asigurări private din România, pe care o supraveghează sectorul de 

asigurări din cadrul ASF și care sunt posibilele soluții de rezolvare ale acestor probleme, 
2. care sunt măsurile pe care intenționați să le adoptați sa le adoptați în vederea soluționarii plângerilor pentru fiecare 

aspect neconform (23) aferent segmentului de asigurare RCA, 
3. care sunt cauzele care pot conduce la mărirea prețurilor asigurărilor, 
4. care sunt măsurile pe care intenționați să le adoptați în vederea eliminării acestor cauze. 
Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!        Deputat 

Vasilică Toma 
*** 
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Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii  
 

Autostrada Sebeș-Turda, o promisiune fără sfârșit 
Domnule ministru,  
Profit de mandatul dumneavoastră interimar pentru a vă solicita să facem lumină în privința statusului autostrăzii Sebeș-

Turda, cea mai așteptată investiție din județul Alba. Am trimis nenumărate interpelări și întrebări domnului Cătălin Drulă, 
răspunsul fiind că în luna august va fi finalizat și ultimul lot din această autostradă.   

Iată că am ajuns deja la jumătatea lunii septembrie iar lucrările sunt încă departe de inaugurare. Ieșiți tardiv de la 
guvernare colegii dumneavoastră de la USR-PLUS nu se mai laudă cu inaugurarea acestui obiectiv în 2021. Între timp, toți 
albaiulienii care merg la Cluj, la fel ca toți ceilalți români, își rup mașinile în drumul spre Teiuș și Aiud care se află într-o stare 
jalnică, chiar periculoasă pentru viețile șoferilor, mai mult este un blocaj rutier zilnic, în care oamenii așteaptă ore în șir în 
trafic, pe acest tronson de drum național. Lunar sunt înregistrate accidente grave cu pierderi de vieți omenești.   

Vă solicit să îmi transmiteți care este gradul de realizare a autostrăzii mai sus menționată, care este data la care va fi 
inaugurată și care au fost cauzele pentru care termenul trâmbițat de fostul ministru Drulă, nu a fost respectat.  

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 
al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților.    

Deputat 
Radu-Marcel Tuhuț 

*** 
 

Adresată domnului Florin Vasile Cîțu, prim-ministru al României 
 

Guvernul Cîțu refuză dreptul elevilor la transport gratuit spre școală și îi condamnă la autostop 
 

Domnule prim-ministru,  
Domnule ministru, 
Asistăm la un nou început al anului școlar în care atât autoritățile centrale cât și autoritățile locale sunt luate prin 

“surprindere” de data începerii școlilor. După o pauză de 3 luni de zile, Guvernul nu a fost capabil să organizeze și să bugeteze 
în mod responsabil costurile pentru transportul elevilor.   

Domnule Prim-ministru, când ați fost student în SUA tot pe jos mergeați la cursuri? În județul Alba, un județ pârjolit de 
peste 20 de ani de coaliții de dreapta, elevii de liceu sunt nevoiți să parcurgă și 40 de kilometrii doar ca să ajungă la liceu și vă 
dau un exemplu concret, elevii din zona munților Apuseni, din Arieșeni, Baia de Arieș, Ocoliș, Sălciua, Poșaga, Gârda de Sus , 
Scărișoara și alte localități, trebuie să își plătească zilnic transportul până la Câmpeni. Știți cât ajunge să coste transportul într-
o lună de zile? Aproximativ un salariu minim pe economie!   

Vă solicit de urgență să deblocați plățile pentru transportul elevilor! Bătaia de joc trebuie să înceteze, copiii nu pot fi 
condamnați să facă autostopul, nu ne putem permite o nouă tragedie “Caracal”.   

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 
al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților.    

Deputat 
Radu-Marcel Tuhuț 

*** 
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 Interpelări 
 

 
Adresată: doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale  
De către: doamna Oana Gianina Bulai, deputat  
Obiectul interpelării: Majorarea pensiei minime 

 
Stimată doamnă ministru,  
Atunci când mă duc acasă la Roman, la nemțenii care mi-au acordat încrederea să îi reprezint în Parlament, aproape de 

fiecare dată mă întreabă când le vor fi majorate pensiile și îmi povestesc cât de greu le este să trăiască de la o lună la alta. 
Doamna Turcan, dumneavoastră vorbiți vreodată cu oamenii? Știți cât de greu le e? Chiar nu vă pasă deloc de suferința acestor 
suflete care nu au din ce trăi?  

În prezent, observ cu stupoare cum Guvernul din care faceți parte continuă politica ticăloasă de sărăcire și distrugere a 
pensionarilor. Ați văzut, atât în spațiul public, cât și în datele pe care le primiți la minister, că prețurile alimentelor au crescut 
enorm, până și prețul la ulei și la alte produse de bază au luat-o razna.   

Există o categorie vitregită de pensionari care, deși au muncit toată viața, au pensii mici cu care nu își pot asigura cele 
necesare traiului zilnic. Ce ar trebui să facă pensionarii cu pensia minimă de 800 de lei, având în vedere că și gazele și energia 
electrică s-au scumpit incredibil de mult? Cei aproape 1 milion de pensionari cu pensie minimă nu au altă variantă decât să 
moară de foame și să stea în intuneric.  

Domnul Cîțu se tot laudă cu creșterea economică, cu rectificări bugetare pozitive, cu toate că a luat credite cu nemiluita, 
îndatorând întreaga țară.  

Dumneavoastră ați restituit la buget 3 miliarde de lei de la fondul de pensii zicând că nu aveți nevoie de ei. Nu e aceasta 
o politică criminală contra pensionarilor?  

Mai grav este că politica antipensionari este una dintre politicile la care întreaga coaliție de dreapta și-a dat mâna. Toți 
veți fi părtași la toate tragediile pe care această politică le va aduce.  

Doamnă ministru, vă întreb dacă în condițiile excepționale actuale, aveți în vedere majorarea pensiei minime? Fonduri 
sunt suficiente în Fondul de rezervă al Guvernului, dar și cele 3 miliarde de lei la care ați renunțat.  

De asemenea, aș dori să îmi comunicați dacă ministerul pe care îl conduceți are în vedere și alte măsuri de protejare a 
puterii de cumpărare a pensionarilor.  

Solicit răspuns în scris.  
Mulțumesc!       *** 
 

Adresată: domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației  
De către: domnul Nicolae Georgescu, deputat   
Obiectul interpelării: România nu are suficienți profesori care să-i pregătească pe tineri pentru domeniul Tehnologia 
informației și comunicații (IT&C)  

 

Domnule ministru,  
Recent am aflat de faptul că universitățile din România se confruntă cu un deficit foarte mare de profesori pentru 

specializarea Informatică. Rectorii de la Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
Universitatea din Pitești sau de la Universitatea din București, au declarat că trebuie să limiteze numărul de locuri la această 
specializare, deși cererea este foarte mare, deoarece actualele prevederi legislative nu permit pe partea de cursuri să predea 
decât persoane cu doctorat, cu doctorat finalizat, care au deja titlul de doctor, iar numărul lor este insuficient pentru a face față 
cererii.  

Vă rog, domnule ministru, să analizați această problemă cu specialiștii pe care îi aveți la minister și să modificați 
legislația în regim de urgență. O inițiativă legislativă în Parlamentul României ar dura prea mult până ar intra în vigoare, iar 
problema trebuie rezolvată rapid pentru ca rectorii să poată aduce experți din companii ca să predea studenților.  

Doresc să vă asigur de toată disponibilitatea mea de a colabora pe acest proiect și de întreaga mea considerație.   
Solicit răspuns scris. 

*** 
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Adresată: domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul interimar al  Economiei Antreprenoriatului si Turismului 
De către: doamna Dumitrița Gliga, deputat  
Obiectul interpelării: Dacă avem întreprinzători autohtoni puternici, avem și o țară puternică 

 

Domnule ministru,  
Puterea economiei românești depinde de succesul companiilor cu capital autohton. În timp ce publicaţiile economice 

vorbesc, la nivel macro, despre o ușoară redresare a economiei românești comparativ cu cifrele înregistrate anul trecut, 
producătorii români suferă în agonie. Chiar dacă ridicarea restricțiilor impuse de pandemie a încurajat comerțul, statisticile 
arată că numărul companiilor româneşti care produc aici, în ţară, scade continuu.   

Explozia prețurilor la carburanți, energie electrică şi gaze, precum şi creșterea fără precedent a prețurilor materiilor 
prime aproape că i-a îngenuncheat pe majoritatea producătorilor români, mai mici sau mai mari.  

La nivel național, de la 1 ianuarie la 31 iulie 2021, au fost radiate din evidențele Oficiului Național al Registrului 
Comerțului 37.667 de societăți comerciale, comparativ cu 28.082 în aceeași perioadă a anului trecut.  

Domnule ministru, aceste cifre ar trebui să fie alarmante pentru fiecare dintre noi! În timp ce alte state europene traduc 
redresarea economiei prin investiții majore în companiile cu capital autohton, noi aplaudăm și ne bucurăm, în mod paradoxal, 
la simpla încurajare a comerțului, o consecință normală, de altfel, în urma ridicării restricțiilor impuse de criza sanitară.   

În circumscripţia electorală pe care o reprezint, spre exemplu, unul dintre cei mai vechi producători de încălţăminte, cu 
o tradiţie de peste şase decenii, traversează momente foarte dificile, din cauza creşterii scăpate de sub control a preţurilor 
materiilor prime.  

Amintesc și unicul producătorul de tractoare românești, care este tot din județul Mureș, și care este nevoit să suporte, de 
asemenea, creşteri enorme ale preţurilor materiilor prime şi ale subansamblurilor (elemente metalice, din material plastic, piese 
turnate etc.).  

Producătorii de mobilă, cunoscuți atât în plan național cât și internațional, trebuie să facă faţă, nici mai mult, nici mai 
puţin, decât triplării preţului la materiile prime necesare.   

Firmele de construcţii se confruntă, de asemenea, cu nişte creşteri ale preţului la produse din lemn (plus 250% faţă de 
anul trecut), la ciment şi betoane (între 10 şi 50%), oţel beton nefasonat (50-60%, după estimările Ziarului Financiar) greu de 
suportat. Acoperişurile metalice şi termoizolaţiile costă acum cu cel puţin 60% mai mult decât anul trecut.   

Preţul pâinii a urcat şi el, în ciuda unei producţii de grâu foarte bune, raportate pentru anul în curs. Consecinţa: numai în 
ultimele trei luni, şase producători de pâine şi produse de panificaţie din judeţul Mureş şi-au sistat sau şi-au restrâns activitatea, 
potrivit datelor organizaţiei patronatului de profil. Domnule ministru, am convingerea că această situație dramatică nu este 
specifică doar județului Mureș, ci este o stare de fapt confirmată deja pe întreg teritoriul țării. De aceea, vreau să vă reamintesc 
că economia națională are nevoie ca de aer de o viziune sănătoasă, de măsuri fiscale stabile și cât mai puțin împovărătoare, de 
programe de finanțare transparente și implementate corespunzător și nu în ultimul rând, de o abordare politică atentă la nevoile 
producătorului român! În acest context, vă întreb, domnule ministru:  

- Câte companii cu capital autohton au aplicat pentru sprijin prin Măsura 2? Câte dintre aceste companii au primit ajutor 
financiar și care este valoarea totală a finanțării primite de companiile cu capital autohton până la acest moment?  

- Care este calendarul de finanțare pentru toate programele de susținere a companiilor cu capital autohton până la 
sfârșitul anului în curs?  

- Ce măsuri are în vedere Guvernul pentru a compensa creşterile de preţuri la energie, materii prime şi materiale, astfel 
încât producătorii români de bunuri şi servicii să poată depăși provocările cu care se confruntă și să nu se prăbuşească sub 
asaltul cheltuielilor necesare produsului finit?  

Solicit răspuns scris.       *** 
 

Adresată: domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației  
De către: doamna Alexandra Huțu, deputat  
Obiectul interpelării: Situația accesului la educație al copiilor din mediul rural și urban mic 

 

Stimate domnule ministru, 
Conform unui raport al Institutului Național de Statistică publicat la începutul acestui an, doar 36,7% dintre copiii care 

locuiesc în comunele și satele din România mai merg la școală. De asemenea, conform Raportului Ministerului Educației, 
privind starea învățământului preuniversitar din România 2019-2020, dintre acești elevi din mediul rural care ajung totuși la 
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școală, peste 23% abandonează cursurile în primii 8 ani, până la terminarea gimnaziului. Dar abandonul școlar prezintă cifre 
îngrijorătoare la toate categoriile de vârstă, cu accente mai mari în mediul rural.   

Județul Botoșani, pe care îl reprezint în Parlamentul României, situat în cea mai săracă regiune de dezvoltare din 
Uniunea Europeană, Regiunea Nord-Est, e printre cele mai afectate zone din țară în ceea ce privește abandonul școlar. Iar peste 
toate dificultățile materiale s-a suprapus și pandemia cu noul coronavirus care a amplificat rata abandonului școlar la cote mult 
mai ridicate decât cele raportate în datele inspectoratelor școlare.   

Motivele pentru care copiii din mediul rural ajung să abandoneze cursurile sunt legate, în cea mai mare parte, de sărăcia 
extremă în care se zbat familiile lor care se suprapune cu lipsa acută de finanțare a sistemului de educație în mediul rural.   

Vă dau doar un exemplu. Pentru un elev din Botoșani, care face parte dintr-o familie cu 6 copii, ale căror venituri totale 
sunt de 1.300 de lei, este imposibil să urmeze cursurile dacă părinții lui trebuie să-i achiziționeze, în avans, abonamentul 
pentru naveta la școală. Nu are cum să ajungă la școală. La fel sunt multe alte cazuri, în care prezența la școală a copiilor 
depinde în mod direct de funcționarea microbuzului care ar trebui să-i ia din satul lor pentru a-i duce la unitatea de învățământ. 
În zilele în care microbuzul nu mai poate merge, nici copiii nu mai pot ajunge la cursuri. Asta dacă mai sunt cursuri cu 
prezență fizică, pentru că cele online sunt doar o glumă proastă pentru multe familii din mediul rural unde nu există nici măcar 
o sursă de energie electrică, deci cu atât mai puțin acces la internet, presupunând că acei copii ar fi printre norocoșii la care a 
ajuns tableta promisă de Ministerul Educației.   

Pentru toți acești copii, se încalcă în mod brutal dreptul la învățătură garantat de Constituția României la art. 32. 
Învățământul de stat gratuit este de fapt contra cost pentru marea majoritate a elevilor din România. Un cost pe care cei din 
familiile sărace nu și-l permit, iar acest lucru se vede în datele statistice pe care vi leam prezentat.  

Având în vedere aceste aspecte vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  
1. Care au fost măsurile întreprinse de Ministerul Educației în anul 2021 pentru combaterea abandonului școlar?  
2. Câte unități școlare nu au în prezent autorizație de funcționare? Vă rog să îmi prezentați datele la nivel național și 

defalcate pe fiecare județ.   
3. Care este situația microbuzelor școlare, la nivel național și la nivelul fiecărui județ? Câte unități nu dispun de aceste 

microbuze, deși ar fi necesare pentru transportul elevilor? Câte dintre cele existe sunt în stare de funcționare? Câte dintre cele 
existente mai sunt în perioada de garanție? Și câte dintre cele existente sunt mai vechi de 5 ani?  

4. Care este numărul elevilor care nu au avut acces la învățământul online? Câți dintre ei nu au primit tabletele promise, 
câți nu au avut acces la internet sau la o sursă de energie electrică? Vă rog să prezentați datele la nivel național și defalcat pe 
fiecare județ.  

Vă mulțumesc.  
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,      *** 
 

Adresată: domnului Florin Vasile Cîțu, prim - ministru 
De către: doamna Natalia Elena Intotero, deputat  
Obiectul interpelării: Burse identitare pentru elevii români din Ucraina 

 

Stimate domnule prim-ministru,  
Având în vedere prioritățile asumate de Guvernul României prin Programul de Guvernare 2020-2024, în care apare 

menționată necesitatea continuării Programului de burse acordate membrilor minorității românești din Ucraina, cât și 
includerea cheltuielilor presupuse de această acțiune în documentul aferent rectificării bugetare - august 2021, doresc să vă 
adresez următoarele întrebări:  

1. Care este stadiul realizării fondului documentaristic pentru atribuirea cât de curând a sumelor dedicate burselor 
identitare pentru elevii români din Ucraina?  

2. Care este numărul total de elevi beneficiari?  
3. Care este calendarul stabilit pentru implementarea în cele mai bune condiții a programului mai sus menționat?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral.  
Cu aleasă considerație,  

*** 
 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 24 - 2021  
Săptămâna 13 - 17 septembrie 2021  

 

 

46 
 

Adresată: domnului Florin Vasile Cîțu, prim - ministru 
      doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 

De către: doamna Natalia Elena Intotero, deputat  
Obiectul interpelării: Ajutoare de urgență acordate pentru sprijinirea familiilor afectate de inundații în cursul anului 2021 

 

Stimate domnule prim-ministru,  
Stimată doamnă ministru,  
La finalul lunii iunie a.c., Guvernul României a aprobat, printr-o hotărâre, acordarea unor ajutoare de urgență în limita 

sumei de 5.000.000 lei pentru sprijinirea populației afectate de inundații, alunecări de teren și fenomene meteorologice 
periculoase, produse în anul 2021.  

