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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 

legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea februarie – iunie 2022 

(Situaţia cuprinde datele la 15 aprilie 2022) 

 

 

Totalul iniţiativelor legislative      1684 

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1469 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 215 

1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 189 

      

215 

– votate  

 

 

 

d 

 

     

213                  din care: - înaintate la Senat      21 

                            - în procedura de promulgare 42 

                            - promulgate* 75 

                            - respinse definitiv 75 

                            - în mediere           

1                             - în divergenţă           

1 2) Se află în proces legislativ 1467 

a) pe ordinea de zi 393 

b) la comisii  

 

1042 

 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 

13 

3) Desesizări 4 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 4 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 3 

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

 

 Cele 213 iniţiative legislative votate privesc: 

                      76 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 

                             din care: 

                                48 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 

                                  7 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 

                                21 de proiecte de legi 

                     137 de propuneri legislative 

                           

 

 * În anul 2022 au fost promulgate 103 legi, dintre care 28 din inițiativele legislative adoptate în anul 2021. 
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflate  

pe ordinea de zi a Camerei Deputaților  

Şedinţele din zilele de luni, 11, marți, 12 și miercuri, 13 aprilie 2022 

 

 

 

 

        

 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 71  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          21                              

23         

   - votate 23 

                            - la Senat   2 

                            - lanpromulgare   8 

                            - respinse definitiv 13 

   - retrimise la comisii 4 

 

 

 

 

 

 Cele 23 de iniţiative legislative votate privesc: 

 

Nnn    2 proiecte de legi inițiate de Guvern        

         21 de propuneri legislative 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 

în perioada 11 – 13 aprilie 2022 
 

 

 

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

care se transmit spre dezbatere Senatului 

 

1.  Pl–x 576/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 

privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată și de modificare 

și abrogare a unor articole din Legea nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de 

Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități 

 

Adoptata potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata 

 

2.  Pl-x 48/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 

naționale nr.1/2011 

 

 

 
II. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră Decizională:   

 

1.  
PL-x 35/2022 - Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative  

 

2.  PL-x 204/2021 - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății  

 

3.  PL-x 643/2020 - Lege privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităților de 

asistență sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenției 

Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum și pentru abrogarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară 

activități de asistență sanitar-veterinară  

 

4.  PL-x 34/2022 - Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice  

 

5.  PL-x 76/2021 - Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătăților funciare 

nr.138/2004 și pentru modificarea art. III alin. (1), (1¹) și (3) din Legea nr. 269/2015 privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de 

îmbunătățiri funciare  

 

6.  PL-x 96/2019 - Lege privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea 

dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 

prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997  

 

7.  Pl-x 101/2022 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului și a publicității 

imobiliare nr.7/1996  

 

8.  PL-x 513/2016 - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia 

animalelor  

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c1s3a75
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 III. Proiecte de lege pentru care procedura legislativă a încetat ca urmare a respingerii de 

Camera Deputaților în calitate de Cameră decizională: 

 

1.  PL-x 182/2021 - Proiect de Lege privind transmiterea unui teren aflat în administrarea 

Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei 

Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al 

Municipiului Câmpina  

 

2.  PL-x 445/2010 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România  

 

3.  PL-x 266/2019 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei 

potabile  

 

4.  Pl-x 603/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 

2001 (republicată), cu modificările şi completările ulterioare  

 

5.  PL-x 370/2021 - Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.133/2019 pentru înființarea 

Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare  

 

6.  PL-x 357/2020 - Proiect de Lege pentru achiziţia de echipamente de protecţie şi aparatură 

medicală şi de construcţie de infrastructură spitalicească  

 

7.  PL-x 519/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii 

carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr.102 din 4 februarie 2020  

 

8.  PL-x 20/2022 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.168/2020 pentru recunoașterea 

meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara 

teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor 

celui decedat  

 

9.  PL-x 442/2019 - Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului Special pentru Încurajarea 

Librăriilor de Provincie  

 

10.  PL-x 476/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 

nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și 

acțiunilor culturale  

 

11.  Pl-x 25/2019 - Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donație între 

operatorii economici și instituțiile sociale 

 

12.  PL-x 389/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.18/1991 privind 

fondul funciar 

 

13.  Pl-x 441/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 

republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 

ale Camerei Deputaţilor 
 

( la data de 15 aprilie 2022 ) 

  

I.  În perioada   4 – 7 aprilie 2022  

 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 12 rapoarte, din care  2 rapoarte 

suplimentare. 

 

      Comisiile permanente au depus  41 avize. 

 

Cele 12 rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare                                10 

 rapoarte de respingere                               2 

 

 

  

 

 

Rapoartele elaborate se referă la: 

             

 Ordonanțe de urgență ale Guvernului                                   4 

 Ordonanțe ale Guvernului                                                     1 

 Proiecte de legi și propuneri legislative:                               7                                             

                        

 

 

  

 Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 1023 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  126 pentru raport suplimentar. 

      La comisii se află  13 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  prima  sesiune 

ordinară a anului 2022.  

II. De la începutul actualei legislaturi 

Comisiile parlamentare au întocmit  895  de rapoarte, din care: 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
619 147 

 rapoarte suplimentare 
73 19 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 8 

TOTAL 721 174 
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PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 

pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 

în perioada  11 – 14 aprilie  2022 
 

 

             I. Comisia pentru  buget 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 35/2022 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.114/2018 

privind instituirea unor măsuri 

în domeniul investiţiilor 

publice şi a unor măsuri fiscal-

bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor 

termene – raport comun cu 

Comisia pentru agricultură 

și Comisia pentru muncă 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.114/2018, precum şi 

modificarea Legii nr.411/2004. Proiectul 

vizează acordarea de facilităţi fiscale 

persoanelor fizice care realizează venituri din 

salarii şi asimilate salariilor în baza 

contractelor individuale de muncă încheiate cu 

angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul 

agricol. 

87 

parlam. 

12.04.22 

13.04.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(162/R din 13.04.22) 

2 PLx 330/2021 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.48/2021 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.130/2020 

privind unele măsuri pentru 

acordarea de sprijin financiar 

din fonduri externe 

nerambursabile, aferente 

Programului operaţional 

Competitivitate 2014-2020, în 

contextul crizei provocate de 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.130/2020. Schimbările 

preconizate urmăresc anularea în forma 

actuală a Măsurii 3, pentru a permite 

realocarea sumelor de la Măsura 3 la Măsura 

2, în scopul valorificării tuturor cererilor de 

finanţare eligibile depuse, inclusiv cu sumele 

provenite din REACT-EU. De asemenea, 

Măsura 3 va fi relansată cu sume provenite din 

REACT - EU. Beneficiarii care au depus 

cereri de finanţare în cadrul Măsurii 3 nu vor 

fi restricţionaţi să îşi redepună aplicaţia în 

vederea obţinerii de granturi. Totodată, 

Guvern 12.04.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(164/R din 13.04.22) 
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COVID-19, precum şi alte 

măsuri în domeniul fondurilor 

europene 

modificarea îşi propune flexibilizarea fluxului 

de lucru pentru sprijinirea IMM-urilor care au 

fost afectate de pandemia de Covid-19 

3 PLx 517/2020 

Proiect de Lege privind măsuri 

economice şi fiscal-bugetare – 

raport comun cu Comisia 

pentru industrii 

Modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi stabilirea unor măsuri 

economice, în contextul efectelor generate de 

pandemia de COVID-19. Astfel, cu privire la 

Legea nr.170/2016 se propune ca, în cazul în 

care, în cursul unui an, un contribuabil intră în 

activitate temporară, voluntară sau impusă de 

autorităţi, ca urmare a apariţiei unei epidemii 

sau pandemii şi/sau pentru prevenirea 

extinderii bolii contagiose, acesta rămâne în 

sistemul de impunere şi nu mai datorează 

impozitul specific, începând cu luna 

următoare. După încetarea unei perioade de 

urgenţă, contribuabilii declară şi plătesc 

impozitul specific pentru anul în care a existat 

starea de urgenţă, până la sfârşitul anului 

următor, doar pentru locurile efectiv ocupate. 

Iniţiativa prevede completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.37/2020, în sensul 

extinderii facilităţii de suspendare la cerere a 

obligaţiei de plată a creditelor pentru o 

categorie nouă de împrumutaţi, respectiv 

debitorii afectaţi de toate tipurile de secetă. De 

asemenea, se instituie o derogare de la 

prevederle art.3 alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.19/2006, în sensul că 

sezonul turistic estival pe litoralul Mării Negre 

începe la data când autorităţile vor ridica 

restricţiile privind activitatea turistică pe 

litoral şi se încheie la data de 30 septembrie 

21 

parlam. 

22.03.22 

12.04.22 

Raport de respingere 

(166/R din 13.04.22) 
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             II. Comisia pentru industrii 

4 PLx 418/2021 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.93/2021 privind instituirea 

unor măsuri pentru derularea 

Programului naţional de 

dezvoltare locală etapa a II-a şi 

pentru modificarea art.IV 

alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 

nr.6/2017 pentru modificarea 

şi completarea unor acte 

normative, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri privind 

realizarea investiţiilor 

finanţate din fonduri publice – 

raport comun cu Comisia 

pentru administrație 

Crearea unui cadru legislativ care să permită 

unităţilor administrativ-teritoriale, beneficiare 

ale etapei a II-a a Programului naţional de 

dezvoltare locală, să solicite suplimentarea 

sumelor alocate de la bugetul de stat, în 

vederea finalizării obiectivelor de investiţii 

astfel încât să se poată asigura accesul la 

servicii esenţiale a întregii populaţii, creşterea 

calităţii vieţii şi evitarea riscului de depopulare 

în comunităţile subdezvoltate. Potrivit 

expunerii de motive, suplimentarea sumelor de 

la bugetul de stat se acordă tuturor 

beneficiarilor, în baza solicitării de 

suplimentare şi a notei justificative, în 

cuprinsul cărora beneficiarii justifică 

necesitatea suplimentării 

Guvern 
7.12.21 

22.02.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(171/R din 14.04.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 473/2021 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

art.1, alin.(1) al Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului 

nr.31/2011, privind 

interzicerea achiziţionării de la 

persoane fizice a metalelor 

feroase şi neferoase şi a 

aliajelor acestora – raport 

comun cu Comisia juridică 

Modificarea art.1 alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.31/2011, în sensul 

interzicerii achiziţionării de către operatorii 

economici, de la persoanele fizice, a metalelor 

feroase, neferoase şi a aliajelor acestora, 

obţinute prin prelucrarea chimică sau termică 

a materialelor compozite, a cablurilor şi 

conductorilor de orice fel 

1 senator 
9.11.21 

5.04.22 

Raport de aprobare 

(153/R din 12.04.22) 
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2 PLx 34/2022 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

OUG nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice 

– raport comun cu Comisia 

pentru transporturi, Comisia 

juridică și Comisia pentru 

apărare 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în vederea 

stabilirii unui regim de circulaţie diferenţiat pe 

drumurile expres. 

9 parlam. 

8.03.22 

15.03.22 

29.03.22 

12.04.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(163/R din 13.04.22) 

3 PLx 517/2020 

Proiect de Lege privind măsuri 

economice şi fiscal-bugetare – 

raport comun cu Comisia 

pentru buget 

Modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi stabilirea unor măsuri 

economice, în contextul efectelor generate de 

pandemia de COVID-19. Astfel, cu privire la 

Legea nr.170/2016 se propune ca, în cazul în 

care, în cursul unui an, un contribuabil intră în 

activitate temporară, voluntară sau impusă de 

autorităţi, ca urmare a apariţiei unei epidemii 

sau pandemii şi/sau pentru prevenirea 

extinderii bolii contagiose, acesta rămâne în 

sistemul de impunere şi nu mai datorează 

impozitul specific, începând cu luna 

următoare. După încetarea unei perioade de 

urgenţă, contribuabilii declară şi plătesc 

impozitul specific pentru anul în care a existat 

starea de urgenţă, până la sfârşitul anului 

următor, doar pentru locurile efectiv ocupate. 

Iniţiativa prevede completarea OUG 

nr.37/2020, în sensul extinderii facilităţii de 

suspendare la cerere a obligaţiei de plată a 

creditelor pentru o categorie nouă de 

împrumutaţi, respectiv debitorii afectaţi de 

toate tipurile de secetă. De asemenea, se 

instituie o derogare de la prevederle art.3 

alin.(1) din OUG nr.19/2006, în sensul că 

sezonul turistic estival pe litoralul Mării Negre 

începe la data când autorităţile vor ridica 

restricţiile privind activitatea turistică pe 

litoral şi se încheie la data de 30 septembrie 

21 

parlam. 

22.03.22 

12.04.22 

Raport de respingere 

(166/R din 13.04.22) 
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              III. Comisia pentru transporturi 

 

              IV. Comisia  pentru agricultură 

4 PLx 35/2020 

Proiect de Lege privind 

completarea art.7 alin.(1) din 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.28/2013 pentru 

aprobarea Programului 

Naţional de Dezvoltare Locală 

– raport comun cu Comisia 

pentru administrație 

Completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.28/2013, cu o nouă 

literă, respectiv lit.o). Intervenţia legislativă 

vizează introducerea în categoria lucrărilor 

care pot fi finanţate prin intermediul 

Programului naţional de dezvoltare locală, a 

celor privind realizarea, extinderea, 

reabilitarea, modernizarea sau valorificarea 

sistemelor de distribuţie a apei geotermale, 

precum şi pentru construirea de bazine de înot 

şi parcuri acvatice 

2 parlam. 
15.02.22 

12.04.22 

Raport de respingere 

(170/R din 14.04.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 PLx 34/2022 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

OUG nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice 

– raport comun cu Comisia 

pentru industrii, Comisia 

juridică și Comisia pentru 

apărare 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în vederea 

stabilirii unui regim de circulaţie diferenţiat pe 

drumurile expres. 

9 parlam. 

8.03.22 

15.03.22 

29.03.22 

12.04.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(163/R din 13.04.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 513/2016 

Proiect de Lege pentru 

modificarea Legii nr.205/2004 

privind protecţia animalelor – 

raport comun cu Comisia 

juridică 

Modificarea şi completarea Legii 

nr.205/2004, în sensul majorării limitelor 

speciale ale pedepselor şi ale amenzilor 

contravenţionale prevăzute în actul normativ 

de bază 

10 parlam. 
29.03.22 

5.04.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(151/R din 11.04.22) 
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2 PLx 96/2019 

Proiect de Lege privind 

completarea art.4 din Legea 

nr.1/2000 pentru reconstituirea 

dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi celor 

forestiere, solicitate potrivit 

prevederilor Legii fondului 

funciar nr.18/1991 şi ale Legii 

nr.169/1997 – raport comun 

cu Comisia juridică 

Completarea art.4 din Legea nr.1/2000 cu un 

nou alineat, alin.(110), în sensul instituirii 

posibilităţii proprietarilor investiţiilor 

privatizate de a încheia acorduri de 

despăgubire şi cu persoane fizice îndreptăţite 

din judeţul respectiv al căror drept de 

proprietate a fost validat de comisiile 

judeţene de fond funciar sau au fost stabilit 

prin sentinţe judecătoreşti definitive, chiar 

dacă aceste terenuri preluate abuziv nu s-au 

aflat sub investiţiile privatizate 

3 parlam. 5.04.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(154/R din 12.04.22) 

3 PLx 643/2020 

Proiect de Lege privind 

transmiterea unor bunuri 

imobile destinate activităţilor 

de asistenţă sanitar-veterinară, 

aflate în proprietatea privată a 

statului, din administrarea 

Agenţiei Domeniilor Statului 

în administrarea consiliilor 

locale, precum şi pentru 

abrogarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.89/2004 privind vânzarea 

bunurilor imobile în care se 

desfăşoară activităţi de 

asistenţă sanitar-veterinară – 

raport comun  cu Comisia 

pentru administrație și cu 

Comisia juridică 

Trecerea anumitor bunuri imobile 

reprezentând sedii ale circumscripţiilor 

sanitar-veterinare, locuinţe de serviciu şi 

anexele inseparabile, precum şi terenurile 

aferente, aflate în proprietatea privată a 

statului, şi administrarea Agenţiei 

Domeniilor Statului, în administrarea 

consiliilor locale pe a căror rază teritorială se 

regăsesc acestea. De asemenea, se 

preconizează abrogarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.89/2004 

11 

deputați 

2.11.20 

7.02.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(156/R din 12.04.22) 

4 PLx 76/2021 

Proiect de Lege pentru 

modificarea art.34 din Legea 

îmbunătăţirilor funciare 

nr.138/2004 – raport comun 

cu Comisia juridică 

Modificarea art.34 din Legea nr.138/2004, 

intervenţia legislativă vizând, potrivit 

expunerii de motive, să se înlocuiască 

acordul scris al proprietarilor întrucât sunt 

multe situaţii când investiţiile sunt 

îngreunate sau blocate din cauza faptului că 

2 deputați 
5.04.22 

12.04.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(159/R din 13.04.22) 
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              V. Comisia pentru administrație 

 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 204/2021 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006, republicată 

– raport comun cu Comisia 

pentru sănătate 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, 

în sensul instituirii unor norme noi cu privire 

la alocaţia de hrană în unităţile spitaliceşti, 

precum şi la procedura de stabilire a acesteia 

15 

deputați 
5.04.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(150/R din 11.04.22) 

2 PLx 643/2020 

Proiect de Lege privind 

transmiterea unor bunuri 

imobile destinate activităţilor 

de asistenţă sanitar-

veterinară, aflate în 

proprietatea privată a statului, 

din administrarea Agenţiei 

Domeniilor Statului în 

Trecerea anumitor bunuri imobile 

reprezentând sedii ale circumscripţiilor 

sanitar-veterinare, locuinţe de serviciu şi 

anexele inseparabile, precum şi terenurile 

aferente, aflate în proprietatea privată a 

statului, şi administrarea Agenţiei Domeniilor 

Statului, în administrarea consiliilor locale pe 

a căror rază teritorială se regăsesc acestea. De 

11 

deputați 

2.11.20 

7.02.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(156/R din 12.04.22) 

proprietarii nu pot fi identificaţi 

5 PLx 35/2022 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.114/2018 

privind instituirea unor măsuri 

în domeniul investiţiilor 

publice şi a unor măsuri fiscal-

bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor 

termene – raport comun cu 

Comisia pentru buget și 

Comisia pentru muncă 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.114/2018, precum şi 

modificarea Legii nr.411/2004. Proiectul 

vizează acordarea de facilităţi fiscale 

persoanelor fizice care realizează venituri din 

salarii şi asimilate salariilor în baza 

contractelor individuale de muncă încheiate 

cu angajatori care desfăşoară activităţi în 

sectorul agricol. 