În acest sens, doresc să vă adresez următoarele întrebări:  
1. Care este suma totală cheltuită până acum din bugetul mai sus menționat?  
2. Care este numărul de beneficiari direcți împărțiți pe categorii de cheltuieli așa cum prevede Hotărârea nr. 671/2021?  
3. Care este numărul tranzacțiilor financiare în curs și numărul de beneficiari care nu au primit sumele cuvenite conform 

hotărârii, deși au făcut o solicitare în acest sens?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral.  
Cu aleasă considerație,  

*** 
 

Adresată: domnului Florin Vasile Cîțu, prim – ministrul României 
De către: doamna Natalia Elena Intotero, deputat  
Obiectul interpelării: Rectificare bugetară septembrie 2021 - Subvenţii acordate de la bugetul de stat partidelor politice 

 

Stimate domnule prim-ministru,  
În contextul aprobării rectificării bugetare care prevede, printre altele, alocarea de aproape 90 de milioane de lei 

partidelor politice, deși toate declarațiile oficialilor guvernamentali anunțau că urmează o tăiere a subvenției pentru acestea, 
doresc să vă adresez următoarea întrebare:  

1. Care este destinația precisă a sumei alocate pentru subvenții acordate partidelor politice?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral.  
Cu aleasă considerație, 

*** 
Adresată: domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
De către: domnul Florin Piper-Savu, deputat 
Obiectul interpelării: Revenire interpelare ”Investiția în infrastructura sportivă înseamnă a investi în educaţie și în sănătate” 
(nr. 263B/03.06.2021) 

 

Domnule ministru,  
Urmare interpelării mele nr.263B/03.06.2021, având ca subiect ”Investiția în infrastructura sportivă înseamnă a investi 

în educaţie și în sănătate” am primit răspunsul dvs. nr. 12237/22.06.2021 care nu numai că este incomplet, dar este și evaziv.  
1. Referitor la obiectivele de investiții: ”Sediu și sală de sport pentru Clubul Sportiv Școlar din Roșiorii de Vede” îmi 

comunicați că începând cu anul 2017 lucrările au fost întrerupte deoarece constructorul nu s-a prezentat pentru efectuarea de 
lucrări, iar la ”Sediu și sală de sport pentru Clubul Sportiv Școlar din Turnu Măgurele” constructorul a părăsit în anul 2018 
șantierul, nemulțumit că nu i-a fost acceptată solicitarea de majorare a prețului și vă întreb, ce măsuri a luat ministerul în aceste 
cazuri?  

A fost sancționat/penalizat constructorul pentru neîndeplinirea clauzelor contractuale?  
Răspunsul dvs. face referire doar la obligațiile care-i revin Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și Clubului 

Sportiv Școlar Alexandria pentru continuarea lucrărilor la cele două investiții, obligații ce presupun importante și noi cheltuieli 
care sunt departe de a conduce la finalizarea lucrărilor.   

Insist să-mi răspundeți la întrebarea la care ați evitat răspunsul: Ce orizont de timp le oferiți lor, copiilor, dar și părinților 
acestora, pentru desfășurarea activității în condiții propice obținerii performanței sportive și nu numai? În continuare, colegii 
mei și copiii dornici de a face performanță vor desfășura, pentru ani buni, antrenamentele în păduri, parcuri sau vor fi la 
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bunăvoința  autorităților locale pentru ca, în limita timpului și a spațiului disponibil să folosească sălile de sport administrate 
de acestea.   

2. V-am întrebat pe ce criterii se alocă bugetul la articolul 57 - asistență socială, articol în baza căruia se finanțează 
competițiile sportive și mi-ați transmis o sumă pe care ați alocat-o Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, fără să-mi 
precizați criteriile pe care ați alocat această sumă. Revin și vă întreb, ați luat în considerare și nevoile cluburilor sportive din 
Teleorman când ați alocat acea sumă inspectoratului școlar? Pe ce criterii?   

3. Din păcate, îmi dovediți că ministerul educației nu știe și nici nu vrea să știe care sunt problemele cu care se 
confruntă cluburile sportive școlare. V-am prezentat o problemă cu care se confruntă toate cluburile sportive școlare - lipsa 
posturilor de șofer salarizate corespunzător acestei funcții din organigrama cluburilor - și v-am explicat și ceea ce presupune 
lipsa lor. Răspunsul primit nu numai că nu mă mulțumește, dar îmi dovedește o lipsă de responsabilitate față de problemele din 
sistem. Aveți de gând să reglementați acest aspect? Când și cum? Nu este vorba doar de numărul de posturi alocate, ci de felul 
acestor posturi, domnule ministru.  

Cu speranța că veți reconsidera interpelarea depusă, aștept răspunsul dvs. atât oral cât și în scris, la fiecare întrebare, în 
termenul prevăzut de lege.  

Cu respect,        *** 
 

Adresată: domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
De către: domnul Dan Șlincu, deputat 
Obiectul interpelării: De ce ați abandonat testarea periodică în școli pentru depistarea cazurilor de COVID, care compromite 
șansa la educație a elevilor și pune în pericol siguranța acestora? 

 

Stimate domnule ministru, 
În opinia mea, abandonarea de către Ministerul Educației și Ministerul Sănătății a testării periodice în școli este o 

decizie catastrofală pentru educația și sănătatea elevilor.   
În contextul creșterii ratei de infectare în rândul copiilor și adolescenților cu tulpina Delta a SARS-CoV-2 era 

obligatoriu să avem testarea elevilor și profesorilor, o condiție esențială pentru derularea cursurilor cu prezență fizică.   
Cel de-al doilea an școlar din pandemie începe în același haos și incertitudine ca precedentul. Nu mai aveți nicio scuză!   
De ce nu ați luat măsuri în perioada vacanței, astfel încât să nu ne anunțați peste câteva săptămâni că închideți zeci sau 

sute de școli și licee din cauza creșterii numărului de infectări cu COVID.  
În contextul în care elevii sub 12 ani nu dispun de opțiunea vaccinării, iar studiile validate la nivel internațional arată că 

persoanele vaccinate care au împlinit această vârstă pot transmite virusul, testarea periodică a elevilor, cu cel puțin câte două 
teste pe săptămână, reprezintă o măsură vitală pentru menținerea școlilor deschise în condiții de siguranță.  

Această soluție este aplicată cu succes în multe state occidentale atât în privința prevenirii transmiterii virusului în 
unitățile de învățământ, cât și pentru asigurarea desfășurării cursurilor cu prezență fizică. Marea Britanie: câte 3-5 teste antigen 
săptămânal pentru fiecare elev. Franța: 600.000 de teste săptămânal doar pentru ciclul primar! Cel puțin 2 teste pe săptămână 
pentru fiecare elev. Germania: a aprobat testele de salivă pentru școli. Sunt exact aceleași teste pe care vă certați 
dumneavoastră cu domnul Voiculescu în urmă cu câteva luni! Exemplele pot continua cu Cehia, unde toți elevii sunt testați de 
2 ori (PCR) sau de 3 ori (antigen) în primele două săptămâni de școală, cu Italia, unde săptămânal măști de protecție gratuite 
pentru toți elevii sau cu Israel, unde Ministerul Sănătății a trimis teste antigen la domiciliul părințiilor. 8.000 de copii au avut 
test pozitiv, dar cei 180.000 de colegi care învățau în aceleași clase cu ei au putut continua cursurile cu prezență fizică.  

Domnule ministru de ce ați acceptat ca în plină pandemie, guvernul Cîțu pe care îl reprezentați să aloce educației doar 
2,5% din PIB. În aceste condiții investițiile sunt extrem de mici, pentru că peste 70% sunt cheltuieli cu salariile.   

Care este cauza pentru care încă avem peste 200 de școli care nu au autorizaţia de funcţionare de la Direcţia de Sănătate 
Publică? La 139 de şcoli sunt probleme la instalaţia de încălzire și doar 73 de șantiere, 7,3%, din cele aproape 1.000 care vizau 
lucrări de investiții în unitățile de învățământ în anul 2021, au fost finalizate înainte de începerea noului an școlar! Sunt 
deschise și nefinalizate încă 323 de șantiere, deși anul școlar a debutat.   

Domnule ministru, de ce avem cel mai mic număr de unități școlare? În 2020 s-a atins cea mai mică cifră din ultimii 10 
ani, 6.970 de unități, față de 7.588 de instituții școlare funcționale în 2010.   

Cum explicați scăderea numărului cadrelor didactice, deși România era deja din 2019, țara din Uniunea Europeană cu 
cel mai mare număr de elevi per cadru didactic.  
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Nu v-a pus pe gânduri faptul că în intervalul 16.03.2020- 31.12.2020, în învățământ au fost înregistrate 1103 demisii la 
cererea salariatului, iar în aceeași perioadă au încetat contractele de colaborare cu activitate totală sau parțială, pentru alte 
2.277 de cadre didactice.  

Domnule ministru cum rezolvăm creșterea numărului copiilor aflați în afara sistemului de învățământ, digital sau 
tradițional, dar și scăderea numărului copiilor care învață efectiv.   

Știați că 400.000 de copii nu merg la școală sau nu termină învățământul obligatoriu. Cunoașteți cu siguranță această 
situație pentru că Ministrul Educației a anunțat public că în acest moment sunt sute de mii de elevi care nu au acces la 
învățământul online.  

Vă propun să lăsăm deoparte toate orgoliile și interesele politice, să ne așezăm toți la aceeași masă, parlamentari de la 
toate partidele, reprezentanți ai Guvernului, ai autorităților locale, elevi, profesori și părinți și să rezolvăm rând pe rând într-un 
termen cât mai scurt de timp toate problemele expuse mai sus, care din păcate s-au acutizat o dată cu instalarea guvernelor de 
dreapta, respectiv Guvernul Orban și Guvernul Cîțu.   

Solicit răspuns oral și în scris, în termenul legal de 15 zile sau de maxim 30 de zile, în cazul unei  
motivații justificate înaintate Biroului permanent al Camerei Deputaților.  
Cu stimă,   

*** 
 
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
De către: domnul Vasilică Toma, deputat 
Obiectul interpelării: Biblioteca școlară virtuală - un vis neimplinit de 10 ani 

 

Stimate domnule ministru, 
Legea educației naționale nr. 1/2011 prevede la articolul 70: 
(1) Bibliotecile școlare și centrele de documentare și informare se organizează și funcționează pe baza unui regulament 

elaborat de Ministerul Educației și Cercetării. 
(2) Se înființează Biblioteca Școlară Virtuală și Platforma școlară de e-learning, care includ programe școlare, exemple 

de lecții pentru toate temele din programele școlare, ghiduri metodologice, exemple de probe de evaluare. Aceste resurse 
digitale vor fi protejate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările 
ulterioare, Ministerul Educației și Cercetării obținând dreptul de publicare din partea autorilor, astfel încât aceste resurse să fie 
accesibile permanent și gratuit oricărui elev sau profesor. 

(21) Ministerul Educației și Cercetării asigură elevilor și profesorilor infrastructura necesară, constând în dispozitive și 
acces la internet, pentru accesarea Bibliotecii Școlare Virtuale, Platformei școlare de e-learning și a altor platforme 
educaționale agreate. 

(3) Unitățile de învățământ utilizează platforma școlară de învățare pentru a acorda asistență elevilor în timpul sau în 
afara programului școlar ori pentru cei care, din motive de sănătate, temporar nu pot frecventa școala. 

(4) Înființarea, gestiunea și îmbogățirea permanentă a Bibliotecii Școlare Virtuale și a Platformei școlare de e-learning 
intră în responsabilitatea Ministerului Educației și Cercetării. 

Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare încă din 
anul 2011 prevede la Art. 4. Că bibliotecile școlare și centrele de documentare și informare asigură accesul la resursele 
Platformei școlare de e-learning și ale Bibliotecii școlare virtuale. 

Art. 32. - 
În CDI se pot iniția, organiza și desfășura următoarele categorii de activități: 
a) pedagogice: prezentarea CDI și a organizării sale specifice, inițierea elevilor în cercetarea documentară, formarea 

competențelor din domeniul infodocumentar prin activități cuprinse într-un curriculum la decizia școlii în domeniul 
infodocumentar, activități școlare, proiecte disciplinare și pluri-/inter-/transdisciplinare, activități educative pentru dezvoltarea 
și consolidarea competențelor dobândite, de dezvoltare a competențelor-cheie ale elevilor, învățare remedială de tip "școală 
după școală", activități pentru copii și tineri capabili de performanță, orientare și consiliere educațională și vocațională, 
activități privind integrarea noilor tehnologii ale informării și comunicării în activitatea didactică, parteneriate educative și 
activități extrașcolare, utilizarea Platformei școlare de e-learning și a Bibliotecii școlare virtuale; 

În anexa 2 la regulament referitoare la repere privind elaborarea și punerea în practică a unei strategii locale de educație 
pentru informație și formare a unei culturi informaționale a elevilor - referențial al competențelor infodocumentare ale elevilor 
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– sunt statuate competențele informaționale și documentare ale elevilor prin domenii și subdomenii de competență. Astfel, la 
punctul 1.6. se reglementeaza faptul că elevii trebuie sa cunoască regulamentul de organizare și funcționare a CDI din unitatea 
de învățământ, regulile de utilizare a echipamentului informatic și a accesului la internet, iar la 1.7 o altă competență se referă 
la cunoașterea instrumentelor de acces la informația disponibilă în spațiul infodocumentar sau în spațiul virtual (accesare 
directă sau la distanță). 

Domnule ministru, 
Au trecut 10 ani de când Parlamentul a adoptat Legea educației naționale iar prevederile menționate nu au reprezentat o 

prioritate pentru Ministerul Educației, chiar daca in perioada pandemica ar fi trebuit să vină cu o ordonanta de urgenta pentru a 
pune la dispoziția elevilor Biblioteca Școlară Virtuală, bibliotecă atât de necesară pentru toți actorii din învățământ.  

Biblioteca școlară virtuală, un proiect de digitalizare a lecțiilor și conținuturilor educaționale al Ministerului Educației, 
finanțat cu peste 40 de milioane de euro din bani europeni și prevăzut de 10 ani în Legea Educației a rămas practic prevedere 
cadru de care nimeni nu vorbește.  

În acest sens, vă rog să îmi comunicați: 
1. care sunt motivele pentru care aplicarea prevederilor articolului 70 din Legea 1/2010 nu a fost posibilă? 
2. care este stadiul implementarii prevederilor  legislative? 
3. care sunt măsurile pe care intenționați să le adoptați cu privire la urgentarea adoptării lor? 
Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc! 

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 Declarații 

 

Prietenie, nu doar o alianță. 
Un deceniu de la Declaraţia Comună privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI 

 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Se împlinesc 141 de ani de la venirea în România a lui Eugene Schuyler, primul reprezentant al Statelor Unite ale 

Americii în țara noastră, proaspăt devenită subiect de drept internațional în acea perioadă. Relațiile româno-americane sunt 
unele cu rădăcini istorice adânci, însă nicicând în istoria relațiilor dintre națiunile noastre nu a existat o legătură mai strânsă 
decât cea pe care o avem astăzi și ai cărei martori suntem cu toții. 2021 reprezintă un important moment al acestei prietenii ce 
se întinde pe aproape un secol și jumătate. Anul acesta celebrăm 10 ani de la adoptarea Declaraţiei Comune privind 
Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI. Declaraţia confirmă Parteneriatul excelent, pe termen lung şi în continuă 
dezvoltare, dintre cele două state, şi stabileşte, de asemenea, pilonii relaţiei România – SUA: dialog politic, securitate, 
economie, contacte interumane, ştiinţă şi tehnologie, cercetare, educaţie, cultură. Oferind puțin preambul istoric, Parteneriatul 
strategic dintre România și Statele Unite ale Americii a fost lansat la 11 iulie 1997, cu prilejul vizitei la Bucureşti a 
preşedintelui S.U.A., Bill Clinton. Vizita preşedintelui Clinton a fost urmată de un schimb de scrisori între miniștrii de externe 
ai celor două state. Ulterior schimbului de scrisori, asistentul pentru afaceri europene şi canadiene al secretarului de stat al 
SUA a efectuat o vizită la Bucureşti, în octombrie 1997, ocazie cu care au fost stabilite domeniile de interes ale parteneriatului. 
De la lansarea sa, parteneriatul strategic a reprezentat un reper esenţial al politicii externe a României, precum şi un instrument 
eficient de sprijinire a eforturilor interne în domeniul reformei politice, economice, militare și administrative. Rezultatele 
pozitive înregistrate în planul reformei economice şi contribuţia României la războiul împotriva terorismului au constituit 
elemente majore în conturarea sprijinului SUA pentru integrarea României în NATO. Nivelul ridicat al colaborării bilaterale în 
combaterea riscurilor neconvenţionale (trafic de droguri, de persoane, criminalitate financiară etc.) şi importanţa pe care cele 
două părţi o acordă acestei colaborări au determinat deschiderea, la 20 mai 2001, a Biroului FBI în capitala României. După 11 
septembrie 2001, România a acordat un sprijin semnificativ coaliţiei internaţionale conduse de SUA împotriva terorismului, 
concretizat în susţinerea operaţiunilor din Afganistan şi Irak, precum şi în intensificarea colaborării bilaterale în acţiuni 
specifice de combatere a terorismului.  

Legătura dintre România și Statele Unite ale Americii este mai mult decât o simplă alianță cu un scop determinat și 
limitat. Prietenia româno-americană este una bazată pe principii și valori comune, precum democrația, toleranța, drepturile și 
libertățile cetățenilor, statul de drept, pluralismul și dreptatea, latura principială fiind poate cea mai importantă componentă a 
acestui parteneriat. Nu îmi rămâne decât să mă bucur de împlinirea celor 10 ani de la oficializarea relației strânse pe care o 
avem cu poporul american și sper că vor mai urma încă cel puțin 100 de astfel de ani! 

Vă mulțumesc!  
Deputat 

Bogdan Alexandru Bola 
*** 

Șanse egale pentru toți copii și acces la educație! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Este de apreciat faptul că, în anul 2021, noul an școlar a debutat cu ceva mai puține probleme față de anii precedenți, în 

sensul că, în unele orașe și comune cu primari harnici și cu resurse financiare la îndemână infrastructura școlară a beneficiat de 
investiții reale, astfel încât elevii să vină cu drag la școală. În alte localități, însă, unitățile școlare mai au încă nevoie de 
investiții majore, fie în sălile de clasă și în mobilier, fie în spațiile sanitare, fie în sistemele de încălzire. Așadar, oricât ne-am 
dori să spunem că școala românească a fost în sfârșit pregătită să îi primească pe toți elevii în cele mai bune condiții, suntem 
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încă departe de acel moment. Încă ne confruntăm cu această situație pentru că, zeci de ani cât a condus România, PSD a 
neglijat complet nevoile sistemului de învățământ, subfinanțându-l. Abia din anul 2020 au început să se vadă în mod real 
preocupările Guvernului PNL pentru sistemul național de educație, lucru reflectat în fondurile alocate reabilitării unităților 
școlare, în conectarea școlilor la internet și în asigurarea tuturor materialelor necesare protejării sănătății elevilor, în contextul 
pandemiei Covid-19. 

 Stimați colegi, 
 Proiectul prezidențial ”România educată”, împreună cu fondurile europene obținute de România prin Planul Național 

de Redresare și Reziliență și din bugetul multianual al Uniunii Europene reprezintă premisele realizării celor mai importante 
reforme din sistemul de educație, reforme amânate în ultimii 30 de ani.  

Dacă unii politicieni și-au exprimat neîncrederea în sistemul nostru de educație, eu pot să afirm cu toată puterea și 
convingerea că școala românească este o școală de tradiție, prestigioasă, care continuă să formeze tinerii la cele mai înalte 
standarde de calitate. Ceea ce cred eu despre școala românească este confirmat de cele mai mari universități și centre de 
cercetare din lume, unde cei mai buni sunt tinerii noștri români, de cele mai prestigioase spitale unde medicii români salvează 
vieți, de cele mai puternice companii, conduse de cei care au învățat în băncile școlii românești.  

Stimați colegi, 
Este deosebit de important ca, în anii următori, efortul reconstrucției sistemului național de învățământ să pună în primul 

rând zonele mai puțin dezvoltate, unde infrastructura are mare nevoie de investiții, unde elevii se confruntă cu lipsuri, iar 
cadrele didactice sunt foarte puține. Obiectivul major trebuie să fie acela de a asigura tuturor copiilor șansa la educație, 
indifent dacă aceștia s-au născut și cresc în familii numeroase, cu venituri reduse sau dacă elevii se află la mare distanță de 
școală. Un stat puternic este acela care are grijă de viitorul fiecărui copil.  

Am convingerea că reformele demarate de PNL în anul 2020, continuate de actualul Guvern în anul 2021 și accelerate 
prin implicarea directă a Președintelui României ne vor duce la rezultatul pe care îl așteptăm de decenii – toți copiii să meargă 
la școală, condiție esențială pentru ca toți copiii să aibă șanse egale de reușită în viață. În fapt, investiția pe care o facem astăzi 
în educația copiilor este cea mai bună investiție posibilă, pentru că așa investim în viitorul țării noastre. 

Vă mulțumesc, 
Deputat 

Ioan Balan 
*** 

Cresc investițiile străine în România 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Eficiența guvernării Partidului Național Liberal este dovedită pe zi ce trece, în ciuda fake-news-urilor aruncate în spațiul 

public de detractorii noștri. Astfel, investiţiile străine directe au ajuns la 3,962 miliarde de euro în primele şapte luni, 
comparativ cu 1,222 miliarde de euro în perioada similară din 2020, reprezentând o creştere de 224%, din care participaţiile la 
capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3,353 miliarde de euro, iar creditele intragrup au 
înregistrat valoarea netă de 609 milioane euro, potrivit datelor Băncii Naţionale a României.  

La finele lunii iulie 2021, în România existau 234.080 societăţi cu participare străină la capitalul social. Valoarea 
capitalului subscris se situa la 64,132 miliarde de dolari. Numărul firmelor cu capital străin nou înfiinţate în România a 
crescut, în primele şapte luni din 2021, cu 47,1%, comparativ cu perioada similară din 2020, la 3.104 de unităţi, conform 
datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Cele 3.104 de societăţi noi aveau un capital social subscris 
în sumă totală de 26,413 milioane de dolari, mai mare cu 477% faţă de cel al firmelor înmatriculate în ianuarie-iulie 2020, de 
4,574 miliarde de dolari. În funcţie de domenii, cele mai multe firme înmatriculate în iulie 2021 au fost înregistrate în comerţul 
cu ridicata şi amănuntul, repararea auto şi moto (26,55% din total), activităţi profesionale, administrative, ştiinţifice şi tehnice 
(21,66%) şi transport, depozitare şi comunicaţii (16,20%), se mai arată în comunicatul BNR. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Este suficient să ne uităm pe cifre pentru că, așa cum am mai afirmat și cu alte ocazii, cifrele reprezintă un adevăr 

obiectiv care, atunci când sunt citite corect și interpretate competent, arată o realitate ce nu poate fi denaturată în funcție de 
interesele politice meschine ale unui partid sau altul. Guvernarea liberală a demonstrat că este singura capabilă să modernizeze 
România. Filosofia economică a acestei administrații este centrată pe investiții susținute și pe creștere economică organică, 
sănătoasă, nu bazată pe artificii precum wage-led-growth-ul PSD-ului care, umflând artificial salariile, se lăuda cu creștere 
economică ce era, în realitate, total fictivă, existentă numai pe hârtiile lor. Criza economică provocată de pandemia de Covid-
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19 a fost una resimțită puternic de toate straturile societății românești. În acest context, trebuie să ne asigurăm că recuperarea 
este una rapidă și stabilă, lucru demonstrat de cifrele din diagnosticul asupra economiei românești. PNL face treabă și o va ține 
tot așa! 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Bogdan Iulian Huțucă 

*** 
Respect milioanelor de români care au dat șansa României să fie astăzi pe calea dreaptă! 

 

Preocupați de diverse probleme interne, am trecut cu toții prea repede peste o știre care ne reamintește că drumul pe care 
suntem este cel drept. Comisia Europeană a anunțat că nu aprobă deocamdată planurile naţionale de redresare şi rezilienţă 
(PNRR) ale Poloniei şi Ungariei, pentru că cele două ţări încă nu au pus în practică recomandările europene privind statul de 
drept. 

Ungaria şi Polonia, încadrate de unele voci la categoria democrații „iliberale”, sunt criticate de Bruxelles că încalcă 
valorile europene prin măsurile pe care le promovează în justiţie, fiind vizate de o serie de proceduri de infringement şi 
juridice declanşate împotriva lor de Comisia Europeană. 

Pentru cei care au uitat, tot pentru reformele în justiție era criticată și România, cu doar câțiva ani în urmă, când 
guvernele PSD ne scoteau cu sutele de mii în stradă după ordonanțe care îngenuncheau statul de drept, noaptea ca hoții, 
recursul compensatoriu și multe altele. Altă întrebare? Da, cel puțin una: cum ar fi arătat un PNRR scris de aceiași miniștri 
populiști și incompetenți, care au mascat deficitul bugetar pe spinarea antreprenorilor și au refuzat ani la rând să facă reforme, 
de teamă că vor pierde sinecurile și vor fi nevoiți să scoată mâinile din pușculița banilor publici? 

Interesant e că fix aceștia sau colegi de-ai lor, vinovați deopotrivă pentru tot ce nu avem astăzi, critică acum de pe 
margine întârzierile din PNRR. Tocmai ei, autorii morali ai subdezvoltării și rezistenței la reformă din partea României!  

PNRR va fi adoptat pentru România și un lucru e clar: constrânși de cerințele clare ale „tragerii” banilor din acest 
program, vom fi forțați să facem reformele majore, amânate de prea mulți ani. Nu doar de incompetență, ci și de rea-voință. De 
la depolitizarea funcției publice, digitalizar și metropolizare până la reforma pensiilor, bugetare multianuală și prioritizarea 
investițiilor publice pe criterii obiective.  

Cei mai pesimiști vor spune că e imposibil, invocând locurile codașe ocupate de România, până de curând, la absorbția 
de fonduri europene. Mai ales că PNRR înseamnă obiective periodice și rapoarte de implementare și pe reforme, nu doar pe 
proiecte. Eu spun că suntem, deopotrivă, și România în care s-a putut. S-a putut la Oradea lui Ilie Bolojan, la Clujul lui Emil 
Boc, la Reşiţa lui Ioan Popa sau Ciugudul lui Gheorghe Damian - toate exemple nu doar pentru România, ci pentru întreaga 
Europă. Modelul e simplu: omul potrivit la locul potrivit.  

Iar celor care, tot din nevoia de a ieși în evidență cu discursuri populiste, reproșează Europei că ne impune anumite 
condiții și restricții, le spun un singur lucru: Europa are meritul de a ne împinge de la spate dincolo de limitările (auto)impuse 
ale sistemului birocratic românesc. În plus, avem de trimis la Bruxelles pe cei mai buni dintre cei mai buni, pentru a ști să 
maximizeze rezultatul fiecărei negocieri.  

E timpul să mulțumim Europei pentru șansa unei generații. Și, cel mai important, să mulțumim românilor care au ieșit în 
stradă și apoi au votat schimbarea pentru șansa României europene. Aceasta este calea dreaptă: prin noi înșine în Europa! 

 

Deputat 
Sebastian Burduja 

*** 
11 septembrie - Tragedia lumii democratice 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Zilele acestea am comemorat 20 de ani de la evenimentul care avea să schimbe lumea pe care o știam. Atentatele din 11 

septembrie 2001 au reprezentat o dramă pentru poporul american în primul rând, însă impactul lor a atins toate colțurile lumii. 
Pe 11 septembrie o întreagă civilizație a fost zguduită de prăbușirea turnurilor gemene din New York. Stindardul democrației 
și al libertății, Statele Unite ale Americii, a fost victima unui cumplit act de terorism, cu implicații și nuanțe nemaicunoscute 
până atunci. În acea fatidică dimineață, 3000 de oameni și-au părăsit locuințele și s-au îndreptat spre locul lor de muncă cu 
gândul că va fi o zi ca oricare alta, însă soarta avea alte planuri. În timpul în care ceasul acestor oameni a început să meargă 
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invers, la aeroporturile din Washington D.C., Boston și Newark își făceau apariția 19 teroriști, membri ai organizației Al-
Qaida condusă de Osama Bin-Laden.  

În ceea ce istoria avea să catalogheze drept cel mai grav atac terorist din istoria SUA, atacatorii au prăbușit avioanele în 
turnurile World Trade Center și Pentagon, în timp ce un al treilea atac plănuit, la clădirea Capitoliului, a eșuat după ce 
pasagerii au reușit să-i oprească pe teroriști. Astfel, 3000 de vieți nevinovate aveau să fie curmate brutal în urma acestui 
atentat, inclusiv cei 19 teroriști: 246 în cele patru avioane (din care nu a supraviețuit nimeni), 2.603 în New York - în clădiri și 
la sol-, și 125 la Pentagon. Încă 24 de persoane rămân date dispărute. Toți cei morți erau civili, cu excepția celor 343 de 
pompieri, 72 de ofițeri de aplicare a legii și 55 de militari. Amplitudinea tragediei a depășit-o chiar și pe cea de la Pearl 
Harbour, din decembrie 1941, când, în urma atacurilor japoneze, aproximativ 2.500 de americani și-au pierdut viața.  

Doamnelor și domnilor deputați, 
Atacul terorist, deși s-a petrecut la mii de kilometri distanță de țara noastră, nu ne-a ocolit, cinci români căzând victime. 

O lecție a trebuit să fie trasă: gestionarea unei astfel de situații trebuie îndeplinită fără ″mânuși″. Cu terorismul nu negociezi! 
Atentatul asupra Statelor Unite ale Americii a fost un atac la valorile pe care cu toții le împărtășim, și anume democrația, 
drepturile și libertățile cetățenilor, demnitatea omului și statul de drept. Terorismul, deși atenteză la integritatea fizică a 
oamenilor, are ca principal scop lovirea structurii societăților democratice și perpetuarea unui climat de frică. Unul dintre 
mesajele des întâlnite în paginile Noului Testament este „Nu vă temeți!”. Nu ne vom teme! Acești teroriști nu vor reuși 
niciodată să își atingă scopurile finale! Avem o datorie sfântă de a nu uita niciodată ceea ce s-a întâmplat acum 20 de ani! Fie 
veșnică memoria victimelor din 11 septembrie! 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Florin Claudiu Roman 

*** 
 

Programul „Anghel Saligny” – șansa României la dezvoltare! 
 

Stimate colege / Stimați colegi, 
Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, aprobat în ședința de Guvern, este un program cerut de comunitățile 

locale, pentru că el susține dezvoltarea echilibrată a României. 
Programul „Anghel Saligny” promovat de Guvernul condus de Florin Cîțu și susținut de PNL este esențial pentru 

dezvoltarea României, a zonei rurale din țara noastră. Orice formațiune politică ce se opune acestui program va trebui să dea 
explicații în fața românilor care au nevoie de modernizarea comunităților în care trăiesc.  

Prin adoptarea Ordonanței de Urgență a fost creat cadrul normativ necesar pentru implementarea acestui program care 
răspunde unor probleme reale. 

Prin acest program se vor realiza drumuri, gaze, apă și canalizare la care mulți români nu au încă acces.  De aceea, PNL 
nu a cedat la amenințări și șantaj. 

În România anului 2021, mai sunt multe investiții publice de făcut pentru a asigura cetățenilor un trai decent, la 
standarde europene. Guvernul Cîțu și-a asumat finanțarea, pe bază de proiecte viabile și în condiții de corectitudine maximă, a 
acestor investiții și trebuie sprijinit să facă acest lucru, pentru binele nostru, al tuturor. 

Într-o coaliție este posibil să existe puncte de vedere divergente, dar, dacă buna-credință stă la baza inițiativelor și 
proiectelor, putem găsi soluții și putem guverna cu gândul la modul în care trebuie să dezvoltăm România. 

De ce este necesar programul „Anghel Saligny”? 
• 57% dintre localități nu au canalizare. 
• 29% dintre localități nu au apă curentă. 
• 69% dintre localități nu au retele de gaze naturale. 
• România are 20.000 de km de drumuri județene nemodernizate. 
• România are 27.000 de km de drumuri comunale nemodernizate. 
Ce presupune programul „Anghel Saligny”? 
Viziune: alocarea de resurse financiare pentru creșterea calității vieții în comunitățile locale. 
Principiu: banii colectați la buget se întorc la oameni prin proiecte concrete derulate în beneficiul lor. 
Finanțare:  un efort sustenabil implementat pe termen lung - 50 de miliarde de euro până în 2028. 
Programul „Anghel Saligny” reprezintă o soluție la probleme reale și concrete ale comunităților locale, o șansă la 

dezvoltare și creșterea calității vieții comunităților locale. 
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România nu înseamnă doar marile orașe. Trebuie să asigurăm un standard minimal comun la nivel național în termenii 
accesului populatiei la servicii de bază, precum cele de apă și canal. 

PNL este un partid care a fost mereu deschis la dialog, dar nu vom fi niciodată deschiși la șantaj. Dacă cei din USR-
PLUS doreau introducerea anumitor criterii suplimentare de alocare a fondurilor și crearea de filtre care să garanteze o dată în 
plus alocarea și cheltuirea fondurilor, atunci puteau veni cu propuneri concrete pe lângă cele deja formulate și incluse. USR 
PLUS nu a spus niciun moment că susține programul, dar cu alte amendamente, ci doar că se opune. Asta după ce 
amendamentele lor inițiale au fost incluse. Acest lucru denotă că tot timpul s-a dorit de fapt blocarea programului, nu 
îmbunătățirea lui. Cei care se opun realizării acestor investiții refuză șansa la dezvoltare a unor comunități întregi și întorc 
spatele milioanelor de cetățeni care își doresc un trai decent. Nu trebuie să mai existe diferențe între condițiile de viață din 
mediul urban și rural. Șansele la dezvoltare trebuie să fie egale pentru că nu avem comunități “de prima mână” și “a doua 
mână”.  

Prin adoptarea acestui program național de investiții, Guvernul Florin Cîțu a ales să fie de partea comunităților locale și 
a cetățenilor.  

Programul, așteptat de toate comunitățile locale, indiferent de culoarea politică a administrației, va fi derulat transparent 
și va ajuta la dezvoltarea multor localități rămase în urmă. Guvernul face, astfel, exact ce este este trecut în programul de 
guvernare asumat de toate partidele din Coaliție. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
George Cătălin Stângă 

*** 
13 septembrie – Ziua pompierilor din România 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
13 septembrie 1848 reprezintă o dată cu semnificație istorică importantă pentru statul român modern. La 13 septembrie 

1848 a avut loc Bătălia din Dealul Spirii, ultima confruntare armată disputată pe teritoriul românesc între structuri militare ale 
Țării Românești (Batalionul 2 Infanterie din Regimentul 2 Linie Infanterie, Compania a 7-a din Regimentul 1 Linie Infanterie 
și Compania de pompieri condusă de Căpitanul Pavel Zăgănescu) și un corp de armată otoman. Chiar dacă Bătălia din Dealul 
Spirii s-a încheiat cu înfrângerea trupelor române, semnificația evenimentului rezidă în dorința clară a românilor de a scăpa de 
sub jugul otoman, lucru ce se va concretiza 29 de ani mai târziu, în urma Războiului de Independență. Pentru comemorarea 
eroilor pompieri căzuți în luptă, pe Dealul Spirii a fost ridicat, în anul 1901, Monumentul Eroilor Pompieri din București, iar 
ziua de 13 septembrie este celebrată ca fiind Ziua Pompierilor din România.  

Doamnelor și domnilor deputați, 
Astăzi, pompierii români fac onoare înaintașilor lor în fiecare zi. Curajul, patriotismul și conștiința datoriei față de 

semenii lor a rămas aceeași, cel mai bun exemplu în acest sens fiind intervenția pompierilor români în Grecia mistuită de 
flăcări, fapt ce a atras aprecierea unanimă a presei grecești și internaționale pentru modul în care pompierul român și-a făcut 
datoria. Pentru a le arăta recunoștiința pe care le-o poartă, Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 13 
septembrie 2021, o serie de decrete de decorare cu prilejul Zilei Pompierilor din România. Astfel, în semn de apreciere pentru 
rezultatele remarcabile obținute în activitatea de apărare a vieții, bunurilor şi mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor, 
pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi pentru coordonarea acţiunilor instituţiilor implicate în managementul 
situaţiilor de urgenţă, Președintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul „Bărbăție și Credință” în grad de Ofiţer, cu însemn pentru 
militari, Drapelului de Luptă al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din Ministerul Afacerilor Interne.  