87 parlam. 
12.04.22 

13.04.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(162/R din 13.04.22) 
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administrarea consiliilor 

locale, precum şi pentru 

abrogarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.89/2004 privind vânzarea 

bunurilor imobile în care se 

desfăşoară activităţi de 

asistenţă sanitar-veterinară – 

raport comun  cu Comisia 

pentru agricultură și cu 

Comisia juridică 

asemenea, se preconizează abrogarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.89/2004 

3 Plx 483/2020 

Propunere legislativă pentru 

modificarea lit.b) a alin.(21) şi 

lit.b) a alin.(22) ale art.5 din 

Legea nr.50/1991 privind 

autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii – 

raport comun cu Comisia 

juridică 

Modificarea alin.(21) lit.b) şi alin.(22) lit.b) ale 

art.5 din Legea nr.50/1991, intervenţiile 

legislative vizând, potrivit expunerii de 

motive, adăugarea anexelor gospodăreşti ale 

exploataţiilor agricole în categoria 

construcţiilor pentru care nu este necesară 

emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale 

autorităţilor centrale privind protecţia 

sănătăţii populaţiei 

4 deputați 
2.11.20 

23.03.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(157/R din 12.04.22) 

4 PLx 35/2020 

Proiect de Lege privind 

completarea art.7 alin.(1) din 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.28/2013 pentru 

aprobarea Programului 

Naţional de Dezvoltare 

Locală – raport comun cu 

Comisia pentru industrii 

Completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.28/2013, cu o nouă 

literă, respectiv lit.o). Intervenţia legislativă 

vizează introducerea în categoria lucrărilor 

care pot fi finanţate prin intermediul 

Programului naţional de dezvoltare locală, a 

celor privind realizarea, extinderea, 

reabilitarea, modernizarea sau valorificarea 

sistemelor de distribuţie a apei geotermale, 

precum şi pentru construirea de bazine de înot 

şi parcuri acvatice 

2 parlam. 
15.02.22 

12.04.22 

Raport de respingere 

(170/R din 14.04.22) 
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5 PLx 418/2021 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.93/2021 privind instituirea 

unor măsuri pentru derularea 

Programului naţional de 

dezvoltare locală etapa a II-a 

şi pentru modificarea art.IV 

alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 

nr.6/2017 pentru modificarea 

şi completarea unor acte 

normative, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri privind 

realizarea investiţiilor 

finanţate din fonduri publice 

– raport comun cu Comisia 

pentru buget 

Crearea unui cadru legislativ care să permită 

unităţilor administrativ-teritoriale, beneficiare 

ale etapei a II-a a Programului naţional de 

dezvoltare locală, să solicite suplimentarea 

sumelor alocate de la bugetul de stat, în 

vederea finalizării obiectivelor de investiţii 

astfel încât să se poată asigura accesul la 

servicii esenţiale a întregii populaţii, creşterea 

calităţii vieţii şi evitarea riscului de 

depopulare în comunităţile subdezvoltate. 

Potrivit expunerii de motive, suplimentarea 

sumelor de la bugetul de stat se acordă tuturor 

beneficiarilor, în baza solicitării de 

suplimentare şi a notei justificative, în 

cuprinsul cărora beneficiarii justifică 

necesitatea suplimentării 

Guvern 
7.12.21 

22.02.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(171/R din 14.04.22) 

 

               VI. Comisia pentru muncă 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

 

1 

 
PLx 111/2022 

Proiect de Lege privind 

modificarea art.65 alin.(5) din 

Legea nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii 

publice 

Modificarea alin.(5) al art.65 din Legea 

nr.263/2010, urmărindu-se extinderea 

categoriilor de persoane care beneficiază de 

reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 

ani, fără penalizare, cu persoanele care au 

locuit cel puţin 30 de ani în zone afectate de 

poluare, respectiv în localităţile Vaţa de Jos 

şi Răchitova din judeţul Hunedoara. 

15 parlam. 7.03.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(152/R din 12.04.22) 

2 PLx 101/2022 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Legii cadastrului şi a 

publicităţii imobiliare 

nr.7/1996  – raport comun cu 

Comisia juridică 

Modificarea şi completarea Legii nr.7/1996. 

Potrivit expunerii de motive, iniţiativa 

vizează instituirea unor norme care să 

asigure implementarea finalizării înregistrării 

sistematice a imobilelor în România, prin 

statuarea faptului că Programul Naţional de 

26 parlam. 
5.04.22 

12.04.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(160/R din 13.04.22) 
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Cadastru şi Carte Funciară se va derula până 

la acoperirea integrală a teritoriului naţional 

cu lucrări de înregistrare sistematică a 

proprietăţilor imobiliare în sistemul integral 

de cadastru şi carte funciară, acest program 

naţional, gratuit pentru cetăţeni, asigurând 

înregistrarea tuturor imobilelor din România 

în registrul unic la nivel naţional. De 

asemenea, proiectul vizează să asigure 

atingerea unor standarde de calitate în 

realizarea serviciilor de cadastru de carte 

funciară, stabilirea personalului de 

specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi 

instituţiilor subordonate, precum şi 

clarificarea statutului sferei de competenţă a 

registratorului de carte funciară, asigurarea 

pentru cetăţeni a gratuităţii absolute în 

procedura de înregistrare sistematică, precum 

şi punerea în aplicare a principiului egalităţii 

de tratament faţă de toţi salariaţii Agenţiei 

Nationale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară şi instituţiilor subordonate, 

inclusiv în privinţa salarizării acestora 

3 PLx 334/2020 

Proiect de Lege pentru 

modificarea art. 129 alin.(1) 

din Legea nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului – raport 

comun cu Comisia juridică 

Modificarea alin.(1) al art.129 din Legea 

nr.272/2004, urmărindu-se includerea în 

categoria cheltuielilor care pot fi asigurate 

din alocaţia lunară de plasament plătită 

furnizorilor de servicii sociale, în scopul 

asigurării unor drepturi sociale pentru copiii 

şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de 

protecţie specială ori pentru mamele aflate în 

centre maternale, a cheltuielilor legate de 

îngrijire socială şi pedagogică, a cheltuielilor 

pentru plata salariilor şi combustibil, precum 

şi a celor de întreţinere-încălzire, apă caldă, 

energie electrică 

13 

deputați 
5.04.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(161/R din 13.04.22) 
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              VII. Comisia pentru sănătate 

 

             VIII. Comisia pentru învățământ 

4 PLx 35/2022 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

OUG nr.114/2018 privind 

instituirea unor măsuri în 

domeniul investiţiilor publice 

şi a unor măsuri fiscal-

bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor 

termene – raport comun cu 

Comisia pentru buget și 

Comisia pentru agricultură 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.114/2018, precum şi 

modificarea Legii nr.411/2004. Proiectul 

vizează acordarea de facilităţi fiscale 

persoanelor fizice care realizează venituri din 

salarii şi asimilate salariilor în baza 

contractelor individuale de muncă încheiate 

cu angajatori care desfăşoară activităţi în 

sectorul agricol. 

87 parlam. 
12.04.22 

13.04.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(162/R din 13.04.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 PLx 204/2021 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006, republicată – 

raport comun cu Comisia 

pentru administrație 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, 

în sensul instituirii unor norme noi cu privire 

la alocaţia de hrană în unităţile spitaliceşti, 

precum şi la procedura de stabilire a acesteia 

15 

deputați 
5.04.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(150/R din 11.04.22) 

2 Plx 62/2022 

Propunere legislativă pentru 

modificarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată 

Completarea art.703 din Legea nr.95/2006. 

Intervenţiile legislative vizează, potrivit 

expunerii de motive, reglementarea unei 

proceduri de autorizare în regim de urgenţă a 

medicamentelor indicate în protocolul de 

tratament al bolii COVID-19, ce sunt, în 

fapt, utilizate în prima linie, alături de 

vaccinuri care au fost aprobate în regim de 

urgenţă de către EMA- Agenţia Europeană a 

Medicamentului. 

13 parlam. 12.04.22 
Raport de respingere 

(167/R din 13.04.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 
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             IX. Comisia juridică 

1 Plx 48/2022 

Propunere legislativă pentru 

completarea şi modificarea 

Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 – raport comun cu 

Comisia pentru tineret și 

sport 

Modificarea şi completarea art.42 şi 43 din 

Legea nr.1/2011, pentru armonizarea 

acesteia cu Legea nr.69/2000, în ceea ce 

priveşte desfăşurarea procesului instructiv şi 

educativ al antrenamentului sportiv. Se 

doreşte actualizarea cadrului legislativ în 

vederea introducerii în lege a instituţiilor 

publice sau private ce au rol în domeniul 

sportului de performanţă (federaţii sportive, 

academii sportive, cluburi sportive, 

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român). 

Astfel, în conformitate cu standardele 

europene se impune separarea Federaţiei 

Sportului Universitar de cel Școlar 

34 

senatori 

29.03.22 

5.04.22 

12.04.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(155/R din 12.04.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 513/2016 

Proiect de Lege pentru 

modificarea Legii nr.205/2004 

privind protecţia animalelor – 

raport comun cu Comisia 

pentru agricultură 

Modificarea şi completarea Legii 

nr.205/2004, în sensul majorării limitelor 

speciale ale pedepselor şi ale amenzilor 

contravenţionale prevăzute în actul normativ 

de bază 

10 parlam. 
29.03.22 

5.04.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(151/R din 11.04.22) 

2 PLx 473/2021 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

art.1, alin.(1) al Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului 

nr.31/2011, privind 

interzicerea achiziţionării de la 

persoane fizice a metalelor 

feroase şi neferoase şi a 

aliajelor acestora – raport 

comun cu Comisia pentru 

industrii 

Modificarea art.1 alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.31/2011, în sensul 

interzicerii achiziţionării de către operatorii 

economici, de la persoanele fizice, a 

metalelor feroase, neferoase şi a aliajelor 

acestora, obţinute prin prelucrarea chimică 

sau termică a materialelor compozite, a 

cablurilor şi conductorilor de orice fel 

1 senator 
9.11.21 

5.04.22 

Raport de aprobare 

(153/R din 12.04.22) 
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3 PLx 96/2019 

Proiect de Lege privind 

completarea art.4 din Legea 

nr.1/2000 pentru reconstituirea 

dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi celor 

forestiere, solicitate potrivit 

prevederilor Legii fondului 

funciar nr.18/1991 şi ale Legii 

nr.169/1997 – raport comun 

cu Comisia pentru 

agricultură 

Completarea art.4 din Legea nr.1/2000 cu un 

nou alineat, alin.(110), în sensul instituirii 

posibilităţii proprietarilor investiţiilor 

privatizate de a încheia acorduri de 

despăgubire şi cu persoane fizice îndreptăţite 

din judeţul respectiv al căror drept de 

proprietate a fost validat de comisiile 

judeţene de fond funciar sau au fost stabilit 

prin sentinţe judecătoreşti definitive, chiar 

dacă aceste terenuri preluate abuziv nu s-au 

aflat sub investiţiile privatizate 

3 parlam. 5.04.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(154/R din 12.04.22) 

4 PLx 643/2020 

Proiect de Lege privind 

transmiterea unor bunuri 

imobile destinate activităţilor 

de asistenţă sanitar-veterinară, 

aflate în proprietatea privată a 

statului, din administrarea 

Agenţiei Domeniilor Statului 

în administrarea consiliilor 

locale, precum şi pentru 

abrogarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.89/2004 privind vânzarea 

bunurilor imobile în care se 

desfăşoară activităţi de 

asistenţă sanitar-veterinară – 

raport comun  cu Comisia 

pentru agricultură și cu 

Comisia pentru 

administrație 

Trecerea anumitor bunuri imobile 

reprezentând sedii ale circumscripţiilor 

sanitar-veterinare, locuinţe de serviciu şi 

anexele inseparabile, precum şi terenurile 

aferente, aflate în proprietatea privată a 

statului, şi administrarea Agenţiei 

Domeniilor Statului, în administrarea 

consiliilor locale pe a căror rază teritorială se 

regăsesc acestea. De asemenea, se 

preconizează abrogarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.89/2004 

11 

deputați 

2.11.20 

7.02.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(156/R din 12.04.22) 

5 Plx 483/2020 

Propunere legislativă pentru 

modificarea lit.b) a alin.(21) şi 

lit.b) a alin.(22) ale art.5 din 

Legea nr.50/1991 privind 

autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii – 

raport comun cu Comisia 

Modificarea alin.(21) lit.b) şi alin.(22) lit.b) 

ale art.5 din Legea nr.50/1991, intervenţiile 

legislative vizând, potrivit expunerii de 

motive, adăugarea anexelor gospodăreşti ale 

exploataţiilor agricole în categoria 

construcţiilor pentru care nu este necesară 

emiterea avizului serviciilor deconcentrate 

4 deputați 
2.11.20 

23.03.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(157/R din 12.04.22) 
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pentru administrație ale autorităţilor centrale privind protecţia 

sănătăţii populaţiei 

6 PLx 443/2019 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.295/2004 privind 

regimul armelor şi al 

muniţiilor – raport comun cu 

Comisia pentru apărare 

Modificarea şi completarea Legii 

nr.295/2004, în scopul clarificării noţiunilor 

de antrenor de tir şi instructor în poligonul de 

tragere 

7 deputați 
30.00.21 

5.04.22 

Raport de respingere 

(158/R din 12.04.22) 

7 PLx 76/2021 

Proiect de Lege pentru 

modificarea art.34 din Legea 

îmbunătăţirilor funciare 

nr.138/2004 – raport comun 

cu Comisia pentru 

agricultură 

Modificarea art.34 din Legea nr.138/2004, 

intervenţia legislativă vizând, potrivit 

expunerii de motive, să se înlocuiască 

acordul scris al proprietarilor întrucât sunt 

multe situaţii când investiţiile sunt 

îngreunate sau blocate din cauza faptului că 

proprietarii nu pot fi identificaţi 

2 deputați 
5.04.22 

12.04.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(159/R din 13.04.22) 
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8 PLx 101/2022 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Legii cadastrului şi a 

publicităţii imobiliare 

nr.7/1996  – raport comun cu 

Comisia pentru muncă 

Modificarea şi completarea Legii nr.7/1996. 

Potrivit expunerii de motive, iniţiativa 

vizează instituirea unor norme care să 

asigure implementarea finalizării înregistrării 

sistematice a imobilelor în România, prin 

statuarea faptului că Programul Naţional de 

Cadastru şi Carte Funciară se va derula până 

la acoperirea integrală a teritoriului naţional 

cu lucrări de înregistrare sistematică a 

proprietăţilor imobiliare în sistemul integral 

de cadastru şi carte funciară, acest program 

naţional, gratuit pentru cetăţeni, asigurând 

înregistrarea tuturor imobilelor din România 

în registrul unic la nivel naţional. De 

asemenea, proiectul vizează să asigure 

atingerea unor standarde de calitate în 

realizarea serviciilor de cadastru de carte 

funciară, stabilirea personalului de 

specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi 

instituţiilor subordonate, precum şi 

clarificarea statutului sferei de competenţă a 

registratorului de carte funciară, asigurarea 

pentru cetăţeni a gratuităţii absolute în 

procedura de înregistrare sistematică, precum 

şi punerea în aplicare a principiului egalităţii 

de tratament faţă de toţi salariaţii Agenţiei 

Nationale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară şi instituţiilor subordonate, 

inclusiv în privinţa salarizării acestora 

26 parlam. 
5.04.22 

12.04.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(160/R din 13.04.22) 

9 PLx 334/2020 

Proiect de Lege pentru 

modificarea art. 129 alin.(1) 

din Legea nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului – raport 

comun cu Comisia pentru 

Modificarea alin.(1) al art.129 din Legea 

nr.272/2004, urmărindu-se includerea în 

categoria cheltuielilor care pot fi asigurate 

din alocaţia lunară de plasament plătită 

furnizorilor de servicii sociale, în scopul 

asigurării unor drepturi sociale pentru copiii 

13 

deputați 
5.04.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(161/R din 13.04.22) 
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muncă şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de 

protecţie specială ori pentru mamele aflate în 

centre maternale, a cheltuielilor legate de 

îngrijire socială şi pedagogică, a cheltuielilor 

pentru plata salariilor şi combustibil, precum 

şi a celor de întreţinere-încălzire, apă caldă, 

energie electrică 

10   PLx 34/2022  

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

OUG nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice 

– raport comun cu Comisia 

pentru industrii, Comisia 

pentru transporturi și 

Comisia pentru apărare 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în 

vederea stabilirii unui regim de circulaţie 

diferenţiat pe drumurile expres. 

9 parlam. 

8.03.22 

15.03.22 

29.03.22 

12.04.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(163/R din 13.04.22) 

11  PLx 113/2018 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.61/1991 pentru 

sancţionarea faptelor de 

încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi 

liniştii publice 

Modificarea şi completarea Legii nr.61/1991, 

în sensul stabilirii unor limite maxime de 

zgomot, introducerea în sarcina agentului 

constatator a obligaţiei de a măsura nivelul 

zgomotului cu ajutorul unui mijloc tehnic 

omologat şi verificat metrologic, 

sancţionarea recidivei contravenţionale şi 

luarea în considerarea a impactului produs de 

săvârşirea contravenţiilor privitoare la 

zgomot 

17 parlam.  
Raport de respingere 

(168/R din 13.04.22) 

12  PLx 512/2019 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.286/2009 privind 

Codul penal 

Completarea art.257 - Ultrajul din Legea 

nr.286/2009, în sensul stabilirii pedepsei 

detenţiunii pe viaţă pentru uciderea unui 

poliţist sau jandarm, aflat în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu 

exercitarea acestor atribuţii 

1 deputat  
Raport de respingere 

(169/R din 13.04.22) 
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             X. Comisia pentru apărare 

 

 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 443/2019 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.295/2004 privind 

regimul armelor şi al 

muniţiilor – raport comun 

cu Comisia juridică 

Modificarea şi completarea Legii 

nr.295/2004, în scopul clarificării 

noţiunilor de antrenor de tir şi instructor în 

poligonul de tragere 

7 deputați 
30.00.21 

5.04.22 

Raport de 

respingere 

(158/R din 12.04.22) 

2   PLx 34/2022  

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

OUG nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile 

publice – raport comun cu 

Comisia pentru industrii, 

Comisia pentru 

transporturi și Comisia 

juridică 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în 

vederea stabilirii unui regim de circulaţie 

diferenţiat pe drumurile expres. 