De asemenea, în semn de apreciere pentru dăruirea şi profesionalismul de care au dat dovadă în cadrul Inspectoratului 
General pentru Situaţii de Urgenţă, remarcându-se la comanda modulelor specializate de intervenție implicate în recentele 
misiuni de stingere a incendiilor din Republica Elenă, Președintele României a conferit Ordinul „Bărbăție și Credință” în grad 
de Cavaler, cu însemn pentru militari domnului colonel Pop Valentin Florin și domnului locotenent-colonel Csilik Alexandru 
Alexandru-Adrian. 

Nu pot decât să le transmit pompierilor români un sincer „La mulți ani!” și să îi asigur de întreaga mea gratitudine. 
Faptul că își pun viața în pericol pentru a fi noi în siguranță, reprezintă pentru mine un gest de eroism deosebit ce trebuie 
recunoscut și lăudat constant, nu doar cu ocazia zilei de 13 septembrie. Cinste pompierilor români! 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Marian Crușoveanu 

*** 
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Zece ani de la adoptarea Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI între România și 
Statele Unite ale Americii și de la semnarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii privind amplasarea 

sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România 
 

Se împlinesc zece ani de la adoptarea Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI între 
România și Statele Unite ale Americii și de la semnarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii privind 
amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România. 

România și Statele Unite ale Americii împărtășesc o istorie comună de legături strânse între popoarele noastre, un 
angajament către democrație, o relație strategică durabilă, precum și voința de a răspunde provocărilor și amenințărilor 
comune.  

Legături puternice și profunde leagă popoarele României și Statelor Unite prin relații culturale, economice și științifice. 
Acest Parteneriat Strategic reflectă cooperarea excelentă și în extindere între țările noastre pentru promovarea securității, 
democrației, oportunităților oferite de economia de piață și a schimburilor culturale”, se arată în Declarația Comună. 

Cooperarea pe plan politico-militar cu accent pe securitate este capitolul de excelență al Parteneriatului.  
România este unul dintre cei mai importanți aliați ai Statelor Unite, fapt dovedit de colaborarea foarte bună în ceea ce 

privește combaterea terorismului precum și de prezența militarilor români pe teatre de operații militare, precum Irak și 
Afganistan. SUA este cel mai important aliat al României, garantul libertății, securității și prosperității poporului român. 

Anii 2017, 2019 și 2020 au cunoscut o dinamică accelerată în cadrul Parteneriatului Strategic 
La 9 iunie 2017, președintele Klaus Iohannis a devenit primul lider UE și NATO din Europa Centrală și de Est primit la 

Casa Albă de omologul american, Donald Trump, într-un moment important pentru viitorul relației transatlantice în care 
liderul SUA și-a afirmat, în premieră, angajamentul pentru articolul 5 din Tratatul NATO privind apărarea colectivă 

La 11 iulie 2017, când România și SUA aniversau două decenii de Parteneriat Strategic, Statele Unite au decis să ofere 
eligibilitate României în ce privește achiziția de sisteme antirachetă Patriot, marcând o nouă etapă în procesul de modernizare 
a capabilităților militare ale României.  

Apoi, în septembrie 2020, România a recepționat primul sistem de rachete Patriot, iar în 2022 ar urma să devină prima 
țară din lume care va opera cea mai nouă versiune a acestui sistem de apărare antiaeriană. 

La 19 august 2019, la Casa Albă, președinții Donald Trump și Klaus Iohannis au semnat o Declarație Comună, un 
document politic care a adus două noi elemente de noutate în relația bilaterală și în contextul unei competiții geopolitice 
globale: cooperarea în materie de 5G și cooperarea pentru securitatea energetică comună, inclusiv prin cooperare în domeniul 
energiei nucleare civile. 

Anul trecut România și SUA au marcat 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice. 
În prezent, securitatea României este asigurată și de militarii americani de la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii precum 

și de militarii de la baza Kogălniceanu. 
În plan economic, SUA sunt printre cei mai importanți investitori în economia României.  
Un exemplu de investiție majoră este proiectul Unităților 3 și 4 ale centralei de la Cernavodă. Partea americană va face 

investiții uriașe și în proiectul Inițiativei celor Trei Mări, mai precum într-un proiect de conectare a Mării Baltice de Marea 
Neagră, printr-o linie de cale ferată și o autostradă care să lege Constanța de Gdansk. 

 

Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
Inflația pe care o simt gospodăriile e mult mai mare decât cea oficială, anunțată de BNR! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Pentru cei mai mulți dintre români sunt încă vii emoțiile anilor 90, atunci când salariul încasat la începutul lunii nu mai 

valora nici două parale până la sfârșitul acesteia, tocmai pentru că prețurile creșteau cu o viteză amețitoare. Aderarea la 
Uniunea Europeană a adus o temperare majoră a creșterii prețurilor, însă acest lucru nu a însemnat că prețurile nu au mai 
crescut, ci că au crescut într-un ritm mai lent. Așa se face că pensiile, salariile și alocațiile și-au pierdut constant puterea de 
cumpărare, chiar dacă majorări au tot fost făcute, uneori și anual. Oare ne mai mirăm că românii, cei mai euro-optimiști dintre 
europeni, și-au pierdut puternic din încrederea, atât în apartanența la UE, cât și în democrație. Oare de ce ne mai punem 
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întrebarea că românii o duc greu, de la o lună la alta, când prețurile unor produse au ajuns peste media prețurilor din state unde 
câștigurile sunt și de 10 ori mai mari decât în România.  

Stimați colegi, 
Vedem cu toții că fenomenul creșterii prețurilor afectează toate statele din Europa și mare parte a lumii. Deci, nu este 

doar la noi! Din păcate, în România, viteza de creștere este mult mai mare. Vedem cu toții că Institutul Național de Statistică 
ne spune că prețurile au crescut cu peste 5%, în timp ce salariul mediu s-a majorat cu doar 1 leu. Noi, în schimb, vedem că 
prețurile care ne interesează în mod direct nu au crescut cu 3-5%, ci și cu peste 25%. De exemplu, energia electrică a crescut 
cu peste 25%, gazele cu peste 20%, uleiul vegetal cu 18%, carburanții cu 14%, carnea și brânza cu aproape 7% și lista poate 
continua. Așadar, dacă ne uităm în coșul celei mari părți a populației, atunci înțelegem că viteza cu care cresc prețurile este una 
care îi sufocă pe români, indiferent dacă sunt angajați, pensionari, elevi sau antreprenori.  

Stimați colegi,  
Să le propui astăzi românilor, în anul 2021, să mai strângă nițel cureaua este inacceptabil. O tot strâng de peste 30 de 

ani. Chiar dacă vreme de 3 decenii PSD a pus piedici dezvoltării României, acest lucru nu mai poate fi folosit ca scuză pentru 
acțiunile guvernamentale viitoare. Cum scădem prețurile? Nu este o dilemă! Și un elev conștiincios de gimnaziu știe că 
prețurile scad atunci când sprijini producătorul local să producă eficient și mult! Așadar, dacă vrem energie electrică și gaze 
naturale ieftine, trebuie să le producem noi, în România, nu să le importăm la prețuri exorbitante. Vrem ulei, făină, carne, lapte 
și ouă ieftine, trebuie să le producem aici, în România, eficient și competitiv și să asigurăm condiții de depozitare și de 
desfacere producătorilor noștri români. Vrem prețuri corecte, atunci trebuie să avem și o piață concurențială, corectă, fără 
distorsiuni și permanent supravegheată. Acele instituții cu funcții și rol în supravegherea pieței ar trebui să se trezească din 
somn. Câtă vreme nu avem soluții la cauzele care produc scumpiri, alte măsuri nu reprezintă decât peticeli, improvizații, 
răspunsuri la efecte care, mai devreme sau mai târziu, tot o să își demonstreze ineficacitatea. Mi-aș dori ca cei care au acum 
toate instrumentele guvernamentale să implementeze măsuri de dezvoltare a producției interne să se ocupe în mod real de 
problemele reale ale României și ale celei mai mari părți dintre români. 

Vă mulțumesc,         Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
Salariul minim pe economie trebuie majorat 

 

Creșterea salariului minim pe economie reprezintă o prioritate pentru PNL, având în vedere că în momentul de față 
aproximativ 1,6 milioane dintre angajații din România sunt salarizați la nivelul minim. Interesul nostru al tuturor trebuie să fie, 
așadar, creșterea nivelului de trai pentru acești angajați și familiile lor, dar și de a asigura o formulă predictibilă de calcul, 
astfel încât să se știe concret cu cât va crește salariul minim în fiecare an. Trebuie menționat că acest deziderat este asumat 
inclusiv la nivelul sindicatelor și patronatelor, așa cum a reieșit din discuțiile purtate de aceștia cu oficialii guvernamentali.  

Consider că majorarea salariului minim pe economie reprezintă cel mai bun motor de creștere economică, cu efecte 
benefice pe termen lung asupra economiei românești. Acest fapt este de altfel confirmat de datele statistice care ne-au arătat că 
în ultimii ani măsurile de creștere a salariului minim au determinat în mod real o creștere a salariului mediu, precum și o 
creștere a numărului de angajați, aducând plusvaloare economiei românești în ansamblu.  

Economia României are nevoie,  mai mult ca oricând, de măsuri rapide pentru a contracara cât mai mult posibil efectele 
crizei sanitare, dar și pentru a limita și mai mult rata șomajului sau a neocupării prin atragerea de forță de muncă în zona 
fiscalizată, descurajată în acest moment de nivelul salarial nesatisfăcător. 

Această măsură se justifică, totodată, și prin necesitatea de a proteja românii aflați în dificultate ca urmare a creșterii 
prețurilor la energie, al căror impact se va resimți din plin odată cu venirea iernii. Am adoptat, între timp, în Parlament Legea 
consumatorului vulnerabil, dar nu este suficient! Este mai mult decât necesar să luăm de urgență și alte măsuri pentru a limita 
cât mai mult posibil expunerea la riscul de sărăcie a unui număr important de cetățeni. 

În viziunea noastră, majorarea salariului minim are, așadar, pe lângă componenta economică și o componentă socială, 
de sprijin pentru români! Apreciez, în acest context că reprezentanții întreprinzătorilor dau dovadă de responsabilitate și de 
solidaritate, susținând majorarea salariului minim pe economie în acord cu intenția guvernului liberal. Este foarte important ca 
aceste politici să aibă susținerea mediului de afaceri, conștienți fiind că aceste lucruri trebuie făcute în solidar, pentru a putea 
asigura competitivitate și o creștere economică sustenabilă. 

Prin noi înșine pentru România!       Deputat 
Alexandru Popa 
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Județul Hunedoara - numărul doi la alocările bugetare 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Încă o veste bună de la Guvernul României pentru județul Hunedoara! În ședința de Guvern, din data de 7 septembrie, a 

fost aprobată „Ordonanța de Urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat, pe anul 2021", în care județul Hunedoara va 
avea alocate suplimentar 11,670 milioane de lei pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile comunale și județene. Județul 
Hunedoara primește a II-a sumă la rectificare, ca valoare, la nivel național! Este încă o dovadă că județul nostru este o 
prioritate reală pentru București, iar eu, în calitatea mea de deputat al Partidului Național Liberal de Hunedoara, așa cum am 
promis și cu alte ocazii, voi continua să mă lupt pentru interesele județului nostru. Investițiile au fost, încă de la începutul 
cabinetului Florin Cîțu, prioritatea 0. Programul de guvernare “Dezvoltăm Romania” este un plan ambițios, care vrea să 
demonstreze că soluția viabilă a creșterii nivelului de trai sunt investițiile. Fie că vorbim de infrastructură, educație, sănătate 
sau mediul de afaceri, creșterea reală poate fi realizată doar prin alocări bugetare consistente. Nevoile județului nostru se 
calează perfect pe acest plan și pot să vă spun că voi acorda maximă prioritate pentru proiectele dezvoltate pe fonduri europene 
nerambursabile, prin PNRR, dar și cele cu finanțare guvernamentală, prin PNI “Anghel Saligny”.  

Doresc să fac o mențiune și asupra situației din țara Zarandului. Mi-am asumat, încă de când ocupam poziția de secretar 
de stat în Ministerul Lucărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, că voi sprijini finalizarea barajului de la Mihăileni, vom 
moderniza DN 74, și voi fi alături de primarii zărăndeni care au o bună viziune de dezvoltare a comunităților lor. România nu 
își permite vreo abatere de la calea liberală, singura în măsură să dezvolte țara așa cum ne-o dorim cu toții. Am văzut toți 
nocivitatea administrației pesediste și o resimțim și acum în județul nostru. Sper ca domnul Nistor să folosească eficient și 
nepărtinitor această mare sumă de bani venită de la Guvernul României în folosul tuturor hunedorenilor. Guvernul Partidului 
Național Liberal este unul responsabil, care lucrează în folosul românilor. Am toată convingerea că, pentru hunedoreni, 
lucrurile vor merge din ce în ce mai bine, atât timp cât la conducerea țării se va afla administrația liberală! Românii au dreptul 
la un trai decent și o țară modernă! 

Vă mulțumesc!           Deputat 
Vetuța Stănescu 

*** 
Declarație politică 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Distinși colegi, 
Planul Național de Redresare și Reziliență va fi aprobat în viitorul apropiat, iar noi avem datoria să susținem, în marja 

atribuțiilor noastre, implementarea unor proiecte de reformă importante pentru români. 
Săptămâna trecută am adoptat Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind unele 

măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă și Legea privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.24/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.155/2020 privind 
unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri 
externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă. Mă bucur că majoritatea colegilor 
am înțeles cât de important este să susținem procesul de reformă.  

Prin PNRR ne propunem să ducem la bun sfârșit proiectele care promovează coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii, inclusiv a României, prin îmbunătățirea rezilienței, a nivelului de pregătire pentru situații de criză, a capacității de 
adaptare și a potențialului de creștere. 

PNRR mai înseamnă o Românie cu mai puțină sărăcie, o Românie sănătoasă în care cât mai mulți copii vor putea merge 
la școli moderne, o Românie unită, cu dezvoltare echilibrată și coerentă între regiunile sale de dezvoltare. Totodată, se va face 
și reforma sistemului de pensii. La acest capitol am încredere că toți colegii parlamentari vor înțelege importanța acestui 
demers și vom susține, prin activitatea de la comisii și din plen, ducerea la îndeplinire a acestui deziderat. 

Vă mulțumesc. 
Deputat 

Mara Calista 
*** 
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Modificările legislative aduse achiziţiilor publice vor oferi predictibilitate  
și flexibilizare acestui domeniu de importanță strategică 

 

Guvernul Partidului Național Liberal este preocupat de flexibilizarea și simplificarea activităților din domeniul 
achizițiilor publice, inițiind în acest sens un proiect de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
destinat acestui sector vital pentru prezentul și viitorul României. 

Modificările legislative vizate de Executiv sunt predictibile, în sensul atingerii scopului acestora, respectiv ca proiectele 
aferente dezvoltării României, inclusiv investițiile majore din fonduri naționale și europene să se poată derula fără blocajele 
existente în prezent.  În această idee, OG adoptată de Guvern prevede măsuri concrete pentru fluidizarea procesului de 
achiziţie publică, inclusiv prin reducerea anumitor termene procedurale reglementate de legile în vigoare. 

Intenția liberalilor din conducerea executivă a țării este de a elimina în cel mai scurt timp pauzele lungi existente până la 
punerea în aplicare a contractelor de achiziții publice. Se urmărește astfel definirea legislativă a unor termene rezonabile pentru 
punerea în practică efectivă a contractelor de achiziții publice, în sensul soluționării cu celeritate a litigiilor din instanțele de 
judecată.  

Prin aplicarea acestor readaptări legislative, se vor elimina așa-numiții timpi morți în procesul de semnare și aplicare a 
unor contracte, diferența urmând să fie semnificativă, de la peste doi ani durata medie în prezent, la doar câteva luni.  

O altă noutate adusă prin modificările conținute de OG actelor normative din domeniul achizițiilor publice se referă la 
obligarea autorității contractante de a semna contractul cu câştigătorul licitaţiei publice după pronunţarea deciziei CNSC, 
respectiv a hotărârii judecătoreşti în primă instanţă. Faptul că decizia primei instanţe va deveni executorie reprezintă o veste 
extraordinară pentru toți cei implicați în implementarea acestor contracte, iar astfel se va face în sfârșit ordine în acest domeniu 
de importanță strategică. 

Nu în ultimul rând, Guvernul PNL a eliminat din sarcina operatorului economic declarat câştigător obligaţia de a 
prezenta certificate fiscale pentru toate sediile secundare/punctele de lucru. În locul acesteia va exista doar o declaraţie pe 
proprie răspundere, în urma căreia să rezulte că societățile nu sunt restante la plata impozitelor sau la contribuţiile la asigurările 
sociale, fără a mai fi nevoie de alte documente suplimentare. 

Salut și deopotrivă apreciez acest demers al Executivului liberal de a schematiza și ușura legislația achizițiilor publice. 
Sunt convinsă că își va atinge scopul final, de a maximiza procentul de absorbție al fondurilor europene, precum și a alocărilor 
acordate României prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
PNL rămâne garantul bunei guvernări în interesul general al României și al românilor 

 

Criza politică și guvernamentală în care se află în prezent România nu a fost generată de Partidul Național Liberal și, ca 
atare, aceasta trebuie urgent încheiată. 

Consider că PNL a fost și trebuie să rămână garantul acestei guvernări a dreptei, în condițiile în care este evident că 
niciun român de bună credință nu își dorește haos, turbulențe și derapaje în exercitarea bunei administrări a țării. 

Dimpotrivă, românii au votat PNL deoarece ne-am angajat și ne-am asumat să le oferim patru ani de guvernare 
caracterizată prin construcţie, creștere şi dezvoltare, și nu prin conflicte, îngrijorare și acțiuni împotriva interesului cetățenilor. 

Preocuparea partidului nostru, ca pilon principal în această guvernare va fi, în continuare, creşterea calităţii vieţii şi a 
veniturilor populației, prin atingerea obiectivelor din programul de guvernare, definit în slujba adevăratei agende de probleme 
ale românilor și României.  

Din punctul de vedere al PNL, nu există altă coaliţie care să poată asigura o bună guvernare decât coaliţia formată din 
Partidul Naţional Liberal, USR PLUS şi UDMR, cu sprijinul grupului minorităţilor.  