9 parlam. 

8.03.22 

15.03.22 

29.03.22 

12.04.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(163/R din 13.04.22) 

3 Pl 618/2020 

Propunere legislativă pentru 

modificarea LEGII nr.82 din 

21 iulie 1992 privind 

rezervele de stat 

Completarea Legii nr.82/1992 cu un nou 

articol, respectiv art.15. Prin proiect se 

preconizează instituirea obligaţiei 

preşedintelui Administraţiei Naţionale a 

Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale de 

a prezenta comisiilor pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională şi 

pentru sănătate şi familie un raport asupra 

situaţiei stocurilor de rezervă de stat 

constituite la nivel naţional, gradul de 

acoperire a acestora la nivel naţional, 

precum şi situaţia asigurării intervenţiei 

operative eficiente pentru protecţia 

populaţiei 

7 parlam. 12.04.22 

Raport de 

respingere 

(165/R din 13.04.22) 
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             XI. Comisia pentru tineret și sport 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 48/2022 

Propunere legislativă pentru 

completarea şi modificarea 

Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 – raport comun 

cu Comisia pentru 

învățământ 

Modificarea şi completarea art.42 şi 43 

din Legea nr.1/2011, pentru armonizarea 

acesteia cu Legea nr.69/2000, în ceea ce 

priveşte desfăşurarea procesului instructiv 

şi educativ al antrenamentului sportiv. Se 

doreşte actualizarea cadrului legislativ în 

vederea introducerii în lege a instituţiilor 

publice sau private ce au rol în domeniul 

sportului de performanţă (federaţii 

sportive, academii sportive, cluburi 

sportive, Comitetul Olimpic şi Sportiv 

Român). Astfel, în conformitate cu 

standardele europene se impune separarea 

Federaţiei Sportului Universitar de cel 

Școlar 

34 

senatori 

29.03.22 

5.04.22 

12.04.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(155/R din 12.04.22) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  

ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

Grupul parlamentar al  

Partidului Social Democrat 

 

 

 

➢ Declarații politice 

 

Declarație politică 

 

Stimate doamne și stimați domni deputați,  

PSD este solidar cu românii care au decis să protesteze din cauza creșterilor prețurilor care le erodează puterea de 

cumpărare. Știm că aceasta este cea mai mare îngrijorare în momentul de față și tocmai de aceea am propus aplicarea 

imediată a pachetului de măsuri „SPRIJIN PENTRU ROMÂNIA” care include soluții pentru combaterea creșterii 

prețurilor, în plus față de plafonarea facturilor la electricitate și gaze naturale. 

PSD, la fel cum a procedat la intrarea la guvernare, când a inițiat un pachet complet de măsuri sociale pentru categoriile de 

populație vulnerabile și pentru antreprenorii care au suferit în urma restricțiilor din pandemie, a pus și acum pe masa 

Coaliției mai multe programe pentru sprijinirea familiilor cu copiii, a persoanelor vârstnice și a IMM-urilor afectate de 

majorarea prețurilor la combustibil și energie.  

În contextul creșterii prețurilor și a problemelor economice generate de sancțiunile dispuse împotriva Federației Ruse, PSD 

a considerat că este necesar ca Guvernul să vină cu noi măsuri țintite, pentru sprijinirea categoriile sociale vulnerabile și a 

sectoarelor economice cele mai afectate. Printre cele mai importante propuneri se numără: scutirea de taxe pe suma de 200 

de lei acordată în plus de angajator la salariul minim, acordarea de vouchere pentru cumpărarea de alimente de bază pentru 

familiile vulnerabile și cu venituri mici, stimulente lunare pentru elevii cu burse sociale, dublarea cotei de hrană pentru 

pacienții din spitale, creșterea valorii tichetelor de masă acordate angajaților, schemă de ajutor de stat pentru transportatori, 

primă de 10% din valoarea produselor agricole procesate în țară pentru fermieri, creșterea salariilor angajaților din sectorul 

agricol, scutirea de la plata impozitului pe venit și a contribuției pentru sănătate și reducerea contribuțiilor pentru pensie și 

asigurărilor pentru muncă pentru cei care lucrează în agricultură. Așadar, suntem interesați să rezolvăm problemele actuale 

ale oamenilor și ale economiei, astfel încât să protejăm populația vulnerabilă și să stimulăm producția românească de 

alimente. 

Suntem conștienți că aceste măsuri nu rezolvă în întregime problema creșterii prețurilor și ne-am fi dorit ca sumele să fie 

mai mari, însă miniștrii social-democrați vor face tot ce pot pentru a atenua impactul inflației asupra veniturilor românilor 

și vor veni permanent cu programe și soluții. 

Cel mai important este că PSD a reușit să găsească resurse, inclusiv din fonduri europene, pentru protejarea cetățenilor, în 

contextul în care economia e puternic afectată de războiul din Ucraina, de sancțiunile împotriva Federației Ruse și de 

creșterea prețurilor la energie. Din acest motiv multe dintre aceste măsuri sunt țintite către cele mai vulnerabile categorii 

ale populației, către cei care resimt cel mai greu șocul creșterii prețurilor. În același timp, trebuie să avem grijă și de 

echilibrele economice, pentru că un derapaj economic în acest context foarte dificil s-ar întoarce tot împotriva oamenilor. 

În privința legilor salarizării și a pensiilor, îi asigurăm pe oameni că nu vom permite sărăcirea salariaților și a pensionarilor 

din cauza unor prevederi incluse de miniștrii USR în Planul Național de Redresare și Reziliență și ne dorim ca sindicatele 

să ne devină parteneri în efortul de a implementa toate programele europene pentru a-i ajuta pe români. Miniștrii social-

democrați alături de noi parlamentarii vor acționa la nivel național și european pentru înlăturarea barierelor care afectează 

creșterile de venituri.  
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Deputat 

Mirela-Elena Adomnicăi 

 

*** 

 

Uniunea Europeană va exporta mai multe cereale 

 

Stimați colegi, 

 

V-am dat asigurări, în repetate rânduri, alături de ministrul Agriculturii, precum și de alți colegi de-ai mei, parlamentari 

social-democrați, că România nu va ajunge să treacă printr-o criză alimentară într-un viitor apropiat pentru că noi ca țară 

producem mult mai mult decât consumăm, chiar și în anii cu recolte mai slabe, motiv pentru care exportăm multă materie 

primă.  

V-am oferit cu prilejul fiecărei declarații politice, consacrată acestei teme, mai multe argumente pertinente, precum și o 

serie de cifre concrete, rezultate din statisticile oficiale ale organismelor interne, precum și ale celor comunitare.  

Așadar, chiar și în ciuda războiului dintre Federația Rusă și Ucraina, conflict care a blocat furnizarea pe piața cerealelor a 

unor cantități deosebit de importante de alimente, dar și a îngrășămintelor, venite din cele două țări, Uniunea Europeană 

are suficientă forță să se susțină cu ajutorul culturilor proprii. Nu sunt simple aprecieri, ci aceste considerații sunt dublate 

de previziunile publicate de Comisia Europeană.  

Potrivit raportului Departamentului pentru agricultură și dezvoltare rurală al CE, în acest an, exporturile de cereale ale UE 

ar putea crește cu 14%, până la 49 de milioane de tone. Din predicțiile Comisiei rezultă că producția totală de cereale a 

statelor Uniunii Europene, în sezonul 2021-2022, ar urma să ajungă la 293,3 milioane de tone, în creștere cu 4,3% față de 

perioada precedentă. 

Însă, Comisia plusează în ciuda problemelor provocate de conflictul armat intempestiv și care a ajuns să se transforme, din 

nefericire, într-unul sine die. Grație creșterii substanțiale a producției de cereale a Uniunii Europene în 2021 și a unei mai 

mari disponibilități, CE apreciază că exporturile de cereale ale statelor UE în sezonul 2021-2022 vor creşte şi mai mult. 

Cea mai mare parte a suplimentării exporturilor este prognozată pentru grâu, cu un plus estimat de 5,6 milioane de tone 

față de sezonul anterior. 

Stimați colegi, țin să vă prezint pe larg aceste date preconizate de către organismul european nu doar ca să elimin, din nou, 

orice suspiciune privind o potențială criză alimentară care ar afecta și țara noastră în viitor, ci și pentru că aceste informații 

le sunt necesare tuturor investitorilor în agricultură.  

Chiar dacă nu este un fenomen generalizat, din păcate zvonistica panicardă și manipulatoare ajunge să îi distragă pe mulți 

dintre agricultori de la preocupările lor curente și chiar îi îngrijorează în mod gratuit. Tocmai din aceste raționamente voi 

pune accentul pe toate informațiile oferite de Comisie și a căror predictibilitate este mult mai viabilă decât lansarea și 

răspândirea de vești false. Direcția în care se îndreaptă fiecare cultură în parte și evoluția acestora la nivelul Uniunii 

reprezintă repere deosebit de importante pentru fermierii români.  

Drept consecință, raportul Comisiei Europene mai subliniază că importurile de cereale din UE sunt de așteptat să se reducă 

ca urmare a conflictului şi a blocării exporturilor din Ucraina și Rusia. Astfel, importurile de cereale ale Uniunii sunt acum 

prognozate la 18,9 milioane de tone, în scădere cu 10% față de sezonul 2020-2021. Să nu uităm că Ucraina era una dintre 

principalele surse de porumb pentru statele comunitare, dar și un furnizor important de grâu. 

În ceea ce privește culturile desfășurate pe parcursul acestui an și anul viitor, CE estimează că se așteaptă ca suprafețele 

însămânțate la nivelul Uniunii să fie peste cele din anul agricol curent. Astfel, culturile de grâu ar urma să ocupe 

aproximativ 20,7 milioane de hectare și cele de orz de iarnă 4,8 milioane de hectare, ambele în creștere cu 1% față de 

sezonul 2021-2022.  

De asemenea, suprafața cultivată cu porumb se aşteaptă să crească datorită relaxării temporare a prevederii ce vizează 

”înverzirea terenurilor”, dar și din cauza prețurilor record pentru produsele agricole la bursele internaționale. La fel de 

adevărat este și faptul că pentru acest segment Comisia nu a făcut încă nicio estimare. Concret, s-a comunicat doar că 

suprafața cultivată cu grâu dur ar urma să se reducă cu 4%, ajungând la 2,1 milioane de hectare. 

Luând în calcul o evoluție medie a condiţiilor meteorologice în timpul primăverii și verii, producția totală de cereale şi 

oleaginoase a statelor UE ar putea ajunge la 297,7 milioane de tone în sezonul 2022-2023, cu o producție de grâu moale 
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prognozată la 131,3 milioane de tone. Exporturile nete de cereale din UE ar urma să crească cu 11,5 milioane de tone, 

ajungând la 41,4 milioane de tone, cu aproape 40% mai mult decât în actualul sezon, se mai arată în raportul CE.  

Cu alte cuvinte, independența alimentară este posibilă cu investiții masive și sprijin în domeniul agricol și zootehnic la 

nivelul Uniunii, dar și prin continuarea reformelor începute de actuala conducere a Ministerului Agriculturii. 

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Adrian Alda 

 

*** 

 

Declarație politică 

 

La capătul tuturor crizelor pe care le-a parcurs economia României, soluțiile au venit de la echipa Partidului Social 

Democrat. Istoria noastră recentă arată că PSD a știut și doar PSD a putut obloji răni adânci pe care le-au lăsat în viața 

românilor crize economice globale sau locale, crize sociale sau crize politice.  

Acum, poate mai echilibrat decât înainte, alături de politicieni PNL am găsit soluții cu efect imediat pentru viața oamenilor 

afectați de criza majoră, cât și pentru companii, astfel încât motoarele economiei să funcționeze. În criza complexă care a 

cuprins această regiune, și planeta în general: criză economică, de securitate, sanitară și criză de încredere în bunul mers al 

lumii, nu mai e timp pentru ideologii.  

Oamenii afectați de inflație, companiile vătămate de convulsiile prețurilor la energie sau materii prime nu mai au răbdare 

să parcurgă scenarii, nu mai au timp să aștepte soluții. Viața deteriorată în mai toate aspectele ei nu mai are resorturi 

capabile să pună timpul în paranteze până la rezolvarea globală. Ne-am suflecat mânecile cu determinare, ne-am luat inima 

în dinți, cum se spune, și am configurat un plan care să sfideze spirala ce ne coboară în criză, sa drămuiască atent banii și 

efortul de a-i produce, astfel încât românii să poată trece decent prin criza economică feroce și România să-și poată atinge 

obiectivele de progres și securitate.  

Soluțiile PSD, cele anunțate ieri prin pachetul de măsuri „Sprijin pentru România”, vor fi implementate de Guvernul PNL-

PSD. Partenerii noștri de guvernare liberali, care ne sunt deopotrivă adversari politici în materie de doctrină și demers 

electoral, au înțeles matur, asumat, ca și noi, că oamenii n-au timp acum pentru ideologii, că țara nu avansează cu retorică 

de manual și filosofie politică, că omenirea nu are acum răgazul de a observa nuanțe sau eschive politice.  

Între viziunea noastră social-democrată, mereu aplecată spre soarta tuturor categoriilor sociale, a celor mulți, vulnerabili, și 

viziunea colegilor liberali, mai aplecați către posibilitatea de realizare a individului prin sine însuși și către susținerea celor 

mai puțini, care reușesc tocmai ca să poată reuși în viitor și mai bine, s-a conturat convingerea comună că nu există soluții 

„de dreapta” sau „de stânga”.  

Pachetul de măsuri ce va fi implementat nu are nuanțe ideologice și nici povara vreunei doctrine, este o sumă de decizii 

atent cântărite astfel încât să ne ajute pe toți să ne ajutăm pe noi înșine și, prin aceasta, să prezervăm starea economiei 

românești. Nădăjduim ca la capătul acestui drum cu obstacole atât economice cât și de securitate, rezolvând principalele 

aspecte ce țin de viața oamenilor și soarta companiilor să depășim și criza de încredere a oamenilor. Dacă românii știu, 

înțeleg și văd că ne pasă de soarta fiecăruia dintre ei, sperăm să își redobândească însuflețirea de a construi România 

robustă și speranța într-un viitor liniștit! 

 

Deputat 

Eugen Bejinariu 

 

*** 

 

 

Se întrevede refacerea pădurilor României! 

 

Domnule președinte de ședință,  

Doamnelor și domnilor deputați, 
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Prezenta declarație politică are rolul de a sublinia măsurile întreprinse în scopul redresării pădurilor României, atât de grav 

afectate de exploatarea abuzivă din ultimii 30 de ani. Este îngrijorător faptul că suprafețele de terenuri agricole degradate 

împădurite au scăzut constant, de la 2.355 ha în anul 2014 la mai puțin de 200 ha în anul 2020. 

Miercuri, 6 aprilie a.c., a fost adoptată Ordonanța de Urgență care pregătește cadrul prin care România să-și ducă la 

împlinire planurile de împădurire asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.  

Potrivit acestuia, până la sfârșitul anului 2023, România are obligația să realizeze lucrări de împădurire și reîmpădurire pe 

o suprafață de 25.000 ha, iar în perioada 2024-2026 este necesar a fi realizate alte 31.700 ha lucrări de împădurire și 

reîmpădurire. 

Ordonanța prevede patru categorii de lucrări de împădurire, astfel: 

1. împădurirea terenurilor agricole din categoriile de folosință teren arabil, pajiști permanente și culturi permanente; 

2. împădurirea terenurilor agricole degradate devenite inapte pentru agricultură dar care pot fi puse în valoare prin 

plantarea acestora; 

3. împădurirea terenurilor situate în fondul forestier național, cu o suprafață de cel puțin 0,5 ha, care anterior manifestării 

incendiilor forestiere, a fenomenelor meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, a infestărilor 

cu organisme dăunătoare sau a evenimentelor catastrofale au fost acoperite cu pădure și care necesită o refacere a 

potențialului forestier prin împădurire; 

4. împădurirea terenurilor agricole expropriate de Romsilva în vederea realizării perdelelor forestiere de protecție. 

Potrivit afirmațiilor Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Tanczos Barna: „Acestea sunt păduri asumate deja de noi 

prin PNRR și pentru care avem la dispoziție 730 de milioane de euro. Acești bani pot ajunge atât la proprietarii de stat, cât 

și la cei privați pentru noi suprafețe de pădure create, inclusiv păduri urbane. 

Pentru a pune în aplicare prevederile actului normativ se impune elaborarea cu maximă urgență a Normelor Metodologice. 

O altă problemă asupra căreia doresc să atrag atenția este cea a informării publicului asupra măsurilor adoptate. 

O informare redusă va conduce la întârzierea accesului celor interesați și implicit la tergiversarea lucrărilor. 

Vă mulțumesc. 

 

Deputat 

Constantin Bîrcă 

 

*** 

 

Sprijinim agricultura românească! 

 

Stimate colege, 

Stimați colegi, 

 

Anul 2022 va fi unul extrem de important pentru agricultura românească în contextul geopolitic actual. Mai mult ca 

niciodată, performanța sectorului agricol va fi esențială pentru români. Fermierii din Neamț și din toată România sunt 

capabili să producă și suficient, şi de bună calitate şi la preţuri decente, dar au nevoie de sprijin.  

Toți cei implicați în sectorul agricol au nevoie acum, mai mult ca oricând, de sprijin în vederea redresării. Investițiile în 

agricultură din acest moment vor putea contribui la transformarea României într-o forță europeană în domeniu.  

Un produs fabricat în România, valorificat corect, înseamnă siguranța locurilor de muncă pentru români, înseamnă 

stabilitate pentru fermieri și produse de calitate la prețuri cât mai accesibile. Pe această bază au fost construite măsurile 

pentru sprijinirea agriculturii și industriei alimentare, pe care PSD le-a inclus în programul de guvernare. 

Rolul nostru este acela de a veni cu politici publice coerente pentru a sprijini cât mai mulți fermieri și antreprenori din 

industria alimentară să se dezvolte și să devină puternici. 

Sunt și voi fi mereu alături de fermierii și producătorii locali din județul Neamț, dar și din România. Scopul meu, ca 

parlamentar, este acela de a reprezenta cât mai bine interesele nemțenilor, ale fermierilor și producătorilor locali din 

județul nostru. Atât eu, cât și colegii mei parlamentari PSD de Neamț vom apăra interesele acestora în forul reprezentativ 

al românilor. 
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Și prin această declarație vreau să îi asigur pe fermierii, producătorii și asociațiile de profil din Neamț și din întreaga țară 

că vor avea tot sprijinul nostru, al celor din PSD. Mă voi implica și le voi fi un partener serios, și le voi sta la dispoziție de 

fiecare dată când îmi vor cere sprijinul.  

Vă mulțumesc! 

Deputat 

Oana-Gianina Bulai 

 

*** 

 

Împrumuturile Guvernelor de dreapta… 

 

Stimați parlamentari, 

Dragi colegi, 

Am văzut în ultima perioadă o serie de declarații politice, care critică faptul că Guvernul actual a depășit pragul de 50% 

din PIB, în ceea ce privește nivelul datoriei publice. Nu se ține deloc cont de contextul economic în care ne aflăm! Cei care 

lansează astfel de critici arătând cu degetul la nivelul dobânzilor, pur și simplu, se fac că nu văd că această situație se 

întâmplă în marea majoritate a statelor Uniunii Europene. Nu doar România este într-o situație economică dificilă, ci 

întreaga Uniune Europeană. Ne-am asumat împreună cu partenerii europeni aplicarea unor sancțiuni economice dure 

Federației Ruse. În mod evident acest lucru vine și cu un cost pentru Uniunea Europeană și, implicit, pentru România. 

Avem dobânzi mai mari, avem creșteri la prețurile de la energie și de la carburanți, cu siguranță vom avea mai puține 

investiții străine, iar toate acestea afectează puternic mediul de afaceri, nu doar în România, ci în întreaga Europă.  

Dar nu aș fi intervenit cu această declarație politică dacă astfel de critici nu ar fi venit chiar din partea celor care au 

înfăptuit crima economică pe care acum încearcă să o pună în spatele altcuiva. Pentru a înțelege cum a ajuns România la o 

datorie publică de peste 50% din PIB, e important să ne reamintim anumite date. 

În 2019, la finalul guvernării PSD, datoria guvernamentală a României era de 373 de miliarde de lei reprezentând 35% din 

PIB. Vă mai amintiți acea perioadă în care ni se spunea că România crește pe datorie? Ei bine, abia după 2019 am văzut cu 

adevărat cum crește o țară pe datorie. 

Astfel, în 2020, datoria României a mai crescut cu 127 de miliarde de lei, ajungând la circa 500 de miliarde de lei.  

În 2021, cu domnul Cîțu prim-ministru, datoria României a mai crescut cu încă 76 de miliarde de lei!  

Deci vă rog să faceți calculul: 127 de miliarde în Guvernul Orban, plus 76 miliarde în Guvernul Cîțu, rezultă o creștere de 

203 miliarde lei în guvernarea de dreapta, a celor care acuzau cândva că PSD a avut creștere economică pe datorie. Cei doi 

premieri pe care i-am menționat aici, au îndatorat România cu mai mult de jumătate din toată datoria acumulată de țara 

noastră în ultimii 30 de ani! 

Am rugămintea colegială ca cei care au înfăptuit acest dezmăț al împrumuturilor, să se abțină măcar să mai comenteze 

despre nivelul datoriei, în acest moment în care Guvernul actual încearcă să repare tot ce s-a stricat în perioada 2020-2021. 

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Virgil-Alin Chirilă 

 

*** 

 

Pachetul de măsuri socio - economice elaborat și susținut de PSD 

 

În ultimele luni, Partidul Social Democrat a lucrat la un set de măsuri menit să-i ajute pe români. Am ajuns la un acord în 

coaliția de guvernare, așa că, acum, pachetul pentru sprijinirea celor cu venituri reduse dar și a companiilor poate fi aplicat.  

PSD a fost partidul care a propus multe din aceste măsuri. Vorbim, în primul rând, de acordarea unor vouchere în valoare 

de 50 de euro pentru persoanele vulnerabile până la sfârșitul anului 2022, pentru ca acestea să-și poată cumpăra alimente 

de bază. Este una dintre cele mai importante măsuri și a fost propusă de PSD. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 11 - 2022  
Săptămâna 11 - 15 aprilie 2022  

 

 

31 

 

Vor primi aceste vouchere familiile cu cel puțin 2 copii sau monoparentale cu venituri mai mici de 600 de lei pe lună, 

pensionarii cu venituri mai mici de 1.500 de lei pe lună, persoanele cu venit minim garantat și persoanele cu dizabilități. În 

plus, se vor acorda vouchere în valoare de 30 de euro pentru elevii care provin din familii vulnerabile.  

Crește și salariul minim pe economie, cu 200 de lei în plus la salariu minim (sumă acordată voluntar de angajator). Cei 200 

de lei sunt scutiți de toate taxele. 

Valoarea tichetelor de masă a fost majorată de la 20,17 lei la 30 de lei. În plus, a fost dublată norma de hrană pentru 

pacienţii din spitale şi vârstnicii instituţionalizaţi – de la 11 lei/zi – la 22 de lei/zi. Iar alocaţia zilnică de hrană pentru copiii 

din sistemul instituţionalizat creşte de la 12 la 16 lei/zi, respectiv de la 16,6 la 22 lei/zi, în funcţie de vârstă.  

Și în agricultură s-au luat măsuri care să-i sprijine pe fermieri. Salariul minim în agricultură şi industria alimentară crește 

la 3.000 de lei brut. De asemenea, fermierii sunt încurajați să-și dea produsele pentru procesare în țară. Cei care vor face 

asta vor primi o primă de 10% din valoarea produselor procesate. Ias Casa de Comerț Unirea va fi folosită pentru ca statul 

să facă o rezervă națională de alimente, pentru situații de urgență.  

De asemenea, există măsuri și pentru companii și antreprenori. Vorbim de o reducere de 50 de bani la benzină și motorină 

pentru marii transportatori. Dar și de ajutoare de până la 400.000 de euro/firmă pentru IMM-urile care au cheltuieli mai 

mari cu cel puțin 15% la utilități. Am extins și aplicarea măsurilor de şomaj tehnic şi Kurzarbeit până la 31 decembrie 

2022. Se acordă 75% din salariu pentru angajaţii trimişi în şomaj tehnic, respectiv celor cărora li se reduce programul de 

lucru.  

Impactul financiar al pachetului este de 17,3 miliarde de lei, din bugetul de stat și din fonduri europene. 

Acest pachet de măsuri socio-economice reprezintă dovada clară că Partidul Social Democrat este alături de români și că 

face tot ce-i stă în putință pentru ca aceștia să aibă un trai de viață mai bun. Trăim vremuri tot mai dificile, însă am 

încredere că împreună vom reuși să trecem cu bine peste ele. 

Vă mulţumesc. 

 

Deputat 

Vasile Cîtea 

*** 

 

Plan de sprijin pentru România în valoare de 17,3 miliarde de lei! 

 

Domnule președinte de ședință,   

Stimați colegi, 

 

Criza economică prin care trece România, dar și restul Europei, creșterea inflației, războiul din Ucraina, cer măsuri 

concrete și imediate, de aceea Coaliția de Guvernare a venit cu un plan menit să sprijine românii și România. 

Pachetul de sprijin are o valoare de 17,3 miliarde de lei și acoperă mai multe domenii importante, atât economic, cât și 

social. 

Aș dori să vă atrag atenția asupra unor măsuri care sunt de interes pentru români:  

Vouchere în valoare totală de 1 miliard de euro pentru familiile cu venituri mici, ca sprijin pentru a face față creșterii 

prețurilor la produsele de bază, prin acordarea de vouchere pentru alimente de bază, în valoare de 50 euro, la fiecare două 

luni. 

Vouchere pentru elevi, în valoare de 30 euro lunar, în perioada școlară, pentru rechizite, haine, alimente. Elevii au nevoie 

de această susținere. Crește și alocația zilnică de hrană, dar și alocația lunară de plasament și a copiilor cu dizabilități. 

Salariații din mediul privat și public sunt sprijiniți și ei prin majorarea cu 50% a valorii tichetelor de masă, de la 20,17 lei 

la 30 lei. 

Zero taxe pentru creșterea voluntară a salariului minim cu 200 lei, pentru această sumă. 

Dublarea cotei de hrană pentru bolnavii din spitale și vârstnicii institutionalizați. 

Ajutarea contractelor de investiții publice în derulare, pentru a se putea finaliza contractele în derulare. 

Sprijin pt IMM-uri în valoare de 300 de milioane de euro: 400 mii euro/firma pentru IMM-urile cu cheltuieli de peste 15% 

la utilitati, de la 1 iunie. 

Transportatorii sunt sprijiniți cu 300 milioane de lei, cu o subvenție de 0,50 lei/l de carburant. 

Angajatii în somaj tehnic vor primi 75% din salariu până la finalul anului. 
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De interes sunt și programele dedicate familiilor: sprijin pentru cuplurile care nu pot avea copii, de la 300 la 5.000 de 

familii pot accesa programul de fertilizare in vitro, dar și alte programe precum Programul pentru tinere familii și 

Programul național Student Invest. 

Un loc important îl are agricultura, un domeniu pe care PSD l-a susținut mereu. România, grânarul Europei, produce anual 

cantități mari de cereale, suficiente pentru asigurarea consumului intern, cât și pentru export. Este important să menținem 

locurile de muncă în agricultură și în industria de procesare. 

Salariul minim în agricultură și industria alimentară va fi de minim 3000 lei, la fel ca în constructii. Măsurile mai includ 

200 milioane de euro pentru procesarea produselor agricole în România, prin prime de 10% pentru fermierii care 

procesează produsele agricole în România, începând cu 1 iunie. Acest lucru ar ajuta extrem de mult în rezolvarea ratei 

imense de importuri, ceea ce ar ajuta țara noastră nu doar pentru moment, ci și pe viitor. 

Planul de măsuri este unul care va avea efecte deosebit de benefice, atât prin sprijinul financiar pe care îl oferă românilor, 

ci și prin numeroasele investiții publice în infrastructură, sectorul energetic, cel alimentar. Ajutorul de stat pentru 

stimularea investițiilor este de peste 1 milion de euro. Investițiile sunt esențiale pentru dezvoltarea pe termen lung a țării 

noastre. 

 România poate deveni un stat independent energetic, dar și alimentar. Țara noastră are potențialul de a deveni rezervorul 

de alimente al  Europei. Poate deveni principalul port la Marea Neagră. România poate fi un lider regional, iar acest plan 

de măsuri reprezintă un pas important în această direcție. Am încredere că vor urma și alte măsuri menite să 

îmbunătățească traiul românilor pe termen lung.  

 

Deputat 

Romulus-Marius Damian 

 

*** 

„Sprijin pentru România” -  un pachet de măsuri destinat îmbunătățirii vieții românilor 

 

Partidul Social Democrat consideră că prioritatea principală a guvernării pentru perioada următoare o constituie sprijinul 

pe care statul trebuie să îl acorde românilor, în contextul acestor timpuri complicate. În acest sens, conducerea PSD dorește 

să impună în cadrul coaliției de guvernare și, ulterior, în Guvern, o serie de măsuri destinate populației, îndeosebi 

segmentelor celor mai vulnerabile, precum și a categoriilor care au avut mai mult de suferit în ultimii doi ani ai pandemiei. 

Până acum, deja au fost identificate la nivelul Executivului finanțări din fonduri europene, respectiv alocarea unei sume de 

aproximativ 700 de milioane de euro pentru acordarea de vouchere pentru alimentele de bază.  

Consider că este extrem de important ca românii să fie sprijiniți de stat, mai ales în contextul crizei prețurilor la energie, 

având în vedere că suportabilitatea facturilor din această perioadă este extrem de greu de susținut pentru un număr mare de 

familii. În această idee, PSD dorește și majorarea valorii nominale a tichetelor de masă, astfel încât oamenii să poată să își 

revină financiar cât mai repede posibil. Între celelalte propuneri discutate de PSD se numără și adoptarea unor decizii de 

diminuare a efectelor scumpirilor destinate agenților economici, una dintre acestea fiind deducerea accizei la carburanți 

pentru transportatori. 

În același timp, PSD a inițiat pachetul de măsuri „Sprijin pentru România”, care are o valoare de aproximativ 17,3 miliarde 

de lei, din care peste 7 miliarde sunt incluse în pachetul social aflat la dispoziția românilor cu posibilități reduse – venituri 

sub un anumit plafon, prețuri mici, familii monoparentale, etc.. Pregătirea acestui program a intrat în linie dreaptă, în 

prezent fiind în curs de identificare sursa de finanțare, pentru a fi sustenabil și aplicabil imediat, fără ca seria de crize 

suprapuse din acest an să afecteze prea mult bugetul de stat.  

Una dintre variantele luate în calcul pentru găsirea fondurilor necesare îmbunătățirii vieții românilor este includerea 

pachetului „Sprijin pentru România” în exercițiul financiar al Comisiei Europene destinat țării noastre pentru perioada 

2016-2020, având în vedere slaba absorbție din ultimii doi ani, mult sub media europeană. În urma discuțiilor, Comisia 

Europeană și-a dat deja acordul ca 7 miliarde necesare pachetului social, din cele 17,3 prevăzute în acest instrument de 

sprijin, să fie cuprinse în finanțările din bani europeni ce ni se cuvin și necheltuite în exercițiul financiar anterior. 

În concluzie, PSD va finaliza în cel mai scurt timp posibil acest pachet de ajutor destinat populației, astfel încât măsurile să 

fie adopate urgent de Guvern și puse în aplicare cât mai rapid, pentru ca românii să poată trece cu bine peste această 

perioadă dificilă. 

Deputat 
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Cristina-Elena Dinu 

 

*** 

 

Ziua mondială a sănătății reprezintă un prilej de informare asupra importanței prevenției și a efectuării 

controalelor medicale periodice indiferent de vârstă, gen sau mediu social 

 

În acest an, Organizația Mondială a Sănătății a stabilit ca tema marcării Zilei sănătății să fie: „Planeta noastră, sănătatea 

noastră”, pentru a atrage atenția asupra acțiunilor urgente necesare pentru a menţine oamenii şi planeta sănătoşi şi pentru a 

promova o mişcare de creare a societăţilor, concentrată pe bunăstare. 

Având în vedere că în țara noastră cei mai mulți dinte cetățeni ajung la medic doar după ce se îmbolnăvesc, deși 

recomandarea este de cel puțin un control anual, însoțit de analize, am ales ca în declarația mea de astăzi să atrag atenția 

asupra câtorva maladii care afectează foarte multe persoane, însă care pot fi prevenite dacă se identifică și se tratează din 

timp. 

Din păcate în România se tratează și nu se previne, așa cum se întâmplă în alte state unde ponderea este inversată. Situația 

trebuie îndreptată pentru a ridica presiunea de pe sistemul spitalicesc, iar acest lucru se poate face doar prin informare, 

conștientizare și determinare a românilor să se prezinte la medic ori de câte ori resimt anumite simptome, dar și să își facă 

un obicei din efectuarea periodică a unor evaluări a propriei stări de sănătate. 

Așadar, prima afecțiune asupra căreia vreau să atrag atenția este tuberculoza, care din păcate însă afectează încă mii de 

români din toată țara, rata incidenței la nivel național fiind anul trecut de 37 la 100.000 de locuitori. Probleme mai mari au 

fost înregistrate în mediul rural, unde incidența s-a ridicat la 360 de persoane la 100.000 de locuitori.  

Cu ocazia zilei Sănătății am organizat la Botoșani în cea mai mare comună a județului, la Vorona, o acțiune de informare 

privind importanța prevenției și prezentarea la medic când apar semne că ceva se întâmplă în organism. La eveniment au 

participat medici și asistenți medicali de la Spitalul de Penumoftiziologie din Botoșani, președintele Consiliului Județean, 

managerul unității sanitare și primarul comunei. Eu am ținut să vorbesc mai mult despre tuberculoză, deoarece în 

societatea noastră românească există această stigmatizare a bolnavului de TB. Trebuie să înlăturăm miturile despre această 

boală și să înțelegem că oricine se poate îmbolnăvi, pentru că bacilul nu ține cont de statutul social sau de puterea 

financiară a oamenilor. În cazul în care ne îmbolnăvim este important să respectăm cu strictețe calendarul tratamentului și 

să îl ducem la capăt pe parcursul celor 6 luni. Tuberculoza se vindecă, iar tratamentul este gratuit în România. Trebuie să 

conștientizăm că nu e o boală care afectează o singură persoană și implică de cele mai multe ori și familia și comunitatea 

în care aceasta trăiește, de aceea este important să ne implicăm și să insistăm cu fiecare ocazie ca cetățenii să asculte sfatul 

specialiștilor în cazul îmbolnăvirii cu TB. La finalul întâlnirii am oferit femeilor prezente câte un pachet de produse pentru 

igiena personală cu scopul de a atrage atenția asupra faptului că în primul rând sănătatea pornește de la importanța pe care 

o acordăm păstrării curate a corpului și a mediului în care trăim. 

De asemenea, alături de colegii mei parlamentari și de colegele mele din cadrul Organizației de Femei a PSD Botoșani am 

dorit să fim alături de membrii Asociației „Sufletul Lalelelor”, organizație ce care ca obiectiv sprijinirea, îngrijirea și 

îmbunătățirea persoanelor bolnave de Parkinson și a altor boli neurodegenerative, mai ales că pe 11 aprilie este și Ziua 

mondială de luptă împotriva bolii Parkinson. În cadrul acestui eveniment, organizat la finalul săptămânii trecute, am dorit 

să aflăm experiențele prin care au trecut persoanele diagnosticate cu această maladie și să înțelegem cum putem să le 

sprijinim, astfel încât toți pacienții diagnosticați cu Parkinson să fie integrați în societate și să nu fie marginalizați și 

îndepărtați. 

Boala Parkinson este a doua cea mai frecventă tulburare neurodegenerativă legată de vârstă după boala Alzheimer. În 

România, datele Asociației Române Anti Parkinson, relevă că sunt tratați peste 70.000 de bolnavi cu Parkinson, dar există 

un număr mult mai mare de pacienți care suferă de această afecțiune, dar care încă nu au fost diagnosticați. 