Sunt convins că, în orice circumstanțe, această moțiune de cenzură contra naturii, ba chiar și împotriva bunului simt 
politic elementar, nu are nicio șansă de reușită.  

Dezavuez, de asemenea, acest mod de a face politică a unora dintre semnatarii moțiunii de cenzură, care se ghidează mai 
degrabă pe principiul vechii zicale românești cu tichia de mărgăritar.  

Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
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Implementăm „România Educată” 
Dragi colegi,  
Orice situație tensionată care se desfășoară între guvernanți are tendința de a distrage populația de la progresele 

politicilor derulate, care devin din ce în ce mai vizibile în țara noastră. După finalizarea unei operațiuni riscante în domeniul 
securității și apărării cum a fost cazul retragerii trupelor NATO din Afghanistan, România și-a arătat calitățile care au fost 
constante în politica externă: reziliență, încredere, eficiență. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem și progresele făcute în 
plan intern, care vor impacta, de asemenea, dezvoltarea României pe termen lung.  

Începând cu anul școlar 2021-2022 vor funcționa șase școli-pilot prin care vor fi aplicate principiile redate în programul de 
guvernare „România Educată”. Sistemul educațional a fost influențat negativ de pandemia de COVID-19, iar nevoile elevilor și 
cadrelor didactice au fost exprimate și mai clar cu această ocazie.  

Principalul scop al proiectului constă într-o transformare curriculară radicală, care să reformeze prioritățile sistemului de 
învățământ, centrate de această dată pe necesitățile individuale ale elevilor. Atât modelele curriculare cât și planurile cadru vor fi 
adaptate de către școli, focusându-se asupra comunității și folosind resursele umane și materiale existente. Mai departe, vor fi 
proiectate arii de învățare menite să substituie disciplinele ce se vor concentra în mod real pe dezvoltarea de competențe 
relevante. Totodată, obiectivele curiculare specifice fiecărui ciclu vor fi strict respectate, dar și competențele din profilurile de 
formare ale absolventului.  

Programul va funcționa diferențiat în funcție de ciclul primar sau liceal, dar vor fi aplicate metode asemănătoare de 
învățare și evaluare, superioare celor care funcționează în prezent. Predarea se va face atât fizic, cât și online, la intervale 
periodice. Practica calificativelor ca modalitate de evaluare nu va mai fi aplicată pentru a reduce presiunea exercitată asupra 
elevilor, în special în ciclul primar. În plus, tezele vor fi înlocuite de un portofoliu semestrial, ce are la bază criterii clare de 
evaluare prezentate și explicate la începutul semestrului. Această acțiune are ca obiectiv evaluarea reală a progresului pe durata 
unui semestru, prin compararea competențelor avute inițial cu cele dobândite la final. 

Inovație și adaptabilitate, acestea sunt mecanismele care conduc un sistem educațional la performanță. Ne dorim un 
mediu de învățare echilibrat, care să încurajeze elevii să se dezvolte, nu doar să învețe. Aceasta este logica din spatele 
conceptului blended learning ce stă la baza proiectului „România Educată”. Avem datoria de a rămâne focusați pe obiectivele 
propuse, pentru a duce la bun sfârșit strategia de guvernare.  

Vă mulţumesc!        Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
Declarație politică 

Stimaţi colegi, 
Săptămâna aceasta a marcat începutul unui nou an școlar pentru peste 2.900.000 de elevi din toată țara. Potrivit 

oficialilor din Ministerul Educației, au fost deschideri festive în 99,7% dintre școlile din România și sunt convinsă că mulți 
dintre dumneavoastră ați participat cu emoție la aceste evenimente. 

Trist este că au existat și 7.000 de elevi pentru care școala a început online, deoarece localitățile lor de domiciliu au o 
rată mare de infectare cu virusul Covid 19. Fac un apel pe aceasta cale la părinți și la profesori să încurajeze respectarea 
regulilor de igienă atât în unitățile de învățământ, cât și în afara lor. 

Revenind la situația din învățământul romanesc, și mai trist este faptul că, față de acum 18 ani, populația școlară a 
scăzut cu aproape 1 milion de elevi. În traducere, avem mai puțin cu 37.000 de clase a câte 27 de elevi. Datele Institutului 
Național de Statistică relevă și faptul că față de anul 2003 avem cu aproximativ 50.000 mai puține cadre didactice. Din păcate, 
cariera de profesor nu mai este așa de atractivă cum era în urmă cu 20-30 de ani. Salariile mici, infrastructura educațională 
învechită in multe școli și prea desele schimbări legislative din domeniu i-au făcut pe mulți tineri absolvenți de licee 
pedagogice și facultăți de profil să se îndrepte spre alte meserii. 

Așa cum știți, cea mai importanta parte a carierei mele este meseria de profesor, pe care am practicat-o cu mândrie mai 
bine de 30 de ani. Așa că mă doare când văd toate aceste date statistice, care ne arată un tablou trist al învățământului 
românesc. Da, lucrurile au fost îmbunătățite în ultimii 30 de ani, dar nu suficient. Noi, aleșii din Parlamentul României, suntem 
datori să contribuim la schimbările majore pe care deopotrivă, elevii, părinții și cadrele didactice le așteaptă. 

Scăderea abandonului școlar, asigurarea de condiții bune în scoli și a transportului gratuit pentru elevi, formarea inițială 
și continuă a cadrelor didactice și promovarea strict pe criterii de meritocrație, prin concurs, a posturilor din învățământ, 
programe și conținuturi adaptate vremurilor în care trăim, trebuie să reprezinte prioritățile noastre. La început de an școlar 
clopoțelul a sunat și în Parlamentul României pentru a ne reaminti tuturor, indiferent de partidul din care facem parte, ca atunci 
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când e vorba de educație nu e loc de jocuri politice și orgolii de partid, ci trebuie să facem un front comun pentru ca acest 
domeniu sa primească sprijinul și atenția de care are nevoie. 

Vă mulţumesc!         Deputat 
Rodica-Luminița Barcari 

*** 
 

 
 
 

 Întrebări 
 
 

 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 
Accesările din județul Mureș în Programul „Rabla pentru electrocasnice” 

 

Stimate domnule ministru,           
Ediția din acest an a Programului „Rabla pentru electrocasnice” are o modalitatea de accesare revizuită, astfel încât 

persoanele fizice să poată beneficia de oportunitatea de a se înscrie şi de a obţine unul sau mai multe vouchere. 
Vă rog să îmi răspundeți: 
1. Care sunt noutățile acestui program și ce facilități suplimentare vor primi beneficiarii? 
2. Ce măsuri a luat AFM pentru eficientizarea procesului de selecţie a voucherelor? 
3. Care este valoarea bugetului alocat ediţiei din acest an a programului „Rabla pentru electrocasnice”, raportat la cel 

distribuit în ultimii ani? 
4. Câte solicitări ați primit din județul Mureș și care este suma totală achitată beneficiarilor? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Ajutoarele acordate producătorilor de energie termică şi electrică din județul Mureș 
 

Stimate domnule ministru, 
În contextul în care autorităţile locale decid soluţiile de încălzire urbană, dar societăţile au dificultăţi majore, statul 

român este nevoit, în foarte multe situaţii, să acorde ajutoare pentru producătorii de energie termică şi electrică.  
Astfel, mai multe oraşe din țară au beneficiat de sprijin, fie pentru modernizarea unităților existente, fie pentru 

înfiinţarea de noi entități de producţie, astfel încât localităţile să nu aibă probleme de funcţionare şi de asigurare a serviciului 
termic în următorii ani.  

Vă întreb respectuos: 
1. Care este suma acordată anul trecut de statul român producătorilor de energie termică şi electrică, atât la nivel 

naţional, cât şi în judeţul Mureș? 
2. Ce ajutoare concrete au fost acordate entităţilor din judeţul Mureș și care au fost acestea? 
3. În ce mod s-a reuşit viabilizarea unităţilor de producție mureșene, prin sprijinul acordat producătorilor de energie 

termică şi electrică? 
Solicit răspuns scris.        Deputat 

Ervin Molnar 
*** 
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Adresată Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Construcția Spitalului Matern din Arad finanțată prin PNRR 
Stimate domnule ministru, 
Aradul are nevoie de un nou Spital Matern, care urmează să centralizeze toate specializările legate de copii: chirurgie 

pediatrică, infecțioase, interne, obstetrică ginecologie, neonatologie. În prezent, Spitalul Matern funcționează într-o clădire 
degradată, care nu mai corespunde normelor sanitare. Clădirea a fost revendicată iar Consiliul Județean Arad nu poate investi 
în modernizare, poate să acopere doar cheltuielile de întreținere. De asemenea, secția de Pediatrie a Spitalului Județean 
funcționează într-o clădire veche de peste 120 de ani care, la fel ca și Spitalul Matern, nu corespunde circuitelor reglementate 
prin normativele în vigoare. Acesta este motivul întemeiat pentru care Consiliul Județean Arad a pornit demersurile pentru a 
construi un nou Spital Matern. 

A fost stabilit deja amplasamentul noului spital, în curtea Spitalului Județean Arad și a fost realizat studiul de 
fezabilitate. Noul Spital ar urma să coste aproximativ 45 de milioane de euro și ar urma să fie construit pe 7 nivele, unit cu 
pavilionul central al Spitalului Județean, pentru a elimina posibilele infecții determinate de deplasarea pacienților și a cadrelor 
medicale. 

În opinia mea, este un proiect important al comunității locale care poate fi finanțat prin PNRR. Atât importanța 
obiectivului cât și faptul că au pornit deja etapele investiției justifică această opțiune. Prin acest demers, vă întreb în numele 
comunității locale din Arad dacă veți introduce construcția Spitalului Matern din Arad pe lista obiectivelor prioritare finanțate 
prin PNRR? 

Solicit răspuns scris la adresa bîlceas@yahoo.com.    
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Sergiu Ovidiu Bîlcea 
*** 

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

 

Stadiul investițiilor pentru asigurarea accesului în mod egal la educație și a condițiilor de desfășurare  
a procesului educațional într-un singur schimb 

Stimate domnule ministru, 
În cadrului programului de guvernare 2020-2024 sunt prevăzute pentru perioada 2021-2024 investiții ce au în vedere 

asigurarea accesului în mod egal la educație al copiilor și al tinerilor și asigurarea condițiilor de desfășurare a procesului 
educațional într-un singur schimb. Printre acestea, se numără: 2.500 de creșe, grădinițe și școli (construcții noi și reabilitări), 
40 campusuri școlare (școală, liceu, internat, teren sport, ateliere, laboratoare, cantină), 30 cămine studențești, 8 centre 
universitare - reabilitare, 40 tabere școlare, 40 centre de excelență, informare și documentare pentru copii. 

Astfel, vă adresez această serie de întrebări în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București, 
inclusiv ca urmare a întrebărilor primite de la cetățeni: 

1. Care este stadiul curent al investițiilor prevăzute în Programul de guvernare în vederea asigurării accesului în mod egal 
la educație al copiilor și al tinerilor și asigurarea condițiilor de desfășurare a procesului educațional într-un singur schimb? 

2. Care sunt sursele de finanțare pentru fiecare proiect în parte? 
3. Unde se vor derula investițiile și ce criterii au fost folosite pentru identificarea selecția acestor proiecte (de ex., 

tendințe demografice, stadiul tehnic al construcțiilor existente etc.)? 
4. Care este termenul de finalizare estimat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru 

investițiile menționate mai sus? 
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege. 
Cu aleasă prețuire,        Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 
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Adresată domnului Virgil Popescu, ministrul interimar al Economiei, Antreprenoriatului si Turismului 
 

Proiecte privind consolidarea accesului la finanțare prin dezvoltarea pieței financiar-bancare și a pieței de capital 
 

Stimate domnule ministru, 
Vă adresez această serie de întrebări în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București.  
În programul de guvernare 2020-2024 se vorbește despre dezvoltarea pieței de capital pentru atingerea unor obiective 

macroeconomice esențiale, precum alocarea eficientă a capitalului în economie, facilitare accesului la finanțare pentru 
companii și distribuirea riscului, formarea capitalului autohton și accesul publicului (direct și indirect prin fonduri de pensii și 
investiții) la creșterea economică, atragerea de investiții externe. Pentru clarificarea unor întrebări adresate de cetățeni 
interesați de acest domeniu, vă adresez următoarele întrebări: 

1. Ce proiecte au fost inițiate până în prezent pentru atingerea obiectivelor generale prevăzute în Programul de guvernare 
2020-2024 privind consolidarea accesului la finanțare prin dezvoltarea pieței financiar-bancare și a pieței de capital?  

2. Care este stadiul în care se află proiectele mai sus menționate, și care este termenul de implementare și/sau finalizare 
al acestora? 

3. Care sunt cele mai importante solicitări ale actorilor din piața de capital cu care ați discutat până în prezent? 
4. Există un calendar al listărilor companiilor din portofoliul ministerului economiei? Dacă da, care este acesta? Dacă nu, 

când va fi gata un astfel de program? 
Vă mulțumesc. 
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege. 
Cu aleasă prețuire,         Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul Finanțelor 
 

Venituri temporare din 2020 și impactul asupra execuției bugetare; Stadiul proiectului de facturare electronică 
 

Stimate domnule ministru, 
Conform unei estimări a Consiliului Fiscal, anul acesta a fost colectată o sumă în valoare de 10 miliarde de lei 

(reprezentând 0,8% din PIB) din venituri suplimentare (ce au un caracter temporar) obținute din impozite și contribuții 
amânate în 2020. Această sumă a dus la o execuție bugetară fără precedent în prima jumătate a anului 2021, pe partea de 
venituri, permițând propunerea unei rectificări bugetare cu venituri semnificativ mai mari.  

Astfel, vă adresez următoarele întrebări, în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București 
1. Având în vedere caracterul temporar al veniturilor suplimentare în anul 2021 și execuția bugetară la care acestea au 

contribuit, cu ce va fi suplinită această sumă în anul 2022? 
2. Care sunt sursele pentru viitoarele creșteri de venituri la bugetul de stat? 
3. Care este stadiul implementării proiectului e-facturare? Când estimați că va fi finalizat? 

Vă mulțumesc.  
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege. 
Cu aleasă prețuire,       Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

Adresată domnului  Florin Cîțu, prim-ministru, ministru interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene 
Justificarea întârzierii implementării proiectelor cu finanțare europeană 

 

Stimate domnule ministru, 
În primul semestru, în execuția bugetară se constată că sumele primite de la UE au fost de doar 12,3 milioane de lei, 

doar 65% din ce estimase guvernul la începutul anului. După compensarea cu alte cheltuieli mai mici, gradul de realizare al 
cheltuielilor pentru proiectele cu finanțare din fonduri nerambursabile a ajuns la 70,4%.  

Sunt astfel evidente întârzierile implementării proiectelor cu finanțare europeană. Vă adresez această serie de întrebări 
în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București: 

1. Care sunt cauzele întârzierii implementării proiectelor cu finanțare europeană?  
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2. Cum arată calendarul implementării programelor și proiectelor europene pentru ultima parte a acestui an? Cum vom 
recupera întârzierile?  

Vă mulțumesc.  
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege. Deputat 
Cu aleasă prețuire,    Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
 

Adresată domnului Barna Tánczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Stadiul Programului multianual „Împădurim România” 
Stimate domnule ministru, 
Vă adresez această serie de întrebări în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București.  
În cadrul programului de guvernare 2020-2024 este prevăzută implementarea Programului multianual Împădurim 

România, care implică plantarea a 220 milioane puieți forestieri în perioada 2021-2024 – echivalentul a aproximativ 50.000 ha, 
dar nu mai puțin de 55 milioane puieți/an, cu un buget alocat de 650 de milioane de euro. În acest sens, accentul este pus pe 
împăduriri în afara fondului forestier național și extinderea acestuia, prin împădurirea terenurilor degradate și înființarea de 
perdele forestiere de protecție. Subiectul împăduririlor este de mare interes la nivel național și, ca urmare a discuțiilor cu 
cetățenii interesați de subiect, vă adresez următoarele întrebări: 

1. Câți puieți au fost plantați până în acest moment, de la demararea programului Împădurim România?  
2. În ce zone s-au derulat împăduririle? 
3. Câți puieți vor fi plantați în această toamnă și în ce zone? Cum se pot implica cetățenii doritori în aceste acțiuni? 
4. Cum arată calendarul pentru anii următori? 

Vă mulțumesc.  
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege. 
Cu aleasă prețuire,       Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului ministru, Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Corecțiile financiare aplicate de către Comisia Europeană României în perioada 2017 – 2020 
 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere prevederile legislației naționale și europene care reglementează modul de acordare a subvențiilor 

destinate fermierilor din FEADR și FEGA (fonduri europene prin APIA), vă rog să îmi transmiteți în scris care au fost 
corecțiile financiare aplicate de către Comisia Europeană României în perioada 2017 – 2020 pentru fiecare măsură în parte: 

- plăți directe – SAPS; 
- sprijin cuplat – zootehnic și vegetal; 
măsuri de piață (toate formele de sprijin).       Deputat 
Solicit răspuns scris.      Dumitru Florian-Emil 

*** 
Adresată domnului ministru, Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

 

Eventuale corecții instituite de C.E. pentru sumele din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală – Pilonul II 
 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere prevederile legislației naționale și europene care reglementează modul de acordare a sumelor din 

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală – Pilonul II, vă rog să-mi transmiteți în scris care sunt corecțiile aplicate 
României de către CE în perioada 2017 – 2020. Totodată, vă rog să precizați care sunt sumele rămase și neachitate din 
perioada de tranziție 2007 – 2014, 2014 - 2020 și numărul de contracte realizate și sumele aferente.  

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Dumitru Florian-Emil 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

 

 
 Întrebare 

 
Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 

 
Strategia de comunicare publică a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, inclusiv a instituțiilor aflate în subordinea, 

respectiv sub autoritatea MMPS, asigurarea de date și informații corecte în spațiul public 
 
În data de 28 iulie a.c., în cadrul unei conferințe de presă directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă 

(AJOFM) Covasna a afirmat că peste 75% din angajații județului aflați evidențele ANAF și ale AJOFM Covasna sunt plătiți la 
nivelul salariului minim pe economie, știre reflectată atât în presa locală cât și în publicațiile cu profil economic 
(economica.net), preluată și de agențiile de știri, inclusiv AGERPRES. Ulterior domnul director și-a nuanțat declarația, 
afirmând că s-a referit doar la angajații din sectorul privat. 