În concluzie vreau să trag un semnal de alarmă asupra importanței prezentării la medic și a evaluării permanente a stării de 

sănătate la orice vârstă și pentru orice persoană. Trebuie să înțelegem că prevenția salvează vieți. În viața fiecăruia dintre 

noi sănătatea trebuie să ocupe primul loc.  

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, 80% din bolile cronice pot fi prevenite. Nu e vorba doar de calitatea vieții, ci 

și de aspectul financiar: cei care sunt implicați activ în păstrarea propriei sănătăți sunt în măsură să prevină o serie de 

probleme medicale, economisind astfel banii pe care altfel i-ar fi alocat pentru tratamentul bolilor nedescoperite la timp. 

Vă mulțumesc! 
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Deputat 

Alexandra Huțu 

 

*** 

 

Războiul obligă țările UE să sprijine economiile europene din vecinătatea Ucrainei! 

 

Stimați colegi parlamentari, 

Urmărim cu toții agravarea și prelungirea nejustificată a conflictului din Ucraina. Invazia Rusiei contra unui stat 

independent a provocat un adevărat șoc umanitar, dar și economic. Din ce în ce mai multe țări, cele mai multe din Europa, 

încep să resimtă economic costurile unui război inutil. Iar, România se află în prima linie... 

Nu doar restricțiile impuse Rusiei de statele occidentale vor afecta direct și indirect economia Uniunii Europene, ci mai 

ales distrugerile provocate Ucrainei de către armata rusă. Din ce în ce mai mulți analiști vorbesc despre o potențială criză 

alimentară în Europa din cauza faptului că barajele de artilerie și manevrele tancurilor rusești au afectat deja producția și 

transportul cerealelor din țara vecină. Astfel, cu porturile de la Marea Neagră blocate de ruși, Ucraina se află aproape în 

imposibilitatea de a livra produsele deja contractate. 

Însă, exportul de cereale din Ucraina este doar un simplu exemplu ilustrativ pentru impactul extins în această epocă a 

interdependenței economiilor lumii. Orice dezechilibru al livrărilor de produse are consecințe în întreaga economie 

mondială. Iar acum, cu Ucraina bombardată și invadată, cu Rusia izolată economic și financiar din cauza unor decizii 

militare iraționale, Europa va avea de suferit. 

Stimați colegi, oricât ne-am dori să ținem România departe de efectele negative ale războiului, consecințele acestui 

conflict regional ne vor atinge în mod clar. Țin să vă aduc la cunoștință că doar în primele opt luni ale anului trecut, 

România a avut schimburi comerciale cu Ucraina de peste 1,5 miliarde de dolari! Serviciul de Stat de Statistică a Ucrainei 

arată că, în plin an de pandemie, volumul schimburilor comerciale între țările noastre a crescut cu 20% față de anul 2020. 

Din acest total, exportul ucrainean către România reprezintă 992,65 milioane de dolari dolari, iar importul – 524,82 

milioane dolari. 

Aveam, totodată, programe europene comune de zeci de milioane de euro. Amintesc doar Programului Interreg NEXT 

România-Ucraina ce are ca obiectiv Dezvoltarea durabilă a ariei de graniță dintre cele două țări. Sau Programul 

Operațional Comun România-Ucraina, ce ar urma să finanțeze proiecte de peste 50 de milioane de euro. Proiectele mari de 

infrastructură vizau investiții în infrastructura de sănătate în zona de frontieră, prevenirea criminalității și pregătirea 

intervențiilor în situații de urgență în județele de graniță. 

Mai mult, în România avem peste 1.000 de firme ucrainene. Cele mai recente date ale Ministerului Afacerilor Externe 

arată că la 31 octombrie 2020 erau înregistrate, în România, un număr de 1.004 societăți mixte româno – ucrainene, cu un 

capital total investit de 112,55 milioane de dolari. 

Nu în ultimul rând, România avea (și încă mai are!) interese energetice semnificative în Ucraina. În 2019, operatorii de stat 

au convenit să vândă și să stocheze stocurile de gaze românești în Ucraina. Chiar spre sfârșitul anului trecut, compania 

românească Transgaz și operatorul sistemului de transport al gazelor din Ucraina (LLC Gas OTS) au demarat un proiect 

prin care, din 2026, 290 de milioane de mc de gaze (3,06 milioane kWh) ar fi putut fi „împinse” din sistemul nostru de 

transport către cel al vecinilor. Aceste proiecte aveau sens în contextul exploatării resurselor de gaze naturale din Marea 

Neagră, atât de noi, cât și de ucraineni. Iar interconectarea conductelor de gaze ar fi făcut din România un adevărat punct 

nodal energetic. 

Însă, toate acestea s-au oprit acum. Pierderile economice pe care le va suferi România în contextul războiului din Ucraina 

vor începe în curând să se ivească. Dacă adăugăm și tendința de scădere a investițiilor străine în țara noastră, mai ales în 

zona de est, începem să observăm perspective îngrijorătoare pentru noi. 

Am fost și sunt un susținător puternic al apartenenței României la NATO și apreciez consolidarea militară a flancului estic. 

Cred sincer că țara noastră ar fi fost lovită mult mai dur de acest conflict dacă nu am fi avut protecția Alianței și încrederea 

în garantarea securității naționale. Din acest punct de vedere, inclusiv economic, lucrurile ar fi stat mult mai rău. Însă, este 

nevoie de mai mult decât simpla prezență a soldaților NATO. O adevărată consolidare a flancului estic al Alianței 

Transatlantice presupune și stabilitate economică. Susținerea unor investiții masive cu capital străin, în special în județele 

de graniță cu Ucraina, ar conduce la creșterea exponențială a încrederii în forța Occidentului. Elementele militare au rolul 
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de a descuraja agresiunile teritoriale, însă investițiile în economia românească vor securiza modelul democratic occidental 

la granița estică. Dacă țările europene, alături de partenerii americani, vor aduce un aflux important de capital în România, 

nevoia populației de a-și proteja locurile de muncă și veniturile vor conta la fel de mult ca prezența militară. 

Stimați colegi, trebuie să fim perfect conștienți de faptul că orice criză economică duce la radicalizarea opiniilor 

populației. După doi ani grei de pandemie, iar acum cu un război la graniță, românii au nevoie să simtă concret apartenența 

României la securitatea occidentală. Atât militar, dar mai ales economic. Trebuie să avem inițiativa și să impulsionăm 

aportul de capital străin în țara noastră pentru a proteja locurile de muncă ale românilor, veniturile și siguranța unui trai 

decent. 

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Silviu-Nicu Macovei 

*** 

 

 

Despre război și noua ordine mondială 

 

Stimați colegi, 

 

Războiul din Ucraina s-ar fi putut termina ieri. Sau acum două săptămâni. Sau chiar înainte de a începe. Din păcate însă, 

au existat, mult mai multe motivații pentru război decât pentru pace.  

Aparent avem un conflict escaladat între ”dictatorul” Putin și ”democratul” Zelenskyy, între o Rusie cu tendințe 

imperialiste și o Ucraină care își apară suveranitatea și integritatea teritorială. Nu trebuie însă să ne amăgim singuri. 

Adevăratul conflict este între două mari puteri și aliații lor! Este o luptă dezghețată între Statele Unite ale Americii și 

Rusia pe care cele două o poartă pentru a-și asigura poziția dominantă în lume. Nu este însă un conflict direct și fățiș, ci 

unul purtat în Ucraina, prin Ucraina.  

Rusia și China au anunțat recent că vor o nouă ordine mondială, una multi-polară fără hegemonie americană. SUA vor și 

ele o nouă ordine mondială, însă una pe care să o conducă Washington-ul și nu alții. Între acești poli de "putere", opțiunea 

statelor europene și a Uniunii Europene în ansamblul ei este cât se poate de limpede: rămânem uniți și rămânem fideli 

valorilor euro-atlantice. În urmă cu 18 ani, prin efortul susținut al unei guvernări social-democrate, România a aderat la 

Alianța Nord-Atlantică (NATO), cea mai importantă garanție de securitate din istoria modernă a țării noastre. În aceste 

zile, când războiul se află, din păcate, aproape de granițele noastre din Est, înțelegem mai bine importanța strategică a 

acelui moment și realizăm concret cât de mult ne ajută să trăim și să ne simțim în siguranță. NATO este acum garantul 

securității cetățenilor români. De data aceasta, România se situează de partea bună a istoriei. 

Trebuie însă să rămânem realiști. Războaiele marilor puteri nu sunt războaiele noastre. Nu au fost niciodată și nici nu 

trebuie să devină. Și mai trebuie să fim atenți la un lucru: această ”nouă ordine mondială” care va să vină nu trebuie fie în 

detrimentul statelor mici, cum e și România.  

Această reașezare a forțelor și reconfigurare a ordinii mondiale nu trebuie să însemne doar rotația stăpânilor. Nu trebuie să 

însemne doar că înlocuim dependența de gazul rusesc cu dependența de gazul lichefiat american sau că yenul și rubla 

înlocuiesc dolarul. Nu trebuie să însemne că profiturile colosale, de ordinul zecilor și sutelor de miliarde de dolari, 

înregistrate în ultimii doi ani de către industria farmaceutică se vor transfera acum către industria militară, trecută cumva în 

umbră de criza sanitară.  

Și mai trebuie să fim atenți la un lucru esențial. Este de datoria noastră, ca reprezentanți aleși ai românilor să ne asigurăm 

că din încleștarea altora să nu vom fi noi cei care pierdem. Nu-i putem lăsa pe oamenii simpli, pe cei care trudesc zi de zi 

să-și asigure un trai decent, să moară, să sufere sau să sărăcească. PSD susține categoric aplicarea sancțiunilor decise la 

nivelul UE împotriva Federației Ruse. Ministerul de Externe, care coordonează Comitetul Interministerial responsabil de 

aplicarea sancțiunilor, trebuie să aplice unitar Regulamentul UE în materie, dar în același timp trebuie să aibă grijă ca 

aceste sancțiuni să nu se transforme în pedepse împotriva angajaților români sau împotriva unor unități economice și 

productive din România care nu finanțează în niciun fel acțiunile Rusiei.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 11 - 2022  
Săptămâna 11 - 15 aprilie 2022  

 

 

36 

 

În final aș mai adăuga un singur lucru: în contextul războiului din Ucraina, nu trebuie să-i lăsăm pe români să se 

radicalizeze sau să se afunde în întunericul iraționalității, al fricii și al populismului. Nu ne permitem să facem această 

greșeală pentru că am risca să punem în pericol însăși democrația noastră.  

 

Deputat 

Ioan Mang 

 

*** 

 

PSD propune un set de măsuri sociale și economice pentru combaterea creșterii prețurilor și stimularea economiei 

naționale! 

 

Stimați colegi parlamentari, 

 

România se află într-o situație dificilă, cu o economie afectată de majorările de prețuri la energie și de războiul din 

Ucraina. În acest context miniștrii Partidului Social Democrat au propus un set de măsuri sociale și economice pentru 

combaterea creșterii prețurilor și stimularea economiei naționale. 

Sunt măsuri destinate să prevină efectele crizei din energie sau războiului din Ucraina, măsuri care vizează creșterea 

nivelului de trai și dezvoltarea economică a României. O măsură importantă propusă de Partidului Social Democrat în 

pachetul „Sprijin pentru România” este suplimentarea contractelor pentru derularea investițiilor publice cu o valoare 

corespunzătoare creșterii prețurilor materialelor de construcții. 

Astfel vor putea fi reluate lucrări de școli, spitale sau drumuri în valoare de peste 40 de miliarde de lei. Această măsură se 

corelează cu o altă decizie luată de guvern de suplimentare a programului Anghel Saligny cu încă 15 miliarde lei, bani prin 

care asigurăm finanțarea celor 105 proiecte ale autorităților locale care vizează dezvoltarea rețelelor inteligente de 

distribuție a gazelor naturale, dar a căror valoare a depășit plafonul alocat în cadrul Programului Operațional Infrastructură 

Mare. 

De asemenea, se asigură bani pentru investițiile care vizează drumurile publice clasificate ca drumuri judeţene, drumuri de 

interes local, respectiv drumuri comunale sau drumuri publice din interiorul localităţilor, precum şi ca variante ocolitoare 

ale localităţilor. 

Stimați colegi, 

Nu în ultimul rând, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, reprezentant al Partidului Social Democrat, a venit în 

sprijinul investițiilor publice prin modificarea Legii achizițiilor publice astfel încât proiectele să poată fi implementate mai 

repede. Acest lucru va sprijini și creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene. 

În acest context menționez că PSD s-a luptat pentru a bloca tentativa USR care a încercat o centralizare în alocarea 

fondurilor europene din PNRR. Astfel, PSD a obținut acordul Comisiei Europene ca Agențiile de Dezvoltare Regională, 

adică structurile descentralizate, să fie implicate în procesul de absorbție a fondurilor din PNRR. 

Sunt câteva dintre măsurile propuse de PSD pentru a susține creșterea economică a României. Sunt convins că aceste 

măsuri vor avea un efect imediat și România își va îndeplini obiectivele de creștere economică stabilite pentru acest an. 

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Laurențiu-Daniel Marin 

 

*** 

 

Mizăm ca bugetul european să fie răspunsul exhaustiv în fața efectelor pandemiei și războiului 

 

Dragi colegi, 

Bugetul european pentru anul viitor, care deja începe să se configureze la nivelul Parlamentului European, se 

fundamentează pe provocările și efectele pandemiei și pe cele ale războiului dintre Federația Rusă și Ucraina, precum și pe 

liniile directive ale UE. Într-un cuvânt, va fi o proiecție bugetară inedită! Pe de-o parte trebuie să protejeze populația de 
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întreaga gamă de consecințe prea puțin faste, iar pe de altă parte trebuie să sprijine economia! Dar și să genereze, în 

continuare, premise de progres atât pe plan decizional, cât și în cel practic și pentru toate nivelurile de activitate! Este cu 

adevărat o misiune dificilă, am putea spune. Și totuși incompletă având în vedere condițiile pe care le impune 

interconectarea globală, din ce în ce mai pregnantă. 

În afară de rezultatele conflictului armat, care nu vor putea fi, din nefericire, amortizate într-un singur an, în perspectiva 

cea mai fericită în care luptele s-ar încheia chiar începând de mâine, mai trebuie luate în considerare și problemele ridicate, 

anterior zilei de 24 februarie, data cea mai neagră din istoria recentă a continentului european, de criza energetică și de 

posibila penurie alimentară pentru anumite materii prime.   

Așadar, bugetul european pentru 2023 trebuie construit pe fiecare euro pus în coșul comun de fiecare stat în parte!  

Banii comunitari trebuie să protejeze cetățenii împotriva creșterii prețurilor la energie și la alimente, să finanțeze sectoarele 

afectate, în mod special turismul și agricultura, să stimuleze crearea de noi companii, să sprijine și programele din 

domeniul inovației, educației, sănătății sau culturii. Într-un cuvânt, UE are nevoie de un buget excepțional! Iar fiecare 

guvern din țarile membre trebuie să se plieze cu și mai mare atenție asupra deciziilor pe care le va lua pentru gestionarea 

fondurilor comune care îi revin. 

Trebuie să vă subliniez, dragi colegi, că Parlamentul European a votat, săptămâna trecută, în plenul de la Strasbourg, 

prioritățile sale pentru bugetul pentru anul viitor. 

De aceea, țin să salut faptul că grupul nostru politic din Parlamentul European a solicitat, deja, ca bugetul comunitar pentru 

2023 să protejeze, cu adevărat, populația fiecărei țări în parte. Concret, avem nevoie acum, mai mult ca oricând, de un 

răspuns comun și echilibrat, necesar ca să sprijinim uniform toate națiunile membre ale Uniunii, dar și să intervenim în 

plus acolo unde este și mai mare nevoie.  

Colegul meu, europarlamentarul Victor Negrescu și coordonatorul național al PES activists România, a integrat în poziția 

comună a Parlamentului European mai multe propuneri privind acordarea unui sprijin suplimentar pentru statele membre, 

aflate la frontieră cu Ucraina, dar și pentru Republica Moldova. 

Voi menționa și eu în fața dumneavoastră toate aceste sugestii pentru că toate statele au nevoie de noi resurse pentru a face 

față acestor provocări, inclusiv prin flexibilizarea programelor existente și extinderea perioadelor de implementare. Nu 

este suficient doar să se facă transferuri din resursele existente, ci va fi nevoie și de măsuri ferme puse în practică și de 

fiecare guvern în parte. 

În consecință, socialiștii europeni militează pentru implementarea unui program comun pentru sprijinirea seniorilor, pentru 

dezvoltarea corpului medical european pentru situații de urgență, pentru crearea unui mecanism de compensare pentru 

efectele războiului pentru a putea aplica inclusiv noi sancțiuni împotriva Federației Ruse, pentru decontarea din 

programele europene a investițiilor pentru refugiații ucraineni pentru a le permite acestora accesul la educație, sănătate și 

servicii sociale, precum și pentru finanțarea unor investiții în domeniul energiei ca să se poată reduce dependența față de 

Rusia.  

În completarea acestor exigențe vine și nevoia de a asigura resursele adecvate pentru protecția populației în situații de 

urgență și pentru acțiunea umanitară internațională, respectând, totodată, și valorile democratice care definesc Uniunea 

Europeană. 

În astfel de perspective, îmi declar convingerea că atât Comisia Europeană, dar și Consiliul își vor accelera răspunsul 

comun la actualele provocări, asigurându-se că fondurile ajung mai rapid acolo unde este nevoie.  

Dragi colegi și parteneri de guvernare, indiferent dacă vorbim de planul extern României ori de aspectele interne, oamenii 

așteaptă de la noi să alocăm resursele bugetare acolo unde este nevoie. Mai mult, expectativele lor devin și mai legitime 

având în vedere că dislocarea de fonduri trebuie să producă și rapid răspunsurile cele mai indicate pentru provocările fără 

precedent pe care suntem obligați să le trăim.  

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Ștefan Mușoiu 

 

*** 

Medicina de familie trebuie sprijinită! 

 

Domnule preşedinte de ședință, 
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Stimaţi colegi,  

România se confruntă cu o realitate îngrijorătoare: deficitul de medici de familie!  