Datele prezentate nu mi s-au părut a fi veridice; în concluzie, am solicitat datele oficiale de la ANAF și de la 
Inspectoratul Teritorial de Muncă al județului Covasna.  Din coroborarea datelor comunicate de ANAF și ITM rezultă că la 
nivelul județului sunt încheiate în total 49.229 contracte de muncă (din care 37.225 sunt în sectorul privat) și că în realitate 
doar 13.495 sunt încheiate la nivelul salariul minim. 

Așadar, informațiile oficiale transmise de ANAF și ITM mi-au confirmat suspiciunea că datele prezentate de directorul 
AJOFM Covasna sunt profund greșite, ponderea contractelor de muncă încheiate la valoarea salariului de bază minim brut pe 
ţară fiind în realitate de 27% din totalul contractelor de muncă la nivel de județ, respectiv de 36% din contractele de muncă 
încheiate în sectorul privat. Informațiile corecte au fost diseminate de subsemnatul și în mass media de interes local. La 
solicitarea presei, directorul ITM, dl. Ordog Lajos a prezentat la rândul său informațiile corecte (material de presă anexat 
prezentei), dezmințind declarațiile directorului AJOFM Covasna. 

Ulterior, prin emiterea unui material de presă, directorul AJOFM a continuat seria afirmațiilor eronate. În ciuda 
dovezilor, a datelor statistice și a evidențelor oficiale, a continuat să-și susțină punctul de vedere, adăugând alte date eronate 
privitoare și la numărul persoanelor cu contracte de muncă în sfera privată. 

Astfel de informații prezintă o imagine falsă asupra situației economiei și a pieței muncii din județ și pot genera 
consecințe grave, cum ar fi: 

-în sfera privată angajatorii care acordă salarii peste nivelul celui minim ar putea fi influențați să le reducă (pentru 
maximizarea profitului, pentru obținerea de avantaje în raport cu firmele competitoare), cu repercusiuni asupra nivelului de trai 
al salariaților 

-sunt de natură să altereze decizii personale, cum ar fi alegerea unei cariere sau căutarea de oportunități de angajare, mai 
ales în cazul tinerilor care vor căuta să se realizeze în alte județe 

-pot deturna decizii de investiții, de dezvoltare de afaceri în județ, investitorii fiind tentați să caute alte locații, unde 
potențialii consumatori au putere de cumpărare mai mare 

-afectează percepția locuitorilor asupra stării de fapt a economiei locale și asupra antreprenorilor locali. 
Consider că inducerea ideii că angajații din județul Covasna sunt printre printre cei mai slab plătiți angajați din țară 

afectează atmosfera generală oricum tensionată ca urmare a pandemiei de COVID-19. Seria comunicatelor în care directori de 
instituții subordonate, respectiv aflate sub autoritatea ministerului se contrazic trebuie evitată, știut fiind faptul că o știre falsă 
odată lansată în spațiul public, cu toate dezmințirile ulterioare, produce efecte. 

Ce strategie de comunicare are Ministerul Muncii și Protecției Sociale în privința datelor de care dispune și pe care le 
prelucrează?  

Cum este asigurată diseminarea de date corecte, astfel încât să fie evitate repercusiunile de natură economică, asupra 
unei întregi zone în situația prezentată mai sus? 
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Anexez prezentei întrebări parlamentare articole și declarații din presa locală și națională pentru a vă reda mai bine 
atmosfera pe care au creat-o declarațiile eronate, insistența cu care au fost susținute în ciuda eforturilor de dezmințire: 

-declarațiile domnului director AJOFM Covasna, Kelemen Tibor, preluate de economica.net de la Agerpres 
-declarațiile directorului ITM Covasna, Ordog Lajos, prin care dezminte informațiile directorului AJOFM (weradio.ro) 
-articol în care directorul AJOFM continuă seria declarațiilor eronate și care preia luări de poziții ale primarului 

municipiului Sfântu Gheorghe, ale deputatului de Covasna, ale președintelui Camerei de Comerț și Industrie Covasna 
(covasnamedia.ro) 

Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Miklós Zoltán 

*** 
 
 
 

 
 Interpelare 
  

 
Adresată: Ministerului  Sănătății 
De către: Sergiu Ovidiu Bîlcea, deputat  
Obiectul interpelării: Asigurarea condițiilor de funcționare a sistemului sanitar arădean în condițiile pandemiei 

 
Aradul este principala poartă de intrare în România dinspre vestul Europei. În aceste condiții, pandemia a ridicat 

probleme suplimentare pentru sistemul sanitar arădean, greu încercat în ultimii ani. Autoritățile sanitare și autoritățile locale au 
făcut față provocărilor majore, printr-un efort considerabil din partea managerilor acestor sisteme și din partea angajaților. 

Suntem cu toții conștienți că ne vom afla curând în fața altor provocări cauzate de valul patru al pandemiei, pentru care 
ar trebui să fim bine pregătiți. Din păcate, buna funcționare a sistemului sanitar arădean se confruntă cu probleme în finanțarea 
activităților legate de gestionarea pandemiei. DSP Arad are de primit din partea Ministerului Sănătății restanțe în valoare totală 
de peste 2,9 milioane de lei, pentru centrele de carantină, centrele de vaccinare, transportul persoanelor carantinate și alte 
cheltuieli de funcționare.  

Consider că aceste restanțe financiare sunt de natură să pună în pericol buna funcționare a sistemului sanitar arădean 
într-un moment în care ar trebui să aibă resursele necesare pentru funcționarea normală.  

Prin această interpelare, vă rog să prezentați un punct de vedere legat de situația expusă mai sus și să îmi spuneți care 
sunt măsurile pe care le veți dispune pentru buna funcționare a sistemului sanitar arădean, în contextul evoluției pandemiei.  

Solicit răspuns scris la adresa bîlceas@yahoo.com.    
Cu deosebită considerație, 

*** 
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Grupul parlamentar al Alianţei  
pentru Unirea Românilor 

 
 Declarații politice 

 

România Educată, un proiect eșuat 
 

Începutul noului an școlar ar trebui să fie un motiv de sărbătoare, de bucurie pentru copii și dascălii acestora, pentru 
părinți și bunici. În schimb, Guvernul Cîțu, lipsit de empatie, de omenie, de grijă față de frământările românilor, a instrumentat 
o deschidere a școlii sub spectrul tiraniei sanitare, sub amenințarea închiderii unităților de învățământ și a revenirii la educația 
online după congresul PNL. 

În timp ce, la sfârșitul săptămânii trecute, 70.000 de tineri s-au întâlnit și au dansat la Festivalul Untold fără măști, 
aceeași tineri trebuie să poarte măști la școală. Părinții trebuie să completeze formulare de vaccinare pentru copii dacă vor ca 
odraslele lor să fie primite la cursuri, iar profesorii au pregătit izolatoare de extragere a copiilor ce prezintă simptome de 
răceală.   

Presiunea exercitată pe cadrele didactice de a se vaccina este în creștere, sub ochii lor fiind fluturată ideea că ar putea să 
își piardă locurile de muncă dacă nu își inoculează serul magic numit vaccin, care nu te ferește însă de contactarea bolii. În 
același timp, în spațiul public autoritățile desfășoară o campanie agresivă de propagandă pentru vaccinarea copiilor, deși s-a 
demonstrat științific că riscurile vaccinării copiilor sunt inestimabil mai mari decât cele ale vaccinării adulților. 

Pentru aceste motive, este cât se poate de clar că România Educată este un proiect eșuat. În loc să fie un loc primitor, în 
care copiii să primească cunoaștere, să dobândească abilități sociale și să fie formați pentru piața forței de muncă, școala de 
astăzi este un loc al înstrăinării, al fricii, al cunoștințelor împărtășite din când în când, fără legătură cu meseriile prezentului și 
ale viitorului. 

 
„Cum arată astăzi școala, așa va arăta mâine țara”, spunea Spiru Haret. Stimați colegi, școala trebuie să fie un pilon al 

identității noastre naționale și un motor al dezvoltării economice a României. Vă invit, în noua sesiune parlamentară, să 
apărăm școala, să o scoatem din zodia anxietății sanitare și să o reașezăm la locul pe care îl merită în societatea românească! 

Așa să ne ajute Dumnezeu!    
Deputat 

Lilian Scripnic 
*** 

Școala românească în dificultate 
 

Doamnelor și domnilor deputați, dragi români, 
Ieri, 13 septembrie a început un nou an școlar. Din păcate, acesta este pus sub semnul umilirii elevilor, părinților și 

profesorilor din România, precum și al restrângerii semnificative a învățământului românesc de peste hotare. Vă aduc în 
atenție trei aspecte importante. Acestea se referă la: așa-numitele ”măsuri sanitare”, eliminarea din învățământ a valorilor 
naționale și morale, precum și la școala românească din afara țării. 

1. Am văzut cu toții că Ministerul Educației, dimpreună cu Ministerul Sănătății, a impus aberant niște așa-zise ”măsuri-
sanitare” în școli, cum nu găsim în niciun alt stat vecin României. Este vorba despre închiderea efectivă a unor școli și despre 
predarea on-line, limitarea drastică a socializării directe între copii și învățători sau profesori, despre impunerea purtării 
obligatorii a măștilor antibacteriene, despre interzicerea accesului pe teritoriul unităților de învățământ a părinților nevaccinați, 
despre obligativitatea vaccinării cadrelor didactice și chiar despre tentativa de a impune vaccinarea obligatorie a elevilor, în 
condițiile în care nu există niciun studiu de specialitate, relevant și credibil, că purtarea măștilor antibacteriene produse în 
China ar constitui o măsură eficientă de protecție contra virusului chinezesc, că școlile ar fi focare de răspândire a acestui virus 
sau că persoanele cărora li s-a administrat un vaccin experimental ar fi mai puțin expuse îmbolnăvirilor. Alianța pentru Unirea 
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Românilor, pe care o reprezint ca parlamentar ales în afara granițelor țării, a fost și este în continuare împotriva impunerii unor 
asemenea măsuri aberante. Suntem solidari cu elevii și părinții români din România și cerem asigurarea condițiilor pentru 
funcționarea în regim normal a tuturor școlilor din țară. 

2. Este firesc să ne întrebăm ce se întâmplă cu programele școlare. Dimitrie Bolintineanu spunea pe bună dreptate că 
”Țara va fi ce este școala”. Putem forma generații de elevi cu înaltă ținută morală și patriotică doar dacă, sub aspectul 
conținutului, programa școlară cuprinde valorile tradiționale ale poporului român. Anul acesta, ca și anul trecut, elevii din 
România nu vor putea însă beneficia de predarea adecvată a unor materii ca istoria sau geografia, de exemplu. Pe de altă parte 
observăm că Ministerul Educației și guvernul, adică statul, încearcă să se substituie părinților și să decidă asupra modului de 
instruire a copiilor minori, impunând așa-zisa educație sexuală și propagandă de gen în școlile publice, depășindu-și astfel 
atribuțiile și încălcând grosolan Constituția și Tratatele internaționale la care România este parte. Alianța pentru Unirea 
Românilor rămâne ferm pe poziția că părinții, de altfel plătitori de impozite, sunt singurii în măsură să decidă cum să fie 
instruiți propriii lor copii. Ne-am opus și ne vom opune propagandei și agendei LBGT în școala românească. Guvernanții nu 
trebuie să uite nicio clipă că statul există pentru oameni, nu oamenii pentru stat. 

3. Anul acesta constatăm o restrângere a învățământului în limba română în Republica Moldova și comunitățile istorice. 
Astfel, în regiunea transnistreană ocupată de armata și serviciile secrete ale Rusiei, precum și în Ucraina, învățământul 
românesc are de suferit. În mod paradoxal și contrar angajamentelor sale internaționale și cadrului bilateral în materie de 
minorități, guvernul de la Kiev continuă politica de restrângere treptată, până la lichidare, a învățământului în limba română. 
Asemeni regimului marionetă instalat de Moscova în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, Kievul rămâne tributar 
ideologiei comuniste din perioada ocupației sovietice și promovează teoria așa-zisei limbi moldovenești diferite de cea 
română, tocmai în scopul dezbinării comunității românești din Ucraina. Minoritatea română din Serbia de Răsărit, adică din 
Valea Timocului, nu poate beneficia de învățământ în limba maternă, întrucât guvernul de la Belgrad, susținut necondiționat 
de cel de la București, se opune pe toate căile și prin toate mijloacele instituirii învățământului în limba română pentru elevii 
români din regiune, după modelul aplicat în Provincia Autonomă Vievodina. De asemenea, este nu doar regretabil, ci 
condamnabil faptul că anul acesta Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, recte Guvernul României, contrar 
prevederilor Programului de guvernare, a suspendat efectiv Programul multianual de burse identitare pentru elevii din Ucraina 
care studiază în limba română sau limba română ca limbă maternă și nici nu a extins acest program multianual pentru elevii 
români din alte state ca Ungaria, Serbia, Albania și altele. Nici pentru actualul an de învățământ Guvernul nu a prevăzut 
fondurile necesare acestui Program de burse identitare. Singura schimbare pozitivă pe care o înregistrăm în acest an școlar este 
înființarea, cu aprobarea autorităților de la Tirana, a școlii ”10 mai 1905” în orașul Selenița, Albania, cu predarea în dialectul 
istoric aromân și în limba română literară. Încurajăm autoritățile albaneze să persevereze în această bună practică 
euroconformă și sperăm că românitatea balcanică va putea beneficia de învățământ în limba maternă și în alte orașe și state de 
la sud de Dunăre în care locuiesc minoritățile noastre române/aromâne înrudite. Pentru aceasta însă este necesar ca forțele 
politice de la București, Putere și Opoziție deopotrivă, să promoveze consecvent, consensual și transpartinic o politică unitară 
în domeniu, în beneficiul milioanelor de români din afara granițelor țării. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Boris Volosatîi 
*** 

 

”Pentru cine este guvernată România?” 
 

În România, se pare că drumul spre Iad nu e pavat nici măcar cu intenții bune, în ciuda promisiunilor fondante ale 
guvernului: vorbăria goală nu umple portofelul românilor și nici coșul lor zilnic! 

Iar recenta explozie a prețurilor la energie electrică și gaze naturale, dublată de explicațiile aiuristice ale miniștrilor, 
secretarilor de stat și ale reprezentanților instituțiilor care ar trebui să protejeze cetățenii de abuzurile ”jucătorilor” de pe piața 
liberă dovedesc, cu prisosință, acest lucru!  

Guvernele numite de către președintele Klaus Iohannis au insistat să facă liberalizarea pieței de energie electrică și gaze 
pentru clienții casnici, deși erau perfect conștienți că țara noastră nu dispune de o  suficientă producție internă și că acest lucru 
va duce la dublarea prețurilor.  

Părerea românilor n-a contat deloc, după cum n-a contat nici faptul că un sfert dintre concetățeni se află în zona de risc a 
sărăciei, țara noastră ocupând, astfel, un rușinos loc I în Uniunea Europeană la acest capitol. De asemenea, pentru guvernanți 
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n-a contat nici faptul că unul din șapte români se află într-o stare materială de deprivare materială severă, iarăși, ocupând și 
aici un loc rușinos în Uniune, al III-lea, după bulgari și greci. 

Deci, domnule Klaus Iohanis, aceasta e România normală promisă în campaniile electorale? O țară din ce în ce mai 
îndatorată, unde se trăiește din ce în ce mai greu, și unde românii vor ajunge să se lupte, pas cu pas, pentru supraviețuire până 
la 70 de ani când vor ieși la pensie, iar de-atunci încolo Dumnezeu cu mila? 

Nu, domnule președinte, nu stimat guvern, românii nu mai au nevoie de pomeni electorale așa cum v-ați obișnuit să le 
tot dați în ultimii 30 de ani! 

Românii vor să afle două lucruri simple: 
De ce de când s-a liberalizat piața de energie, în loc să plătească mai puțin, au început să plătească mai mult?  
Și, de ce, în România, sfidând toate legile economiei, piața concurențială nu e decât o competiție a prețurilor mari? 
Așa că, domnule președinte, stimați membri ai guvernului, pentru cine conduceți România? Căci, pentru cei care v-au 

investit cu votul și încrederea lor, în niciun caz! 
Deputat 

Silviu-Titus Păunescu 
*** 

“Opriți distrugerea sistemului energetic național!” 
Stimate domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi / Domnule ministru Virgil Popescu, 
Încet, dar sigur, România devine o țară dependentă de importurile de energie electrică și gaze naturale, fapt care se 

reflectă în mod direct și negativ asupra suveranității noastre în Uniunea Europeană. 
Cum am ajuns aici este una dintre întrebările la care nu autoritățile competente în domeniu ar trebui să dea un răspuns, 

pentru că este cât se poate de clar că nu sunt în stare, fie din incompetență, fie din interes, ci organele de cercetare penală. 
Este inadmisbil ca, în ultimii doi ani de zile, România să fi devenit importator net de energie electrică, în principal din 

cauza implementării iraționale a Pactului Verde European, cunoscut și sub denumirea de Green Deal. 
Pe bună dreptate, întreaga omenire caută să reducă poluarea, indiferent de formele care stau la baza producerii acesteia.  
Faptul că Parlamentul European a aprobat reducerea emisiilor de gaze cu 60% până în anul 2030 este un lucru, per 

ansamblu, pozitiv. Numai că, această diminuare trebuie să se facă în deplină concordanță cu realitățile de ordin intern ale 
statelor membre Uniunii Europene. 

În cazul României, reducerea poluării prin închiderea brutală a capacităților de producție energetică generate din arderea 
cărbunelui și a gazelor naturale are un dublu efect negativ: pune la pământ, peste noapte, o industrie de a cărei funcționare este 
dependentă independența energetică națională și conduce la amorsarea unei bombe sociale prin concedierea miilor de lucrători 
din domeniu. 