La nivelul ţării există un deficit ingrijorator de medici de familie, cu media pe capitaţie la nivel de cabinet de medicină de 

familie de aproximativ 2.000 de pacienţi. Avem încă sute de localități, mai ales în spațiul rural, fără medici de familie. La 

acestea se adaugă faptul că sute de medici, inclusiv din aceasta specialitate, continuă să plece din România.  

Pe lângă problema de resursă umană ne confruntăm și cu una de dotare a cabinetelor medicale cu echipament adecvat.  

Ne dorim ca medicii de familie să ofere consiliere și tratament concret și real celor care le sunt pacienți și să le ofere mai 

mult decât bilete de trimitere.  

Sistemul de medicină de familie trebuie să fie sprijinit și dezvoltat, spre binele românilor și a întregului sistem medical din 

România.  

Am încredere că actuala conducere de la Ministerul Sănătății va oferi o atenție sporită medicinei de familie și că 

problemele din acest sistem își vor găsi răspunsuri, atât prin politici de eliminare a deficitului de medici de familie în 

localitățile din România, de atragere a tinerilor medici în acest segment, dar și de asigurare a accesului românilor la 

servicii de sănătate, în special a populației din mediul rural.  

Strategia națională de sănătate pe 2022-2030 abordează redefiniea rolului și îmbunătățirea performanței asistenței medicale 

primare și mă bucur că recunoaște nevoia de a combate lipsa cronică a medicilor de familie. De asemenea alocările din 

PNRR prevăd a asigura finanțarea modernizării și dotării a 3000 de cabinete de medicină de familie, odată cu 

implementarea   telemedicinei și a elementelor de e-health.  

Actualul Guvern are datoria de a remedia problema deficitului medicilor de familie, iar PSD vine cu soluții la o problemă 

cu care România se confruntă de ani de zile și care poate fi considerată de interes național. 

Deputat 

Florian-Claudiu Neaga 

 

*** 

 

Partidul Social Democrat propune pachetul de măsuri sociale și economice – Sprijin pentru România 

 

Mulțumesc, domnule preşedinte, 

Stimaţi colegi,  

Declaraţia mea politică se numește ”Partidul Social Democrat propune pachetul de măsuri sociale și economice – SPRIJIN 

PENTRU ROMÂNIA,, și se referă la pachetul de măsuri sociale și economice propuse de PSD în cadrul coaliției de 

guvernare pentru combaterea creșterii prețurilor și stimularea economiei naționale. 

În contextul actual dificil, legat de războiul din Ucraina și efectele situației geopolitice asupra economiei, Partidul Social 

Democrat are o responsabilitate uriașă față de români și nivelul de trai al cetățenilor. Pachetul propus de PSD vine cu 

soluții concrete pentru categoriile vulnerabile: pensionari, familii cu copii și cei cu venituri mici, elevii din familiile 

defavorizate. 

Pachetul Sprijin pentru România propus de Partidul Social Democrat cuprinde acordarea de vouchere pentru cumpărarea 

de alimente de bază, pentru familiile vulnerabile și pentru personale cu venituri mici: 50 de euro/voucher la fiecare 2 luni, 

până la finalului anului. 

O altă măsură propusă de PSD vizează acordarea de vouchere a câte 30 de euro lunar, pentru achiziția de rechizite, haine și 

alimente, tuturor elevilor care primesc burse sociale. În privinţa tichetelor de masă acordate angajaţilor, PSD propune 

creşterea valorii acestora, de la 20 de lei la 30 lei. 

Una dintre măsurile propuse și susținute de Partidul Social Democrat este dublarea valorii normei de hrană pentru pacienții 

din spitale. Aceeași valoare va fi acordată și pentru masa copiilor din centrele de plasament. Este o măsură de bun-simț și 

necesară, având în vedere contextul economic. În guvernarea PSD am deschis din nou spitalele pentru pacienții cronici, 

dar era nevoie și de îmbunătăţirea urgenţă a calității hranei pe care bolnavii o primesc, pe perioada internării. Această 

măsură se aplică și pentru bolnavii care au un anumit regim alimentar, în funcție de boala pe care o au. 

Având în vedere creșterea prețurilor la carburanți, PSD propune o măsură care să sprijine transportatorii afectați. Schemă 

de ajutor de stat pentru decontarea accizei la motorina achiziționată din țară. 

Pachetul de măsuri propus de PSD cuprinde și măsuri pentru stimularea economiei naţionale. O măsură importantă 

propusă de PSD în acest pachet este suplimentarea contractelor pentru derularea investiţiilor publice cu o valoare 
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corespunzătoare creşterii preţurilor materialelor de construcţii. Astfel, vor putea fi reluare lucrări cu o valoare de peste 40 

de miliarde de lei, în spitale, școli sau drumuri. Această măsură se corelează cu o altă decizie luată de Coaliția de 

Guvernare, privind suplimentarea programului Anghel Saligny cu încă 13 miliarde de lei. 

În acest domeniu, ministrul PSD al Transporturilor a venit deja în sprijinul investiţiilor publice prin modificarea Legii 

Achizițiilor publice, astfel încât proiectele să poată fi implementate mai repede. Acest lucru va ajuta și la creşterea 

gradului de absorție a fondurilor europene. 

PSD s-a luptat în acest domeniu și a reușit să blocheze tentativa USR care a încercat o centralizare în alocarea fondurilor 

europene din PNRR. Partidul Social Democrat a obţinut acordul Comisiei Europene ca Agențiile de Dezvoltare Regională, 

adică structurile descentralizate, să fie implicate în procesul de absorției a fondurilor din PNRR. 

Pachetul SPRIJIN PENTRU ROMÂNIA propus de PSD este foarte amplu și vizează pe lângă măsurile sociale și 

economice și soluții în celelalte domenii ale guvernării, care o să fie anunțate și propuse cât mai rapid de PSD coaliției de 

guvernare, pentru a fi implementate. 

Partidul Social Democrat își respectă angajamentul intrării la guvernare, pentru a promova și a contribui cu măsuri și 

soluții cât mai bune la creșterea nivelului de trai al românilor și la dezvoltarea României. 

 

Deputat 

Nicu Niță 

 

*** 

 

PSD continuă să susțină programele de investiții pentru comunitățile locale odată cu inițierea Pachetului „Sprijin 

pentru România” 

 

Stimate colege și stimați colegi, 

PSD caută permanent soluții pentru a susține populația și companiile românești. De aceea, a venit în Guvern cu încă o 

măsură importantă pentru sprijinirea investițiilor făcute de autoritățile publice. Astfel, după prezentarea Pachetului „Sprijin 

pentru România”, respectiv cea cu măsurile sociale și economice pentru combaterea creșterii prețurilor și stimularea 

economiei naționale sunt avute în vedere noi soluții pentru deblocarea proiectelor de investiții de la nivelul comunităților 

locale. Este vorba de suplimentarea contractelor pentru derularea investițiilor publice cu o valoare corespunzătoare 

creșterii prețurilor materialelor de construcții. Astfel vor putea fi reluate lucrări la instituții de interes strategic pentru 

fiecare administrație locală, respectiv școli, spitale sau drumuri în valoare de peste 40 de miliarde de lei. Vreau să 

subliniez faptul că această măsură se corelează cu o altă decizie luată de guvern pentru suplimentarea programului Anghel 

Saligny cu încă 15,5 miliarde lei. Marca și contribuția PSD în Guvern capătă din ce în ce mai multă consistență. Măsurile 

și programele promovate de PSD, menite să atenueze efectul crizelor actuale asupra oamenilor, sunt completate de acțiuni 

și resurse dedicate, menite să ajute localitățile pentru care au fost depuse proiecte. Cele 15,5 miliarde de lei suplimentare 

vor finanța investiții importante pentru orice primar și pentru orice localitate: 10 miliarde vor fi destinați pentru construcția 

și modernizarea drumurilor, iar 5,5 miliarde pentru extinderea rețelei de gaze. Cu această suplimentare finanțarea dedicată 

programului Anghel Saligny ajunge la 65,5 de miliarde de lei – peste 13 miliarde de euro pentru apă și canalizare, șosele, 

distribuție de gaze naturale. 

De asemenea, ministrul PSD al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a venit în sprijinul investițiilor publice prin modificarea 

Legii achizițiilor publice astfel încât proiectele să poată fi implementate mai repede. Acest lucru va sprijini și creșterea 

gradului de absorbție a fondurilor europene. Tot în acest domeniu, PSD s-a luptat pentru a bloca tentativa USR care a 

încercat o centralizare în alocarea fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență. PSD a obținut 

acordul Comisiei Europene ca Agențiile de Dezvoltare Regională, adică structurile descentralizate, să fie implicate în 

procesul de absorbție a fondurilor din PNRR. PSD insistă pentru respectarea principiului descentralizării asumat de 

partidele din Coaliție prin programul de guvernare. Cele 8 ADR-uri, corespunzătoare regiunilor de dezvoltare, trebuie să 

poate accesa direct banii europeni. La cererea expresă a PSD, guvernul actual a inclus ADR-urile, prin OUG, în 

gestionarea investițiilor din trei „componente” ale PNRR: Sănătate, Educație și Reforme sociale. 

Suntem conștienți că toate măsurile propuse de PSD de la începutul acestei guvernări nu sunt suficiente pentru a rezolva 

complet problemele actuale ale românilor, în special cele privind scumpirea nivelului de trai, însă este important că s-au 

aprobat programe țintite pentru a sprijini în primul rând categoriile vulnerabile, urmând ca în următoarea perioadă să fie 
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lansate mai multe programe pentru susținerea și dezvoltarea antreprenorilor și IMM-urilor din mai multe domeniile de 

activitate care au fost cel mai afectate de pandemie și de majorarea prețurilor la energie, dar și cele cu activități în zona 

producției și digitalizării. 

Vă mulțumesc.  

 

Deputat 

Daniela Oteșanu 

 

*** 

 

Agricultura românească, provocarea viitorului! 

 

Stimate domnule președinte de ședință, 

Stimați colegi,  

Când vorbim despre sprijinirea agricultorilor și crescătorilor de animale vorbim în același timp și despre sprijinirea satului 

românesc. Oamenii din mediul rural nu pot prospera fără măsuri coerente și concrete, ceea ce duce de multă vreme la o 

depopulare accentuată a satelor noastre. Țăranii și fermierii români care lucrează pământul și cresc animale au nevoie de 

susținere pentru ca activitatea lor să fie profitabilă. 

Iată pe scurt câteva măsuri benefice, luate de Partidul Social Democrat, în prima lună de guvernare: 

- acordarea subvențiilor pentru crescătorii de vaci de lapte, de bivolițe și de taurine pentru carne. Plățile erau blocate de 

aproape 6 luni, prin “bunăvoința” fostului ministru al agriculturii; 

- sprijin pentru compensarea cu 50% din costurile cu energia electrică folosită pentru irigarea terenurilor; 

- majorarea de la 40 de milioane la 70 de milioane de lei a sumelor acordate ca sprijin în anul 2021, pentru fermierii care 

se ocupă de îmbunătățirea genetică a efectivelor de vaci, de bivolițe, de taurine, de cabaline, de ovine și de caprine; 

- în afara subvenției pentru animale, alte 40 de milioane de lei au ajuns ca ajutor de minimis la apicultorii afectați de 

calamitățile naturale din 2021; 

- fonduri nerambursabile de peste 1 miliard de euro, în baza unor proiecte de dezvoltare a exploatațiilor agricole. 

În condițiile crizei energetice și a războiului din Ucraina, Partidul Social Democrat vine cu măsuri concrete în sprijinul 

fermierilor, pentru înființarea noilor culturi și asigurând sustenabilitate în privința producției de alimente pentru români.   

Dată fiind seceta prelungită din această iarnă, ministrul social-democrat al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a decis să 

pornească sistemele de irigații și să permită accesul fermierilor la apă și la instalații mai devreme decât în anii anteriori. 

Ministerul Agriculturii va suporta și contravaloarea a 50% din costurile pentru energia electrică folosită pentru instalațiile 

și echipamentele deținute de fermieri. 

Din 19 martie au fost pornite sistemele şi au fost umplute canalele cu apă în mai multe județe, iar acțiunea continuă în 

toate zonele țării în care fermierii au solicitat furnizarea apei pentru irigații. 

Partidul Social Democrat a pus întotdeauna agricultura în centrul deciziilor și proiectelor sale, pentru că viitorul României 

este strâns legat de agricultură. De aceea, propunerile noastre pentru sprijinirea și dezvoltarea agriculturii sunt: 

- primă pentru fermierii români de 10% din valoarea produselor agricole livrate fabricilor de alimente din România. 

Program de 200 milioane de euro, cua plicare de la 1 iunie; 

- grant-uri capital de lucru pentru fermierii români. Program de 300 milioane de euro. Termen: 30 iunie, încheierea 

contractelor de finanțare; 

- creșterea salariului minim în agricultură și industria alimentară la 3.000 de lei brut (similar celui din sectorul 

construcțiilor) - se aprobă săptămâna viitoare în Parlament; 

- revitalizarea/capitalizarea Casei de Comerț UNIREA - integrator de programe naționale în agricultură. Program de 100 

de milioane de euro, cu aplicare de la 1 august. 

Aceste măsuri se aplică pentru toți salariații din firmele care au cel puțin 80% din cifra de afaceri în domeniul Agriculturii 

(conform codurilor CAEN asociate agriculturii) și vor asigura protejarea tuturor celor 280.000 de salariați din agricultură 

față de creșterea prețurilor precum și combaterea exodului angajaților din acest sector care plecau din țară.  

Programele de sprijin lansate arată că reușim să transformăm proiectele în realitate. Un produs „Fabricat în România“ 

înseamnă locuri de muncă pentru români, mai mulți bani în buzunarele românilor și hrană sănătoasă pentru români.  

Aceasta este filosofia social-democrației, acesta este principalul nostru scop!  
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Vă mulțumesc! 

 

Deputat 
Dan Cristian Popescu 

*** 

 

Măsurile din pachetul „Sprijin pentru România” menite să susțină economia 

 

Domnule președinte de sedință, 

Stimați colegi, 

 

PSD își ține promisiunile făcute românilor în momentul în care a hotărât să intre la guvernare. Cea mai recentă dovadă o 

reprezintă măsurile din pachetul ”Sprijin pentru România”, al cărui conținut este în proporție de peste 95% marca PSD. 

Totalul pachetului ”Sprijin pentru România” este de 17,3 miliarde de lei, din care jumătate reprezintă finanțare asigurată 

din fonduri europene. 

Este important de știut că, pe lângă măsuri de protecție socială, există și măsuri menite să susțină economia, prin 

stimularea producției, atât agricole, cât și industriale.  Nu trebuie uitat faptul că guvernarea PSD are în centru principiul 

„Fabricat în România.” România are mare nevoie de strategii coerente, fundamentate, care să susțină fermierii și 

producătorii români. Se tot vorbește pe plan internațional de o viitoare criză alimentară. Cu atât mai mult trebuie să 

dezvoltăm industria alimentară din țara noastră, să menținem locurile de muncă din acest sector și, de ce nu, să avem și cât 

mai multe locuri noi pentru ca românii să rămână să muncească în țara lor. Deficitul din comerțul cu produse 

agroalimentare trebuie diminuat, prin reducerea importurilor. De ce să nu stimulăm producția românească de alimente, cu 

materiile prime de la agricultorii români, iar cetățenii să aibă pe masă hrană sănătoasă și gustoasă? PSD își dorește să 

încurajeze procesarea produselor agricole prin acordarea unei prime de 10% din valoarea produselor agricole procesate. 

Efectele războiului din Ucraina trebuie contracarate pe cât de mult posibil. Acesta este și motivul pentru care vor exista 

finanțări de până la 400.000 euro/firmă pentru IMM-urile ale căror lanțuri de producție au fost afectate de războiul din 

Ucraina. Este nevoie de investiții. Vor fi stimulate investițiile cu impact major în economie cu fonduri ce însumează 1 

miliard de lei. Vor fi suplimentate finanțările destinate investițiilor publice în funcție de creșterea prețurilor la materialele 

de construcții. 

Acest pachet arată cât de importantă este prezența PSD la guvernare. Prin toate aceste măsuri vor fi protejate companiile 

românești și locurile de muncă ale cetățenilor. 

Vă mulţumesc! 

Deputat 

Marian-Iulian Rasaliu 

 

*** 

NATO - singura alternativă pentru apărarea Europei 

 

Să nu ne amăgim. România este acum stat în prima linie pe Flancul de Est al NATO. Insula Şerpilor, ocupată în acest 

moment de către Rusia, este un punct strategic şi tactic important la gurile Dunării.  

Realitatea ne obligă să luăm în consideraţie acest aspect ca şi eventualitatea ca statutul insulei să rămână neschimbat chiar 

şi în urma unui tratat de pace stabil.  

Privind însă retrospectiv, putem deja identifica elemente relevante ale actualei situaţii geopolitice, aşa cum se prezintă ele 

în acest moment. 

Dacă prin invadarea Ucrainei scopul Rusiei a fost să fragmenteze NATO, ceea ce vedem este o alianţă mai unită ca 

niciodată pentru a-şi apăra valorile. 

Dacă scopul Rusiei a fost să blocheze extinderea NATO, Finlanda şi Suedia au decis să devină membre ale Alianţei Nord 

Atlantice. Presiunile şi ameninţările politice explicite nu au avut efectul dorit. Singură, experienţa tragică a Ucrainei a 

devenit argumentul cel mai puternic în sprijinul acestei hotărâri. 

Dacă scopul Rusiei a fost să altereze întreaga structură de securitate europeană, ceea ce a reuşit a fost să producă o 

apropiere neaşteptată între NATO şi Uniunea Europeană. 
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Dacă scopul Rusiei a fost să facă un pas ofensiv în faţa NATO, ceea ce a reuşit a fost să oblige Alianţa la o reevaluare şi la 

conştientizarea necesităţii de a se reinventa ca organizaţie. De a da curs oportunităţii de a se adapta noii situaţii şi de a 

absorbi această realitate, această nouă normalitate pentru securitatea europeană. NATO este acum în pragul unei 

transformări fundamentale care va reflecta consecinţele pe termen mediu şi lung ale actualei crize regionale.  

În acest moment asigurarea unui cadru de securitate și stabilitate în zona Flancului Estic a devenit o miză extrem de 

importantă.  

Suntem conştienţi mai mult ca niciodată că avem nevoie de o apărare mai puternică.  

Am înţeles cu toţii că de fapt nu există o alternativă la NATO pentru apărarea Europei.  