Este extrem de important cu ce anume înlocuim producerea energiei pe bază de cărbuni și gaze naturale, întrucât energia 
verde, regenerabilă, pe care o căutăm cu toții, nu este de natură a asigura 12 luni din 12 necesarul energetic național. Știm cu 
toții că energia eoliană se produce atâta timp cât bate vântul, cea solară atâta timp cât este soare, etc. În plus, înlocuirea 
industriei energetice pe cărbuni și gaze, cu cea solară și eoliană în doar 8 ani de zile este pur și simplu o utopie. România, prin 
reprezentanții guvernamentali, trebuie să aibă maturitatea necesară de a diminua, în timp, capacitatea de producție pe cărbuni 
și gaze, iar în paralel să genereze alternativele verzi, astfel încât nu țara noastră să nu devină niciodată dependentă de 
importurile de energie și gaze naturale. 

În momentul în care vom importa mai mult decât vom produce, ne așezăm singuri în rândul coloniilor din Uniunea 
Europeană. Până acum, lucrurile nu arată deloc bine. Închiderea termocentralei de la Mintia, a minelor din cadrul Societății 
Complexul Energetic Hunedoara S.A. și Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. sunt doar câteva dintre 
problemele pentru care actualul Guvern trebuie să vină cu soluții în interesul țării, și nu al vecinilor.  

Domnule ministru, 
Refuz să cred că România este condusă de trădători și că dependența de importuri a fost o strategie care accelerează 

procesul desuveranizării țării noastre.  Aștept de la dumneavoastră măsuri clare, care să așeze în prim-plan interesul național. 
În caz contrar, voi fi nevoit să îmi revizuiesc optimismul și îngăduința și să vă denumesc după cum încă mai sper că nu sunteți: 
trădători de neam și țară! 

Deputat 
Dumitru Viorel Focşa 

*** 
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Creșterea nejustificată a prețurilor la energie electrică și gaze naturale trebuie să înceteze! 
 
Stimate colege / Stimaţi colegi,  
România este o țară cu un potențial semnificativ, mai ales în sectorul gazelor naturale și al energiei electrice. Poziția 

geografică, climatul temperat-continental dar și forța de muncă vin în sprijinul valorificării acestor resurse, care au un impact 
major pentru orice stat. 

Țin să precizez că suntem printre puținele țări membre ale Uniunii Europene cu un asemenea potențial, mai ales că 
trebuie să ținem cont și de rezervele de gaze naturale descoperite în Marea Neagră dar și de potențialul geologic onshore de 
adâncime. 

Este foarte important de menționat că în acest fel se pot crea noi rezerve de gaze naturale și, astfel, discutăm de cel mai 
important tip de energie primară din România. Însă, dragi colege, dragi colegi, România are nevoie și de investiții, de o 
legislație clară și concisă care să vină în sprijinul cetățeanului, de un mediu de reglementare coerent și de o transpunere a 
directivelor, ținând cont de situația și potențialul României. 

România are nevoie de investiții în infrastructură, de depozite de înmagazinare, de modernizarea sistemelor de transport 
și distribuție dar și de tranziția către energiile neconvenționale, energiile verzi. 

Trebuie să ținem cont și de reducerea poluării și, implicit, de emisiile de gaze cu efect de seră. 
Cu toate acestea noi, românii, resimțim creșteri substanțiale la prețul gazelor naturale, la prețul energiei electrice și nu 

numai. 
Probabil că mulți v-ați pus întrebarea „De ce avem toate aceste scumpiri, în condițiile în care producem multă energie 

electrică prin diverse modalități și avem și nenumarate rezerve de gaze naturale?". Știu, este o întrebare la care nu vom găsi 
un răspuns prea curând. 

În acest sens, atât eu, cât și colegii mei din partidul AUR, am cerut și am votat pentru înființarea Comisiei parlamentare 
de anchetă pentru stabilirea cauzelor creșterii substanțiale a prețurilor gazelor naturale și a energiei electrice. 

Trebuie să avem o Comisie care, în cel mai scurt timp, să ne aducă rezultate dar și cauzele care au dus la aceste scumpiri 
nejustificate. Îmi doresc și vă asigur că noi, cei din partidul AUR, vom face ca această Comisie să fie una corectă, transparentă, 
care să prezinte soluții concrete pentru ca românii să fie protejați, nu batjocoriți. 

Cât de curând va începe sezonul rece, iar românii nu își vor putea achita facturile la energie electrică și gaze naturale 
datorită acestor scumpiri nejustificative de preț. 

Voi urmări îndeaproape evoluția acestei Comisii și mai ales modul în care se va face dreptate românilor! 
Românii trebuie să fie corect informați! 
Vă mulțumesc!         Deputat 

Gianina Șerban 
*** 

Declarație politică 
 
Domnul Petru Romoșan, motivat de cicumstanțele fulminantei ascensiuni a lui Florin Cîțu, proiectat la vârful României 

aparent din neant, a efectuat o strălucită analiză jurnalistică, citând numeroase surse cât se poate de credibile, care leagă unele 
de altele o serie întreagă de personalități de prim rang ale României, despre care există indicii temeinice sau chiar probe, în 
unele situații, că sunt fie ofițeri activi, fie colaboratori ai Serviciului de Informații Exerne. 

Conform acestei analize,  premierul  Cîțu  a fost susținut în decursul timpului de mai mulți ”nași”.  
Unul dintre primii este Daniel Dăianu, ofițer SIE costumat ca finanțist, care, în 2005, a început promovarea acestuia 

printr-un așa-zis grup de finanțiști pe care îl conducea. 
În scurt timp, a fost preluat de ING Bank, condusă de Mișu Negrițoiu, documentat și el ca ofițer SIE.  
A urmat împingerea lui Cîțu în Statele Unite cu ajutorul lui Mugur Isărescu, și el SIE, și al Fundației „Omenia”, al cărei 

prim-vicepreședinte executiv este Ioan Talpeș, fost director SIE.  
În 2016 este adus în PNL, conform lui Romoșan, care la rândul său citează surse autorizate, de către Lucian Isar, ofițer 

SIE, fiul generalului SIE Ion Isar. 
Așadar, conform analizei mai ample sintetizată mai sus,  personajul până mai ieri obscur, cu o carieră politică 

fulminantă, Florin Cîțu, împins în față pentru a ajunge președintele PNL și apoi poate chiar președintele României, nu este 
nimic altceva decât un produs al unuia dintre serviciile de informații ale României care, conform legilor statului, ar trebui să 
aibă o activitate desfășuată exclusiv în exteriorul statului și în niciun caz să se implice în politică. 
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Mergând pe acest fir, se ajunge mai departe. Se ajunge la Petrov, zis Traian Băsescu, care și el este tot un produs al 
vechii Securități externe, transformată, după decembrie 1989, în SIE. Acesta, după ce a fost cocoțat în poziția de ministru al 
Transporturilor, apoi de primar general al Capitalei, de președinte al Partidului Democrat și, în fine, de președinte al României, 
a slujit cu abnegație cauza, trăgând după el alți și alți ofițeri SIE, unii dintre aceștia fiind chiar superiorii săi din trecut. 

 În această horă este implicat chiar și Ludovic Orban, fiul și nepotul unui ofițer de Securitate, dar din păcate de 
Securitate internă și nu de Securitate externă. Din păcate pentru el. Pentru că, iată, acum e abandonat. 

Nu este sărit din schemă nici măcar peședintele Klaus Iohannis, despre care jurnalistul Albion Marinescu, care s-a 
documentat intens legat de biografia președintelui, susține că, în 1989, acesta avea un nume de cod dat chiar de SIE.  

 Silviu Predoiu, fost șef SIE, care, în scurt timp după ce a părăsit oficial serviciul secret, a devenit consultant al unui 
partid politic, Pro România, condus de fostul subordonat al serviciului, Victor Ponta. 

Acum Predoiu aparent s-a retras din schemă, declarându-se dezamăgit și de acest partid și de fostul agent al instituției. 
Dar fapt este că Predoiu, ca de altfel și Ioan Talpelș, după ce au părăsit conducerea serviciului secret, au făcut politică pe față, 
angajându-se în competiția dintre partide.  

 Mihai Răzvan Ungureanu, și el SIE, ajuns și el șef al serviciului secret și apoi demnitar politic, instalat premier prin 
voința lui Traian Băsescu, dar și cu acceptul lui Victor Ponta. 

Probabil că acest tur de orizont poate fi și lărgit și aprofundat. Pentru moment însă, nu asta este intenția mea. Ci cu totul 
alta. Aceea de a atrage cât se poate de serios atenția asupra uriașului pericol la care este expusă România. De a fi vândută 
bucată cu bucată de personaje care, deși au jurat pe Constituția acestui stat, îl subminează în fel și chip. Subordonându-l 
propriilor lor interese dar, în același timp, intereselor altor state, interesate de oportunitățile multiple pe care le are România. 
Dacă tot e trădare – și încă la un asemena nivel – e bine ca, mai devreme sau mai târziu și, dacă se poate, cât încă nu este prea 
târziu, să afle și românii despre ce este vorba. 

Deputat 
Dănuț Aelenei 

*** 
 

 
 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministru al Culturii 

 
Reprezentarea zonei Basarabia în Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti”  

din București și demersurile Ministerului Culturii privind restituirea malului lacului  
din zona Teatrului de Vară. 

Stimate domnule ministru, 
Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” a fost deschis la 10 mai 1936 în prezența Regelui Carol al II-lea, iar pentru 

public – cu o săptămână mai târziu, la 17 mai 1936, având inițial titulatura de Muzeul Satului Românesc. 
Muzeul Satului Românesc a cuprins de la bun început construcții reprezentative de arhitectură țărănească specifice 

tuturor zonelor etnografice românești, inclusiv Basarabiei.  
În 1937, ca urmare a deschiderii șantierului pentru ridicarea Palatului Elisabeta, au fost dezafectate șase mori de vânt 

din Basarabia, iar după 1940 s-au înregistrat și alte pierderi de construcții reprezentative de arhitectură țărănească din 
Basarabia (trei case și anexe), astfel încât după cel de al Doilea Război Mondial, cele 11 județe de răsărit și de nord ale 
României (Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț și Tighina), anexate de 
URSS, nu am mai fost reprezentate, ca zonă etnografică distinctă, în Muzeul Satului Românesc.  

Cu toate acestea, Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” a păstrat în fondurile sale fotografii, desene și schițe ale 
tuturor monumentelor de arhitectură tradițională țărănească specifice Basarabiei pe care le-a cuprins inițial. 

Cunoaștem că Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” și-a asumat refacerea zonei Basarabia existentă în trecut. În 
acest sens, s-au efectuat cercetări de arhivă și o amplă documentare în teren. 

Pentru reconstrucția zonei Basarabia, ar fi necesară însă restituirea malului lacului din zona Teatrului de Vară, teren care 
constituie domeniu public aflat în proprietatea Primăriei municipiului București. Astfel s-a impus și se impune necesitatea 
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adoptării, de către Consiliul General al Capitalei, la propunerea motivată a Ministerului Culturii sau a Guvernului, a unei 
hotărâri privind trecerea unui teren din domeniul public al municipiului București în domeniul public al statului. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 
1. Dacă în ultimii trei ani Guvernul României, Ministerul Culturii și instituțiile din subordine au întreprins sau nu 

demersuri concrete pe lângă Consiliul General și Primăria municipiului București în vederea adoptării deciziilor 
corespunzătoare privind restituirea către Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” a terenului din zona Teatrului de Vară, ca 
loc în care să fie reconstituită zona etnografică Basarabia; 

2. În cazul existenței unor asemenea demersuri, vă rugăm să ne transmiteți copii ale lor și informații relevante privind 
procedurile urmate până în acest moment, precum și rezultatul obținut sau scontat al acestor demersuri. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit,  

Deputat 
Boris Volosatîi 

*** 
 

Adresată domnului Attila Cseke, ministrul Sănătății 
 

Clarificări asupra introducerii certificatului verde și ale numărului de paturi ATI 
 

Domnule ministru, 
Având în vedere că România se află în valul patru al pandemiei de COVID-19 şi efectele acestuia depind direct de 

gradul de vaccinare al populației – care știm că este unul destul de scăzut – vă rog să-mi precizați următoarele: 
1. Are în vedere ministerul pe care îl conduceți să propună introducerea unui pașaport verde pentru accesul la anumite 

activități și servicii publice? În cazul unui răspuns afirmativ, vă rog să-mi enumerați lista acestora. 
2. Care este numărul de paturi ATI disponibil în județul Ialomița? 
3. Câte spitale suport COVID pentru terapie intensivă există în județul Ialomița? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu mulțumiri,        Deputat 

Silviu-Titus Păunescu 
*** 

Adresată domnului Daniel Grigoriu – Norocel, președintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale 
 

Clarificări asupra exploatării nămolului sapropelic de la Techirghiol 
 

Domnule Daniel Grigoriu – Norocel, 
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695/14.07.2021 a fost publicat Ordinul nr. 133/06.07.2021, privind  

aprobarea unor licențe de concesionare pentru exploatare, prin care a fost aprobată licența de concesionare pentru exploatare 
nr. 23.740/2021 privind exploatarea resurselor de nămol terapeutic din perimetrul Lacul Techirghiol Est, județul Constanta, 
încheiată între Agenția Națională pentru Resurse minerale, în calitate de concedent și Societatea Formin SA, cu sediul în 
Caransebeș, jud. Caraș-Severin. 

Vă reamintesc faptul că Stațiunea Balneară Techirghiol este o stațiune de interes național, și așa ar trebui să rămână. 
În 2017, cănd s-a acordat prima licență, și acum în 2021 , primii îngrijorați au fost locuitorii orașului Techirghiol care se 

tem că prin acordarea exploatării nămolului unei societăți, Techirghiolul ar putea deveni o a doua ”Roșia Montană”. 
Vă informez că o exploatare necorespunzătoare a nămolului sapropelic, fără ca 80 % din cantitatea extrasă să fie adusă 

înapoi în lac pentru regenarea continuă a resursei minerale duce la distrugerea unui ecosistem unic în lume și asta doar pentru 
profitul unei firme. 

O astfel de abordare ar însemna distrugerea turismului balnear pe litoralul Mării Negre. 
Din aceste motive și în vederea unei corecte informări a opiniei publice vă solicit să răspundeți la următoarele întrebări: 
1)Care este perioada de exploatare a resurselor de nămol terapeutic din perimetrul Lacului Techirghiol Est, potrivit 

licenței 23.740/2021? 
2)Care este cantitatea de nămol terapeutic ce urmează a fi exploatată de către FORMIN SA? 
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3)Care au fost condițiile de acordare pentru licența sus-menționată? 
4)Care a fost cantitatea de nămol identificată în urma explorării de către FORMIN A a perimetrului Lacul Techirghiol 

Est? 
5)Care va fi metoda de exploatare a resursei minerale nămol sapropelic din perimetrul Lacului Techirghiol Est, conform 

licenței 23.740/2021? 
Solicit răspuns în scris în termenul prevăzut de lege. 
Cu stimă,         Deputat 

Dănuț Aelenei  
*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  
 

Efectele schimbării formulei de calcul pentru subvențiile ocoalelor silvice 
 

Stimate domnule ministru, 
Partidul ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR este sesizat de proprietarii de păduri cu privire la impactul pe 

care îl are schimbarea formulei de calcul a Vss - contravaloarea serviciilor silvice/an/hectar: 
Vss = [(Smbe x 12/Smc) + Ca x 12/Smc] x 115%; din anexa 2 a Legii 175/2017 cu  formula  Vss = [(Smbe x 12/Smc) + 

Ca x 12/Smc] x 145%; din anexa 2 a Legii 197/2020 (modificarea si completarea Legii 46/2008 - Codul Silvic). 
Astfel, Legea 197/2020 (cu PL x- nr.356/2020) ar avea unele vicii. Această modificare a avut ca rezultat cresterea cu 

cca. 55% a subvenției acordate ocoalelor silvice, ce execută servicii silvice, proprietarilor cu paduri mai mici de 30 ha și, 
implicit, au fost afectați cei care dețin păduri mai mari de 30 ha. Proprietarii privați de păduri sunt descurajați, prin această 
măsură, să dețină fonduri forestiere mai mari de 30 ha.  

Menționăm că pentru modificare acestui amendament motivarea a fost: “Modificarea se propune pentru eficientizarea 
pazei pădurilor, prin reducerea suprafețelor aferente unui canton silvic/ (pădurar). Printr-o astfel de măsură abuzurile și 
furturile de material lemnos din pădure pot fi prevenite, având în vedere și situația economică actuală, care ar putea favoriza 
apariția acțiunilor ilegale în fondul foretier” și nu a fost semnalat faptul că această formulă duce la mărirea subvenției.  

În consecință, domnule ministru, vă rog, să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Ce sumă a fost plătită în anii 2021, 2020 si 2019 pentru subvențiile alocate ocoalelor silvice, ce execută servicii silvice, 

proprietarilor de păduri? 
2. Cât a crescut tariful serviciilor de pază și monitorizare a stării de sănătate a pădurilor pentru proprietarii care dețin 

suprafețe de fond forestier mai mari de 30 ha, precum și care este motivul care a stat la baza acestei creșteri? 
Solicit răspuns în scris 
Cu deosebită considerație,      Deputat 

Ciprian Ciubuc 
*** 

 

Adresată domnului ministru Cseke Attila ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației 

              
Dacă sunt alocate fonduri din bugetul pe anul 2021 pentru reabilitarea  

monumentului istoric, Palatului Administrativ Suceava și dacă există proiect aprobat? 
 

Domnule ministru, 
În ziua de 6 martie 2021 a avut loc un incendiu la Palatul Administrativ Suceava în urma căruia a ars mansarda și întreg 

acoperișul  fapt ce a produs indignarea locuitorilor județului Suceava dar care a afectat și patrimoniul cultural al acestui județ, 
întrucît, clădirea în care își desfășoară activitatea Consiliul Județean Suceava și Prefectura Suceava a fost grav afectată de 
operațiunile de stingere a incendiului.  