La ultima reuniune NATO a miniştrilor de externe de săptămâna trecută s-a agreat că următorul Concept Strategic al  

Alianţei trebuie să ofere un răspuns cu privire la modul în care vom relaționa cu Rusia în viitor. 

Conceptul strategic va fi finalizat pentru Summitul de la Madrid din iunie. Şi va fi foaia de parcurs pentru adaptarea 

continuă a Alianței pentru lumea mai periculoasă și mai competitivă în care trăim. 

Alături de aliații noștri, vom continua să ne implicăm activ, în spiritul unității și solidarității aliate, în procesul adaptării 

NATO la mediul de securitate în permanentă schimbare, marcat de provocări noi și de amenințări din ce în ce mai 

complexe. 

România doreşte să trăiască în pace, în securitate și bunăstare! Noi suntem NATO! 

 

Deputat 

Viorel Salan 

 

*** 

 
Datoria publică a României – moștenire lăsată de SupermanCâțu 

 

Stimați colegi,  

 

Potrivit Ministerului Finanțelor, datoria publică a României a depășit, în premieră, pragul de 50 % din PIB, în lunile 

ianuarie (50,2%) și februarie (50,6 %), în contextul în care România a primit și un împrumut de 1,9 miliarde de euro sub 

formă de prefinanțare din PNRR, împrumut cu impact asupra nivelului datoriei publice.  

Datoria publică a României s-a dublat în ultimii șase ani, de la 269 miliarde de lei la finalul anului 2015, la 577 

miliarde lei la finalul anului 2021. Ca procent din Produsul Intern Brut, în perioada guvernării PSD, 2015-2019, datoria 

publică a scăzut de la 39,4% în 2014, la 35,3 % la finalul lui 2019.  

Începând cu anul 2020, datoria publică a crescut accelerat la 47,4% din PIB, la finalul anului, adică un plus de 128 

miliarde de lei într-un singur an, iar în anul 2021, datoria publică a mai făcut un salt de 77 miliarde de lei. 

România plătește acum pentru incompetența guvernării de dreapta din ultimii doi ani, care a amanetat viitorul României. 

Cîțu a preluat de la PSD o datorie guvernamentală de 35% din PIB, iar când a fost demis a lăsat o datorie de 49%, o 

diferență de +14 puncte procentuale. 

SupermanCîțu ca ministru al finanțelor și apoi ca premier, s-a împrumutat mult și prost. În total, a împrumutat peste 270 

de miliarde de lei, ceea ce reprezintă un sfert din PIB-ul anual al României! 

Din păcate, împrumuturile uriașe ale lui Cîțu nici nu au îmbunătățit economia, nici nu au adus mai mulți bani în 

buzunarele românilor. În epoca SupermanCîțu au fost vârfuri de împrumut de aproape 3 ori mai mari decât s-a împrumutat 

Guvernul actual în primele două luni ale anului. Acestea au fost rezultatele acțiunilor fantastice ale ”supereroului” Cîțu - 

împrumuturi mari cu eficiență mică.  

Românii își leagă speranțele de PSD pentru a repara dezastru guvernării de dreapta, așa cum a făcut de fiecare dată, și 

așteaptă o guvernare care să lucreze pentru ei.  

Timpul României fantastice din imaginația bulversată a lui Cîțu a apus. Acum avem cu toții responsabilitatea să facem din 

România reală o țară unde românii nu duc grija zilei de mâine, bătrânii se bucură de respect, iar copiii au o copilărie 

fericită!  

 

Deputat 
Florin Piper-Savu 
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*** 

 

Exportatorii români, victime colaterale 

 

Stimați colegi,  

 

Ne aflăm în plină criză economică declanșată de explozia prețurilor în energie și acutizată de conflictul armat din Ucraina, 

eveniment ce pune și mai multă presiune asupra condițiilor economice deja dificile, diminuând astfel încrederea 

consumatorilor și crescând incertitudinea pe piețele internaționale. 

Date statistice oficiale ne arată că balanța comercială s-a închis, în luna ianuarie 2022, cu un sold negativ de 2,1 miliarde 

de euro, în creștere cu  945 milioane de euro față de luna similară a anului 2021.  

Vorbim deci, de un deficit îngrijorător al valorii exporturilor versus importuri, care, în contextul geopolitic actual, are toate 

premisele să devină din ce în ce mai mare. 

Pandemia a lăsat urme adânci în economia țării noastre, iar liberalizarea pieței energiei într-un mod haotic, necontrolat a 

dus la blocaje cu efecte negative în toate domeniile de activitate, în paralel cu scăderea nivelului de trai al oamenilor. 

Invadarea Ucrainei de către Rusia reprezintă pentru România o turbulență externă semnificativă deoarece va intensifica 

riscurile pe termen scurt la adresa creșterii economice și a inflației. 

Exporturile și legăturile comerciale cu Rusia, Ucraina ori Belarus sunt limitate (în 2021 au reprezentat doar 1,4%) și, spre 

deosebire de alte țări din regiune, România importă o pondere modestă din cantitatea de gaze din Rusia (20%) cu toate 

acestea, majorarea semnificativă a prețului materiilor prime, perturbările din lanțurile de aprovizionare și lipsa unor noi 

parteneri economici ai României din zona euro vor avea efecte negative asupra economiei, reflectate în special prin 

încetinirea consumului și a scăderii volumului exporturilor. Îngrijorarea este că multe capacități de producție destinate 

exportului vor fi închise. 

Acest aspect a fost sesizat imediat de PSD care, prin noul pachet de măsuri „Sprijin pentru România”, alături de protecție 

socială, anticipează și contracarează efectele crizei economice prin măsuri de susținere a producției agricole și industriale 

destinate atât pieței interne, dar și pieței externe. 

Nu au fost uitate nici IMM-urile ale căror lanțuri de producție au fost afectate de războiul din Ucraina. Acestea vor fi 

finanțate cu până la 400.000 de euro/firmă, asigurându-le în acest fel un sprijin real până când se vor reorienta către noi 

piețe de desfacere. 

Sunt conștientă că actuala coaliție de guvernare face eforturi pentru implementarea acestor măsuri mai ales în această 

perioadă, dar alături de PSD nimic nu este imposibil.  

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Elena Stoica 

 

*** 

 

PSD tratează industria alimentară și domeniul producției agricole ca probleme de siguranță națională 

 

Stimați colegi parlamentari, 

 

PSD, ca de fiecare dată vine cu soluții concrete și imediate pentru a proteja viața și sănătatea românilor. În contextul 

suprapunerilor crizelor economice, sociale, energetice și geopolitice care s-au declanșat anul trecut și au escaladat odată cu 

invazia Ucrainei de către Federația Rusă, specialiștii noștri au inițiat o serie de măsuri și programe pentru asigurarea hranei 

necesare populației din producția internă.  

Soluția principală pentru a nu avea deficit al anumitor produse alimentare îl reprezintă stimularea producției românești de 

alimente, cu materiile prime de la agricultorii români. Așadar, PSD a propus acordarea de prime fermierilor români care 

livrează producția agricolă la fabricile de alimente din România. Prima propusă de PSD este de 10% din valoarea 
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produselor agricole procesate în țară. Astfel vom putea să dezvoltăm principiul „Fabricat în România” pentru a produce 

hrană românească, mai ieftină și mai sănătoasă, iar în același timp să reducem dependența de importul de alimente și să 

punem capăt concurenței neloiale, care afectează toți producătorii români de alimente. Totodată, dezvoltăm industria 

alimentară din România, menținem și dezvoltăm sute de mii de locuri de muncă în acest sector. Scopul PSD este de a avea 

mai multe alimente sănătoase fabricate în România, din producția agricolă obținută din pământ românesc. 

Prin această măsură putem opri cercul vicios în care România vindea ieftin producția agricolă și cumpără scump 

alimentele procesate în străinătate. De asemenea, întrerupem circuitul în care exportăm producție agricolă de bună calitate 

și importam alimente de proastă calitate. În prezent aducem din afară 70% din ce consumăm. 

Având în vedere că la multe produse agricole producem mai mult decât dublul necesarului de consum, dacă îi stimulăm pe 

fermieri să proceseze surplusul în România, țara noastră se poate transforma din „Grânarul Europei” în unul dintre 

principalii furnizori de alimente din Uniunea Europeană, cu o valoare adăugată semnificativ mai mare decât cea obținută 

din exportul de materii prime. 

O altă propunere importantă a PSD este aplicarea schemei de salarizare din construcții în domeniul agriculturii și al 

industriei alimentare, care implică o creștere a salariilor pentru toți ce 280.000 de salariați din acest sector: salariul minim 

brut de 3.000 de lei față de 2.550 de lei salariul minim brut general, scutirea de la plata impozitul pe venit de la 10% la 0%, 

scutirea de la plata contribuției pentru sănătate de la 10% la 0%, reducerea contribuției pentru pensie cu 3,75 puncte 

procentuale de la 25% la 21,25% și reducerea contribuției asiguratorii pentru muncă de la 2,75 la 0,27%. 

Sunt optimist că și reprezentanții celorlalte două partide de coaliție vor fi de acord cu soluțiile noastre și în cel mai scurt 

timp vom avea un cadru legal reglementat prin care facem din agricultură o ramură puternică a economiei românești și 

punem pe masa românilor hrană suficientă sănătoasă și la prețuri decente. 

Este esențial ca toată această criză alimentară care se profilează din cauza scăderii importurilor din Ucraina, sancțiunilor 

impuse Federației Ruse și a contra sancțiunilor față de statele Uniunii Europene să generăm o oportunitate prin care să ne 

dezvoltăm industria alimentară, să tăiem dependența de fructe, legume, produse agricole și alimentare din alte state și să 

consolidăm economia prin susținerea proprilor fermieri și producători. 

PSD, prin toate măsurile luate de la începutul guvernării și până în prezent a demonstrat că tratează industria alimentară și 

domeniul producției agricole ca probleme de siguranță națională. 

 

Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 

 

*** 

 

Trebuie să contribuim cu toții la refacerea și păstrarea pădurilor și zonelor verzi din țara noastră 

 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 

PSD a propus măsuri concrete pentru protejarea mediului înconjurător în special în ceea ce privește păstrarea și refacerea 

pădurilor, de răspundere la provocările de mediu cauzate de schimbările climatice, secetă, inundații, și de extindere a 

programelor pentru utilizarea energiei regenerabile. 

România a intrat de mai mulți ani sub efectele schimbărilor climatice și am început cu toții să resimțim modificări în viața 

noastră de zi cu zi, indiferent de anotimp sau de partea țării în care locuim. Amploarea schimbărilor climatice actuale și 

viitoare, dar și impactul acestora va depinde de cât de eficienți suntem în implementarea acordurilor de reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră, în monitorizarea fiecărei schimbări generate de climă sau de acțiunile umane. Cu toate 

acestea, trebuie să ne asigurăm și de faptul că deținem strategiile și politicile de adaptare potrivite pentru a reduce riscurile 

rezultate din fenomenele climatice extreme actuale și cele prevăzute și că nu vom mai permite să importăm gunoaiele 

altora sau să avem poluări masive ale aerului, apelor, pădurilor, doar pentru că nu putem controla ce se întâmplă sau pentru 

că închidem ochii, că merge și așa. 

PSD, atât în Opoziție, cât și la Guvernare nu a stat cu mâinile încrucișate și a acționat concret. PSD chiar se preocupă de 

problemele de mediu pe mai multe paliere. 

La finalul lunii martie, a fost dat votul final pentru aprobarea legii inițiată de colegii mei privind criteriul verde pentru 

reducerea poluării. Așadar, PSD dovedește că transformă ideile și angajamentele în fapte! Legea adoptată prevede criteriul 

verde în evaluarea companiilor care participă la licitațiile statului. Această lege după ce va intra în vigoare va asigura 
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temeiul unor achiziții publice „verzi”, care să protejeze mediul prin scurtarea lanțurilor de transport și distribuție. Ce 

înseamnă, cum se aplică criteriul verde? În evaluarea ofertelor la licitațiile publice vor fi punctate suplimentar companiile 

capabile să asigure o poluare cât mai mică, urmare a unui traseu de transport cât mai scurt! Una e să aduci marfa de la mii 

de km alte e de la câteva sute sau zeci de kilometri. 

Altă măsură extrem de importantă propusă, promovată de PSD și votată de Parlament la final de 2020 se referă la 

interdicția exportului de bușteni. Astfel, de la 1 ianuarie 2021 se interzice orice export extra comunitar de bușteni, timp de 

10 ani, indiferent că e cu coajă ori fără sau lemn rotund. Nerespectarea se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu 

amendă de 100.000 de lei. Practic, prevederile legii impun care orice copac se taie legal să fie prelucrat în România, fapt 

care asigură locuri de muncă, salarii, taxe și impozite.  

PSD face din protecția mediului o prioritate de prim-rang! PSD, nu doar simbolic, ci și ca angajament politic esențial, 

acționează pentru o țară mai curată, mai verde, mai sănătoasă și o economie mai puțin poluantă și mai sustenabilă! PSD 

consideră parteneri esențiali organizațiile de mediu și militează alături de acestea pentru reîmpăduriri și perdele forestiere.  

PSD a fost și va rămâne un promotor al apărării pădurii. În guvernările precedente, în care a avut și ministerul Mediului a 

impus o întreagă legislație care să combată drastic defrișările ilegale și anume: Codul Silvic, Radarul Pădurii, sistemul 112 

pentru transportul suspect de lemn, modificarea legii contravențiilor silvice, accesarea de fonduri europene pentru 

realizarea de perdele forestiere, protejarea pădurilor virgine, consolidarea versanților prin plantări masive, acțiuni de 

împădurire și reîmpădurire la nivelul mai multor județe. 

Acum se lucrează la modificarea legislației de mediu, astfel încât să nu se mai poată importa în țara noastră deșeuri din alte 

state care pe hârtie sunt trecute ca produse la mâna a doua pentru vânzare, dar de fapt sunt transportate către gropi ilegale 

de gunoi. 

Miniștrii PSD și-au îndeplinit toate jaloanele stabilite prin Planul Național de Redresare și Reziliență, dar în fiecare 

săptămână, liderii social-democrații fac apeluri publice către miniștrii celorlalte partide să își atingă țintele, astfel încât să 

absorbim toți banii europeni în domenii esențiale cum este energia verde și a investițiilor în măsuri anti-poluare, până la 

ultimul euro. Până la finalul anului viitor vor fi achiziționate 19 scannere pentru vămi, inclusiv aplicațiile informatice, 

infrastructura hardware și alte echipamente de control astfel încât să fie depistate mult mai repede toate mărfurile ilegale 

care intră în țara noastră.  

În opinia mea trebuie să declarăm obiectiv național de interes strategic tot ce înseamnă ape și păduri, inclusiv industria 

energiei regenerabile, astfel încât în următorii ani să revenim cât de mult se poate la fondurile forestiere și de luciu de apă 

pe care țara noastră le deținea în urmă cu 33 de ani și să dezvoltăm capacitățile de producție a energiei ieftine și curate pe 

care o generează hidrocentralele. 

În această perioadă celebrăm luna plantării arborilor și este binevenit să organizăm în toată țara, acțiuni de ecologizare a 

pădurilor și râurilor, a zonelor de verdeață, să determinăm implicarea tinerelor generații și a cât mai multor oameni în 

protejarea mediului, reducerea poluării, dar noi factorii decizionali suntem cei care trebuie să asigurăm condiții de viață cât 

mai sănătoase pentru comunități și pentru locuitori la nivel legislativ, executiv și local. 

 

Deputat 

Alina-Elena Tănăsescu 

 

*** 

 

Șansa reformării Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, șansa tuturor la dezvoltare 

 

Domnule Președinte, 

Stimați colegi, 

Doamnelor și domnilor, 

 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este unul dintre cele mai importante portofolii. Iar, în contextul bugetului 

fără precedent alocat de către Uniunea Europeană prin cadrul financiar multianual 2021-2027 și Mecnismul de Redresare 

și Reziliență, importanța sa devine una esențială. 

Pentru următorii 5 ani, România are posibilitatea de a beneficia de un suport semnificativ, care poate schimba fundamental 

parcursul său. Vorbim de o șansă unică de dezvoltare.  
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Deopotrivă, autoritățile publice naționale și locale, precum și antreprenorii români așteaptă ca finanțările europene să 

devină o realitate, care să îi ajute să pună în aplicare proiecte care să facă diferența pentru orice comunitate și afacere. 

Acest Minister are nevoie de un parcurs clar și de acțiuni care nu mai necesită amânare. 

Vorbim aici de implementarea PNRR, precum și de toate Programele Operaționale aferente acestei perioade. Cu toții, 

avem nevoie de un parcurs, de date și termene clare. De ceritudini. De predictibilitate.  

Din păcate, acestea nu s-au întâmplat până acum la parametrii corespunzători.  

Așa cum știm cu toții, au existat probleme în ceea ce privește finanțările dedicate firmelor afectate de pandemie prin 

Cadrul Temporar. Finanțări mai mult decât necesare care, pentru atât de multe firme reprezintă o gură de oxigen. Mediul 

de afaceri încă așteaptă. Încă există incertitudini, foarte multe întrebări fără răspuns, nesiguranță.  

De aceea, pe această cale, fac un apel și îi invit pe toți cei responsabili de a folosi acest moment de schimbare a 

managementului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în așa fel încât să folosească șansa de a se reforma și de 

a ne aduce tuturor elementul cheie, care să îi devină caracteristica atât de mult necesară. Predictibilitatea. 

Este nevoie să folosim ocazia unică pe care o avem în privința finanțărilor europene. Este nevoie ca acest Minister să 

funcționeze la adevărata capacitate și să transpună nevoile tuturor în practică. 

Este momentul ca așteptarea, incertitudinea și întrebările să lase locul încrederii, dialogului, cooperării și datelor sigure și 

predictibile.  

 

Deputat 

Vasilică Toma 

 

*** 

 

 

Declarație politică 

 

Doamnelor și domnilor parlamentari, 

Deciziile CJUE versus Deciziile CCR, temă extrem de controversată care a debutat cu judecătorul Stancu de la Curtea de 

Apel Pitești și a culminat cu cazul Udrea. 

Potrivit art.147 din Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare ,,Deciziile Curții 

Constituționale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii și au 

putere numai pentru viitor”. 