Construită între anii 1903-1904, în perioada conducerii administrației orașului de către primarul Franz Des Loges, 
această clădire reprezintă un puternic reper pentru întreaga comunitate, atât din punct de vedere arhitectural cât și 
administrative și avea menirea  să adăpostească administrația orășenească a Sucevei. Proiectul clădirii a fost realizat de 
arhitectul vienez Peter Paul Brang (1852-1925). 
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Cetățenii din județul Suceava sunt indignați și consideră că imaginea clădirii de referință a orașului Suceava este jalnică 
iar reabilitarea trebuie făcută în regim de urgență pentru că Palatul Administrativ alături de Cetatea de Scaun sunt două dintre 
simbolurile orașului.  

Cetatea de Scaun a Sucevei, cea mai mare din spațiul extracarpatic, construită în perioada de glorie a Moldovei 
medievale, a intrat în istorie ca fiind necucerită vreodată. Palatul Administrativ a fost cucerit în 06 martie 2021 dar nu de 
inamici ci de neglijența, indolența și incompetența autorităților sucevene. 

Iată de ce pentru locuitorii județului Suceava este un subiect sensibil și reabilitarea trebuie prioritizată, de îndată. 
Față de această situație solicităm să răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Dacă sunt alocate fonduri în bugetul pe anul 2021 pentru acest obiectiv de investiții, dacă există un proiect aprobat și 

care este data reabilitării monumentului istoric, Palatul Administrativ Suceava? 
2. Dacă Ministerul Culturii a emis avizul de specialitate pentru reabilitarea monumentului istoric, Palatul Administrativ 

Suceava? 
Solicităm  răspuns în scris și oral. 

Deputat        Deputat 
      Dorel Gheorghe Acatrinei      Lucian Florin Pușcașu 

*** 
 

Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Cazul familiei Furdui 
Stimate domnule ministru, 
A ajuns în atenția publică un nou caz al abuzurilor Protecției Copiilor asupra familiilor domiciliate în afara țării. De 

această dată este vorba de cazul familiei  Petru și Camelia Furdui, cărora le-au fost preluați copiii de către autoritățile germane. 
Cei şapte copii au fost despărţiţi de părinţi şi, mai mult, nu locuiesc împreună, ci despărţiţi în trei grupuri din 26 aprilie 2021.  

 în perioada 6-9 iulie a.c. O misiune oficială a Parlamentului României s-a deplasat în Germania 
(Hanovra/Walsrode/landul Saxonia Inferioară şi Berlin) pentru efectuarea unor demersuri politice şi diplomatice pe lângă 
autoritățile germane, în vederea reunificării familiei Furdui (părinţii şi cei 7 copii minori), deţinători exclusivi ai cetăţeniei 
române. 

Astfel, vă rog, stimate domnule ministru să îmi precizați care este stadiul în care vă aflați în demersul diplomatic pentru 
soluționarea acestui caz.  

Solicit răspuns scris.          Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministru al Energiei 
 

Clarificări asupra prețului gazelor naturale şi energiei electrice 
Stimate domnule ministru,  
Piața a reintrat într-o perioadă de creștere a prețurilor la materiile prime, iar aceste creșteri ale prețurilor se datorează 

atât factorilor temporari, cât și tendințelor pe termen lung de pe piața de mărfuri.  
Doresc să vă supun unei atenției analiza factorilor pe termen mediu și lung – legate de politici - care pot atenua impactul 

negativ al prețurilor mai ridicate la gaze și energie. 
Pentru a înțelege și consumatorii principalele argumente luate în considerare, argumente care au dus la o creștere 

explozivă a tarifelor la energie și a gazelor naturale, vă rugăm să ne precizați:  
1. Evoluția prețului din 2011 până în prezent la gaze naturale și energie electrică 
2. Care a fost cantitatea de gaze obținută din producția internă și care a fost costul acesteia în ultimii zece ani? 
3.Care a fost cantitatea de energie electrică obținută din producția internă și care a fost costul acesteia în ultimii zece 

ani? 
4.Ce cantitate de gaze naturale am exportat și cât am primit din import în ultimii 10 ani? 
Solicit răspuns scris. 
Cu mulțumiri,         Deputat 

Raisa Enachi 
*** 
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Adresată domnului Attila Cseke, Ministrul Sănătății 
 

Stadiul corelării platformelor Corona-forms și Alerte.ms.ro 
Domnule ministru, 
În urmă cu 3 luni, ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, prezenta rezultatele verificărilor privind raportarea deceselor 

COVID-19. Potrivit acesteia, fuseseră detectate diferenţe de până la 500 de cazuri între raportările făcute de un spital pe 
diferite platforme, din cauza modului de raportare al spitalelor, a unor confuzii ale celor care raportează, precum şi din cauza 
unor întârzieri în raportarea deceselor.  

Pe această cale, vă solicit să îmi răspundeți dacă, în prezent, s-a reușit corelarea platformelor Corona-forms și 
Alerte.ms.ro sau încă există situații în care raportările la zi includ decese întregistrate în urmă cu săptămâni sau luni de zile. 

Consider că datele furnizate românilor privind evoluția în timp real a cazurilor de îmbolnăviri și decese cauate de 
Coronavirus trebuie să fie reale. În situația în care acestea sunt compromise, încrederea românilor în autoritățile statului are de 
suferit și măsurile de gestionare a pandemiei scad ca eficiență. 

Orice informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
Solicit răspuns scris și oral. 

Deputat 
Lilian Scripnic 

 *** 
 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii 
 

Monitorizarea autostrăzii A1 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere valorile ridicate ale traficului pe autostrada A1 și necesitatea constantă de întreținere și monitorizare a 

autostrăzii, vă rog, stimate domnule ministru, să ne precizați: 
1. Care este cuantumul sumelor alocate firmei care monitorizează rutier tronsonul de autostrada București-Pitești? 
2. Care a fost valoare investiției, anul acesta, pentru montarea si reabilitarea gardurilor de protecție  aferente autostrăzii? 
3. Câte sectoare de garduri lipsă sunt în momentul de față și când vor fi înlocuite, având în vedere că prezintă un real 

pericol pentru șoferi, mai ales luând în calcul posibilitatea accesului pe autostradă a animalelor sălbatice sau domestice lăsate 
nesupravegheate? 

Solicit răspuns în scris 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Sebastian-Ilie Suciu 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 24 - 2021  
Săptămâna 13 - 17 septembrie 2021  

 

 

75 
 

 Interpelări 
 
Adresată: domnului Florin Cîțu, prim-ministru al României 
De către: domnul Acatrinei Dorel Gheorghe, deputat 

     domnul Puscasu Lucian Florin. deputat 
Obiectul întrebării:  Impozitarea diurnelor, falimentul  întreprinzătorului român pe piata europeană a serviciilor de transport 
și  construcții. 

 

Domnule prim-ministru, 
Întreprinzătorul român este dezavantajat pe piața europeană a serviciilor de transport internațional atât de Pachetele de 

Mobilitate 1 și 2 adoptate recent de organismele Uniunii Europene cât și de lipsa facilităților Spațiului Schengen pentru 
România care întârzie nejustificat să se concretizeze dar și de impozitarea diurnelor lucrătorilor detașați să presteze această 
muncă în spațiul UE. 

Situația a mai fost în atenția Guvernului României, în anul 2014 când s-a pus problema menținerii pe piața europeană a 
firmelor ce își desfășoară activitatea în domeniul transportului internațional dar și din sectorul construcțiilor și s-a finalizat 
printr-o amnistie fiscală urmată de o modificare legislativă care a reglementat neimpozitarea diurnelor. 

Astăzi suntem în aceeași situație ca în anul 2014 existînd numeroase discuții  între reprezentanții transportatorilor, 
constructorilor și a celorlalte firme care deleagă muncitori în spațiul UE și autoritățile statului.  

Astfel, în următorii 2 ani, România va pierde peste 5% din PIB datorită migrării activității de transport rutier 
internațional, inclusiv a personalului direct implicat si a familiilor acestora. De asemenea, în aria largă a serviciilor, transportul 
rutier de mărfuri nu are concurent, înregistrând în primele cinci luni ale anului 2020 exporturi de 2,2 miliarde euro și importuri 
de 0,56 milioane euro, rezultând un sold pozitiv de 1,7 miliarde euro. Alte servicii de transport, în aceeași perioadă, au o 
pondere nesemnificativă, respectiv transportul aerian cu un deficit de 66 milioane euro, transportul feroviar cu un deficit de 4 
milioane euro, transportul pe canale navigabile interne cu un excedent de 14 milioane de euro. Totodată, ponderea la exporturi 
a transportului rutier de mărfuri în total transport rutier este de aproximativ 80%, de aceea orice măsură care nu ar sprijini acest 
trend ar afecta negativ economia României. 

neinterpretabilă, atât pentru agenții de control, dar și pentru firmele controlate. 
Industria de transport rutier de mărfuri din România este plătită sub media europeană, cu sub 1 euro pe km, în timp ce 

transportatorii vestici primesc 1,5 euro pe km. Mai mult, industria de transport rutier de mărfuri nu a inclus în costuri taxarea 
diurnei. O situație specială este și în cazul constructorilor și a altor intreprinzători. 

Astăzi, după 6 ani constatăm că autoritățile statului au dezinformat organismele profesionale ale transportatorilor și 
constructorilor prin recalificarea diurnei ca venit salarial ceea ce este o situație unică în Uniunea Europeană și împotriva unei 
conduite normale a reprezentanților statului. 

Pachetele de mobilitate adoptate recent la nivelul Uniunii Europeane au de asemenea un impact negativ asupra 
costurilor : 

“Operatorii de transport români sunt obligați să parcurgă 1.300 km în plus pentru a se conforma noilor reguli, în timp ce 
polonezii, slovacii și ungurii ar trebui să parcurgă jumătate din distanță sau chiar mai puțin. Revenirea la țara de origine la 
fiecare 8 săptămâni ar însemna 1.000 de camioane în plus zilnic pe drumurile europene și la frontiere, fără nici o justificare 
economică. Aceasta ar putea duce la 1.160 de tone de emisii de CO2/zi sau 418.000 tone CO2/an”, scrie într-o analiză 
întocmită de Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR). 

În acest context, controalele realizate în ultimele luni la firme de transport rutier, care au avut ca și consecință 
reîncadrarea diurnei ca venit de natură salarială, produc o îngrijorare maximă în rândul firmelor de transport rutier din 
România, mai ales în lipsa unor informații publice transparente clare, care să constituie o referință neinterpretabilă, atât pentru 
agenții de control, dar și pentru firmele controlate. 

Reîncadrarea diurnei ca venit salarial și taxarea retroactivă va închide firmele de transport rutier. Solicit să verificți dacă 
există vreun caz în care firmele sancționate au plătit și au continuat activitatea. De asemenea, faceți un calcul procentual: câte 
firme în această situație s-au închis și câte au continuat – fără cele care au beneficiat de amnistie fiscală. 

În toate cazurile Statul Român are obligația să intervină și să rezolve această problemă. Solicit să elaborați norme 
juridice urgente care să rezolve această problemă și după caz, nouă o amnistie fiscală. În caz contrar încă un domeniu care 
aducea venituri Statului Român și firmelor românești va fi falimentar.   

Față de această situație vă  adresez următoarea înterpelare în două puncte:  
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(1) Autorităţile române au atacat Directiva Europeană la Curtea Europeană de Justiţie pentru apărarea intereselor 
întreprinzătorilor români? 

(2)Cînd rezolvați problema industriei de transport și care sunt soluțiile pe care le aveți pentru a menține competitive 
firmele românești și pentru ca diurnele salariaților detașați în străinătate să nu fie impozitate?  

Solicităm răspuns în scris și oral în termen de 7 zile. 
*** 

                        
Adresată: domnului Nicolae Ionel Ciucă, ministrul Apărării Naționale 
De către: Nicolae N. Roman, deputat  
Obiectul interpelării: Unele constatări privind situația actuală a Armatei Române  
 

Domnule ministru, 
În orice stat armata înceracă să se transforme, să se modernizeze, și să se adapteze la evoluția vieții social-economice. 
Pentru Armata Română, acest proces este, însă, deosebit de dificil și relevă aspecte neconcordante cu dezideratul 

consolidării ei, pentru a fi aptă să îndeplinească scopul său fundamental - apărarea patriei împotriva oricărui agresor. 
Atrag atenția asupra câtorva aspecte care vizează capacitatea combativă atât a Armatei Române, cât și a întregului 

Sistem Național de Apărare. 
Actuala strategie militară a țării și cadrul legislativ dezvoltat vizează, prioritar, obligațiile asumate prin aderarea la 

Alianța N.A.T.O. și mai puțin apărarea națională. 
Inexistența unei politici economice cu viziune de dezvoltare. Din păcate acum, în unele domenii suntem sub nivelul de 

dotare al talibanilor afgani. 
Guvernul și Ministerul Apărării nu sunt apte să păstreze și să dezvolte capabilitățile industriei de apărare rămase în 

funcțiune, necesare pentru dotarea Armatei Române, cât și pentru menținerea unui contingent militarizat de forță de muncă 
înalt calificată. 

În acest sens, este relevantă demostrația de protest a salariaților din unități ale industriei de apărare desfășurată în data 
de 07.09. a.c., în București 

Elaborarea unor legi și norme, care implică Armata Română în activități specifice forțelor axate pe misiuni de ordine 
internă, de pază, deturnează resursele structurilor militare de la scopul lor esențial de apărare a patriei. 

Cine nu înțelege că o țară fără o armată eficientă nu poate fi respectată de alte state, nu ar trebui să acceadă spre structuri 
politice care își propun să guverneze. 

Ca ministru al Apărării, în virtutea îndatorii de a acționa în interesul întregii națiuni, ce activități veți inițiația pentru 
depășirea acestor situații și ce măsuri veți propune în Consiliul Suprem de Apărare pentru întărirea Armatei Române? 

Aștept răspuns scris și oral, în termen legal. 
*** 

 
Adresată: domnului Nicolae Ionel Ciucă, ministrul Apărării Naționale 
De către: Nicolae N. Roman, deputat  
Obiectul interpelării: Vârsta de pensionare pentru medici și cadre didactice din M.Ap.N. 

 

Domnule ministru,  
Potrivit art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care prevede la alin.(1) că:" Medicii se 

pensionează la vârsta de 65 de ani, indiferent de sex.", iar la alin.(3) al aceluiași articol din Lege se precizează că: "În 
unitățiile sanitare publice, medicii membrii titulari sau membrii coresponenți ai Academiei Române și ai Academiei de Științe 
Medicale, profesorii universitari și cercetătorii științifici gradul I, doctorii în științe medicale, care desfășoară activități 
medicale, pot continua, la cerere, activitatea medicală până la împlinirea vârstei de 70 de ani. (...).". 

De asemenea, art.129 din Legea nr.1/2011 privind educația națională care stabilește la alin.(1) că: " Profesorii 
universitari și conferențiarii universitari cu titlul științific de doctor pot rămâne în activitate până la vârsta de 65 de ani.", iar 
la alin.(2) al aceluiași articol din Lege se menționează că: "La împlinirea vârstei de pensionare, profesorii universitari și 
conferențiarii universitari cu titlul științific de doctor, (...), care dovedesc competență profesională deosebită, pot fi menținuți 
ca titulari în funcția didactică, la cerere, cu acordul consiliului facultății și cu aprobarea anuală a senatului universitar, prin 
vot nominal deschis, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.". 
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Prin urmare, toate aceste excepții țin cont de experiența și mai ales de practica pe care anumite cadre medicale și 
didactice au dobândit-o de-a lungul timpului si care poate aduce un plus in domeniile lor de activitate.   

Luând în calcul si faptul ca multe dintre aceste valori umane, părăsesc sistemul public și activează cu mult succes în 
mediul privat. 

În condițiile în care se elaborează proiectul Statutului Cadrelor Militare, structura juridică a M.Ap.N.-ului a luat în 
calcul și execepțiile create la acest document de precizările anterioare referitoare la corpul medical militar și cel al corpului 
didactic militar?  

Cum preconizează M.Ap.N.-ul să beneficieze de aceste valori umane și cunoștințele pe care aceștia le-au acumulat 
pentru dezvoltarea și caștigul organismului militar?      

Aștept răspuns scris și oral, în termen legal. 
*** 

 
Adresată: domnului Florin Cîțu, prim-ministru al României 
De către: domnul Acatrinei Dorel Gheorghe, deputat 

     domnul Florin Lucian Puscasu, deputat 
Obiectul interpelării: Stopați deprecierea cursului de schimb prin demisia din funcția de Prim-ministru. 

Domnule prim-ministru, 
Instabilitatea politică a depreciat şi mai mult leul în raport cu moneda europeană, lucru greu de ţinut în frâu în ciuda 

intervenţiilor Băncii Naţionale a României, potrivit unei analize a experților în domeniu.  
Situaţia de pe piaţa valutară reflectă o preocuparea indusă de ambianţa politică actuală. Instabilitatea guvernamentală 

pune presiune sporită pe valoarea leului, şi, în condiţiile actuale, ar putea ajuta la devansarea momentului de atingere sau chiar 
depăşire a pragului de 5 lei pentru un Euro, în următoarele zile. 

Pe fondul deprecierii accentuate a leului față de de euro, Adrian Vasilescu, consilier al Guvernatorului BNR Mugur 
Isărescu, oferă o explicație acestui fenomen. 

Potrivit lui Vasilescu, “de vină pentru explozia cursului valutar ar fi mai multi factori, printre care deficitul comercial 
dar și criza politică”. 

Domnule Prim-ministru, acum o săptămână ați declarat public următoarele: 
“E foarte complicat să spunem  că ceea ce se întîmplă cu cursul are legătură cu situația politică.“ 
Între declarațiile dumneavoastră și ale domnului Vasilescu suntem de partea dînsului întrucît dumneavoastră ați fost, cel 

puțin o data în viață de “cealaltă parte a leului” fiind, în anul 2008, la originea unui atac speculativ asupra leului cînd au 
crescut dobînzile la creditele în lei din această cauză.  

Față de această situație, solicităm să ne răspundeți la următoarea interpelare: 
Care sunt măsurile pe care le veți lua pentru oprirea deprecierii monedei naționale, care determină suplimentar, față de 

majorarea prețului la gaze, energie și combustibili, un lanț întreg de scumpiri și dacă nu luați în calcul o demisie, de urgență, 
pentru a atenua influența crizei politice asupra cursului valutar? 

Solicit răspuns în scris. 
*** 

 
 
 