De remarcat este faptul că, în cuprinsul hotărârii sale din 21 decembrie 2021, CJUE recunoaște caracterul obligatoriu al 

deciziilor Curții Constituționale. Cu toate acestea, concuziile hotărârii CJUE potrivit cărora efectele principiului 

supremației dreptului UE se impun tuturor organelor unui stat membru, fără ca dispozițiile interne, inclusiv cele de ordin 

constitutional să poată împiedica acest lucru și potrivit cărora instanțele naționale sunt ținute să lase neaplicate, din oficiu, 

orice reglementare sau practică națională contrară unei dispoziții a dreptului UE, presupun revizuirea Constituției. În 

concret, efectele acestei hotărâri se pot produce numai după revizuirea Constituției în vigoare, care, însă, nu se poate face 

de drept, ci exclusiv la inițiativa anumitor subiecte de drept cu respectarea procedurii și în condițiile prevăzute chiar de 

Constituția României.- se arată într-un comunicat al Curtii Constituționale, din 23 decembrie 2021. 

În aceste condiții, în opinia mea, neaplicarea deciziilor obligatorii ale Curții Constituționale în lipsa revizuirii constituției 

în acest sens echivalează cu suprimarea statului și ordinii de drept, fapt contrar autorităților europene. De-a lungul anilor, 

în raportul MCV României i se reprosa că nu respect statul de drept, iar acum, CJUE spune, cu alte cuvinte, ,,încălcați 

statul de drept și nu aplicați deciziile obligatorii ale Curții Constituționale”. 

 

Deputat 

Daniel Tudorache 

 

*** 

Partidul Social Democrat a dovedit că reprezintă garantul 

bunei guvernări pentru fiecare român! 
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Domnule președinte,    

Dragi români, 

De fiecare dată când Partidul Social Democrat a ajuns să preia frâiele guvernării țării noastre, miniștrii noștri nu au uitat să 

poziționeze cetățeanul în centrul tuturor măsurilor adoptate. Așa cum s-a întâmpla în ultimii ani de guvernare, iată că și de 

această dată, deși abia s-a încheiat primul trimestru din anul curent, PSD alocă deja 3,4% din PIB către oameni, prin 

adoptarea mai multor măsuri de sprijin social și economic.  

Mai exact, impactul financiar al măsurilor și politicilor PSD este de aproximativ 46 de miliarde de lei, bani alocați de la 

începutul anului pentru sprijinirea fiecărui român în parte. Dintre acestea, 20 de miliarde lei reprezintă programe pentru 

susținerea investițiilor și realizarea de reconversii de la economia de consum către economia de producție, tranziția la 

economie verde și tehnologii digitale. 

Partidul Social Democrat nu uită motivele pentru care a intrat la guvernare alături de actuala coaliție și așa cum a transmis 

conducerea partidului, PSD adoptă măsuri concrete pentru stoparea crizei energiei.  

În acest sens, 14 miliarde lei au fost alocate pentru efortul de a menține un preț decent la energie electrică și la gazele 

naturale, atât pentru agenții economici cât și pentru consumatorii casnici. De aceste facilități vor beneficia direct peste 3,5 

milioane de gospodării.  

De asemenea, 12 miliarde de lei este dimensiunea majorărilor de venituri de la începutul anului pentru categoriile 

vulnerabile de populație, ca urmare a creșterii pensiilor și alocațiilor pentru copii. Toate acestea sunt fapte, nu doar vorbe 

și reprezintă ceea ce s-a făcut într-un timp foarte scurt, cu resursele existente.  

Vom continua să promovăm astfel de măsuri și să determinăm guvernul să aplice programe realiste, în special pe baza 

absorbției fondurilor europene, care să mențină echilibrele economice, să reducă inflația și să crească veniturile. 

Chiar în acest moment, Partidul Social Democrat are în curs de elaborare un nou set de măsuri și programe, atât pentru 

populație cât și pentru mediul economic, care pun accent deosebit pe atragerea și utilizarea  fondurilor europene. Este 

extrem de important ca România, mai ales în actualul context economic și geopolitic, să exploateze toate oportunitățile de 

finanțare. 

Vreau să atrag atenția asupra deciziilor luate de PSD pentru sprijinirea unor categorii de salariați care au fost direct afectați 

de sancțiunile impuse în contextul conflictului din Ucraina. La inițiativa PSD, Guvernul va acorda indemnizații de șomaj 

salariaților din companiile care au suferit din cauza sancțiunilor adoptate împotriva Rusiei.  

Sunt salvate astfel locurile de muncă a câtorva zeci de mii de oameni și bunăstarea a tot atâtor familii. Obiectivul PSD, atât 

pentru mine cât și pentru colegii mei care fac parte din aparatul guvernamental, este acela de a identifica și adopta măsurile 

legislative care să genereze bunăstare pentru fiecare român, stabilitate pentru economie și predictibilitate pentru fiecare 

antreprenor.  

 

Deputat 

Radu-Marcel Tuhuț 

 

*** 

 

Deglobalizare și costuri sociale 

 

        Să nu trecem prea ușor peste semnificația deciziilor Coaliției de guvernare în privința unor măsuri de natură socială. 

Spun, nu de ieri, de azi, că socialul este esența guvernării, fie că este de stânga, fie că este de dreapta.  

        Să nu dăm toată vina problemelor sociale pe războiul din Ucraina și pe sancțiunile impuse Rusiei, sancțiuni care, 

după cum se desfășoară lucrurile, par a fi gândite cu un ochi în curtea Uniunii, în primul rând.  Și nimeni nu vrea o Uniune 

plină de cetățeni furioși, care nu mai pot face față costurilor vieții de zi cu zi! Procesul de sărăcire în Occident a început de 

multă vreme, odată cu accentuarea globalizării de tip neo-liberal.  În ciuda avertismentelor date de economiști cu solide 

cariere, și oricum fără simpatii de stânga, procesul de dezindustrializare din Occident și de mutare a producției în țări cu 

mână de lucru ieftină, inclusiv în China și în Rusia, a continuat cu viteză. Rezultatul social? Destructurarea clasei de 

mijloc, în primul rând, distrugerea unor ramuri industriale importante, declasarea forței de muncă, precarizarea muncii etc.  

        Războiul din Ucraina a arătat de ce costurile de-globalizării, văzută ca o soluție în Occident, din care facem și noi 

parte acum, practic nu pot fi gestionate fără o implicare masivă a statului. Doar că statul social a fost ”ucis”, odată cu 

globalizarea și delocalizările. Vrei să pedepsești Rusia și China pentru comportamentul lor nedemocratic, dar sancțiunile 
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lovesc dur și în cetățenii tăi. Cum rezolvi problemele sociale, când te-ai asigurat că ai tot mai puține mijloace de 

intervenție și nu vrei să renunți la dogmele neo-liberale? 

        Spun astea pentru a înțelege cu ce se confruntă un guvern, fie el de stânga, de centru sau de dreapta, într-o Europă 

prinsă pe picior greșit de un proces care o depășește, de vreme ce adoptă măsuri care accentuează suferința socială, precum 

”tranziția energetică”. 

        Românii așteaptă măsuri de ordin social de la Guvern. Normal, este vorba despre contractul social, în fond de asta se 

află la guvernare cei din coaliție. Dar care sunt limitele intervenției și, mai ales, cum se ierarhizează ele? Iar asta nu se 

poate decide fără o dezbatere serioasă și, după opinia mea, printr-un nou program de guvernare.  

        Măsurile adoptate de Coaliție sunt doar un început, și, pentru mulți români, un început prea timid. Resursele limitate 

ne obligă la o corectă și echitabilă ierarhizare a priorităților, și la asigurarea sustenabilității lor. Iar fără pace socială nu 

putem asigura un minim de creștere economică, de care avem nevoie, pentru a ne atinge obiectivele. 

 

Deputat 

Ioan Vulpescu 

 

*** 

 

Sprijinindu-i pe români, sprijinim România! 

 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 

După mai mulți ani de zile, odată cu revenirea PSD la guvernare, România și cetățenii săi urmează să beneficieze de o 

serie de importante măsuri sociale și economice, menite să atenueze efectele creșterii prețurilor și să stimuleze economia 

națională. Astfel, vizând o finanțare de aproximativ 50% din fonduri europene, PSD a inițiat o serie de măsuri care să facă 

suportabilă creșterea prețurilor la alimente și carburanți.          

Acordarea de vouchere în valoare de 50 de euro/voucher, pentru familiile vulnerabile și pentru persoanele cu venituri mici, 

pentru cumpărarea de alimente de bază, la fiecare 2 luni, până la finalul anului; acordarea de vouchere în valoare de 30 de 

euro/voucher, lunar, în timpul anului școlar, pentru elevii cu burse sociale; dublarea cotei de hrană, de la 11 la 22 de lei, 

pentru bolnavii internați în spitale; majorarea valorii tichetelor de masă acordate angajaților, de la 20 la 30 de lei; 

finanțarea cu 50 de milioane lei (cu posibilitatea suplimentării) a unei scheme de ajutor de stat pentru transportatori, pentru 

decontarea accizei la motorina achiziționată pe teritoriul României – toate acestea sunt măsuri care își propun să protejeze 

nivelul de trai al românilor și să ajute economia să intre pe o pantă ascendentă. 

Programul „Sprijin pentru România” este, de asemenea, direcționat către acordarea de ajutor investițiilor făcute de 

autoritățile publice, prin suplimentarea contractelor pentru derularea investițiilor publice cu o valoare corespunzătoare 

creșterii prețurilor la materialele de construcție. Ca urmare, vor putea fi reluate, cât mai repede, lucrări la școli, spitale sau 

drumuri, ce însumează peste 40 de miliarde de lei.         

Stimați colegi și colege,           

În condițiile în care ne putem aștepta ca economia să fie puternic afectată de creșterea prețurilor la energie, de războiul din 

Ucraina și de sancțiunile impuse Federației Ruse, trebuie să fim conștienți că nu putem să nu avem grijă și de echilibrul 

economiei. De aceea, este important că PSD a găsit resurse financiare pentru toate aceste măsuri, inclusiv din fonduri 

europene, pentru că, dincolo de orice considerent de ordin economic, rolul nostru este acela de a-i proteja pe cei 

vulnerabili, pe cei care resimt cel mai acut șocul majorărilor de prețuri. 

 

 

Deputat 

Mihai Weber 

*** 

 

➢ Interpelare 

 

 

Adresată: domnului Ioan-Marcel Boloș, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 
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De către: domnul Romeo-Daniel Lungu, deputat  

Obiectul interpelării: Stadiul investițiilor din creditul accesat de CNPR 

 

Domnule ministru,  

 

În octombrie 2020, Compania Națională Poșta Română a accesat un credit în valoare de 200 milioane lei pentru programe 

de investiții, modernizare și digitalizare. Lansarea programului investițional a avut la bază recomandările companiei de 

servicii profesionale Deloitte.  

Creditul accesat pe o perioadă de 12 ani va fi utilizat, conform comunicatului de presă publicat de CNPR, cu precădere 

pentru:  

- automatizarea proceselor logistice prin înființarea noilor centre de tranzit/sortare de la București Nord și Cluj - în valoare 

de 68 milioane lei;  

- crearea și implementarea unei arhitecturi de sistem de management digital integrat  

(hardware și software), necesară asigurării fluxurilor informaționale (ERP și a modulelor acestuia) - în valoare de 128,3 

milioane lei;  

- reabilitarea clădirilor monumente istorice din Timișoara, Piatra Neamț, Oradea și Cluj, aflate în patrimoniul Poștei 

Române, și valorificarea acestora atât din punct de vedere comercial, cât și cultural și istoric – în valoare de 54,5 milioane 

lei.  

Având în vedere faptul că a trecut 1 an și jumătate de la accesarea creditului, vă întreb:  

• Către ce investiții au fost direcționate fondurile din credit?  

• Care este stadiul investițiilor realizate din credit în raport cu termenele din Raportul Deloitte care a stat la baza 

contractării împrumutului?  

Solicit răspuns oral și în scris. 

  

Deputat 

Romeo-Daniel Lungu 

*** 

 

➢ Întrebări 

 

 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 

 

Planul Guvernului pentru reducerea datoriei publice sub pragul de 50% din PIB 

 

Stimate domnule ministru,  

  

În Lege nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară, la art. 13, alin. 2, se precizează că dacă datoria publică 

depășește 50% din PIB, dar se situează sub 55% din PIB, Guvernul trebuie să prezinte public un program pentru reducerea 

ponderii datoriei publice, iar măsurile cuprinse în acest program trebuie aprobate printr-un act normativ la nivel de lege 

astfel încât acestea să poată fi aplicate cel târziu în semestrul următor celui în care s-a constatat depășirea procentului de 

50% din PIB.   

Prin urmare, având în vedere că în lunile ianuarie și februarie acest prag de 50% din PIB a fost depășit Guvernul a anunțat 

public o serie de măsuri, pentru diminuarea ponderii datoriei în PIB, respectiv intensificarea investițiilor publice și în 

special a celor care dispun de finanțare europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și prioritizarea 

investițiilor în funcție de eficiența economică a acestora, cum ar fi de pildă investițiile din domeniul feroviar, metrou și 

rutier sau în cele din domeniul sănătății.   

În acest context vă rog să îmi răspundeți la următoarea întrebare:  

Când intenționează Ministerul Finanțelor Publice să prezinte în Parlament proiectul de lege care va conține măsurile 

stabilite de Guvern pentru a readuce nivelul datoriei publice sub pragul de 50% din PIB și care ar fi principalele direcții de 

acțiune în acest sens?  
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Solicit răspuns în scris.  

  

 

Deputat 

Mirela-Elena Adomnicăi 

 

*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 

Măsurile luate anul acesta pentru diminuarea efectelor crizei energetice și pentru susținerea marilor consumatori 

industriali 

 

Domnule ministru, 

  

Venirea primăverii le oferă consumatorilor casnici oportunitatea de a ieși din criza energetică, resimțită și la nivel național, 

pe de-o parte, grație creșterii temperaturilor și a prelungirii orelor cu lumină naturală, iar pe de altă parte, mulțumită 

susținerii oferite de măsurile guvernamentale. Însă, de absolut toate aceste beneficii nu se pot bucura și agenții economici, 

în special marii consumatori industriali de diverse forme de energie.  Vă rog să-mi comunicați dacă există o analiză 

privind numărul firmelor afectate de creșterea prețurilor energiei și care prezintă riscul să intre în faliment și ce decizii ați 

luat punctual, din debutul acestui an și până în prezent, pentru susținerea acestora. De asemenea, vă rog să-mi precizați 

dacă ați dispus unele măsuri urgente și pentru salvarea de la dezastru a marilor consumatori de energie, cum ar fi ALRO 

Slatina.  

Solicit răspuns scris.  

 

Deputat 

Adrian Alda 

 

*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Situația unităților de învățământ de la nivelul județului Arad 

 

Domnule ministru, 

  

Oportunitățile investiționale de care autoritățile locale din România ar urma să beneficieze în egală măsură vor favoriza în 

bine și condițiile logistice din toate unitățile de învățământ. Așadar, grație noilor programe de finanțare, copiii noștri ar 

trebui să se bucure de școli puse la punct din toate punctele de vedere tehnice, inclusiv privind autorizațiile de funcționare 

valabile, chiar din prima zi a anilor școlari care urmează.  Având în vedere aceste perspective propice, vă rog să-mi 

precizați care este numărul unităților de învățământ, de la nivelul județului Arad, care nu beneficiază de apă curentă, 

canalizare, căldură, energie electrică și internet, câte dintre acestea sunt dotate cu toalete distincte pentru elevi, săli de 

mese, biblioteci, laboratoare de informatică, săli de sport acoperite și terenuri dotate cu diverse facilități, dar și câte școli 

au fost reabilitate în vederea eficientizării consumului de energie.   

Solicit răspuns scris. 

 

Deputat 

Adrian Alda 

 

*** 
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Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 

 

Situația reală e economiei românești 

 

Stimate domnule ministru, 

  

Traversăm o perioadă extrem de dificilă și tensionată, una care necesită responsabilitate din partea tuturor celor implicați 

în viața politică, economică și socială. Spun acest lucru, deoarece aruncarea în spațiul public a unor teorii ale conspirației 

și a unor amenințări cu privire la cum vor decurge lucrurile în viitor nu fac decât să provoace temere în rândul cetățenilor.   

O declarație care a generat extrem de multe semne de întrebare și a provocat neliniște în rândul opiniei publice este cea a 

fostului premier Florin Cîțu, cel care a transmis următorul mesaj: „cu o probabilitate destul de mare vom intra într-o criză 

economică severă”. Acesta a continuat spunând că „această prăbușire a economiei nu mai poate fi evitată acum. Este prea 

târziu”.   

Domnule ministru, având în vedere că dumneavoastră aveți toate datele necesare la dispoziție, aș dori să îmi comunicați 

dacă aceste declarații ale fostului premier au un fundament sau nu și care este situația reală a economiei românești.  

Solicit răspunsul în scris.  

  

Deputat 

Oana-Gianina Bulai 

 

*** 

 

Adresată domnului Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 

 

Înființare Palatul Cultural al Feroviarilor 

 

Domnule ministru, în timpul audiențelor susținute la cabinetele parlamentare din teritoriu am primit un memoriu de la 

reprezentanții Clubului CFR Iași. Aceștia doresc aprobarea organigramei SR CF Iaşi, de către Ministrul Transporturilor cu 

personal calificat, conform activităţii Clubului CFR IAŞI, prin înfiinţarea structurii organizatorice „Palatul Cultural al 

Feroviarilor” din Iaşi, str. Râpa Galbenă nr. 12 (str. Gării nr.2).  

In memoriu se specifică faptul că, până în prezent sunt strânse 332 de semnătari pentru înfiinţarea Muzeului CFR Iaşi, de 

către reprezentanţi ai administraţiei feroviare şi ale sindicatelor feroviare.  

Până în prezent, cheltuielile financiare au fost susținute de Sindicatul CFR Iași și de administrația CFR IASI. Activitatea 

desfasurată a fost susținută de sindicatele feroviare, prin plata utilităților și acordarea dreptului de utilizare a clădirii 

Clubului CFR Iași.  

Având în vedere toate cele precizate vă rugăm să aveți amabilitatea să ne răspundeți la următoarele întrebări:  

1. Cadrul legal existent este suficient pentru aprobarea organigramei Sucursalei Regionale CFR IASI, de către Ministerul 

Transporturilor, prin înfiinţarea structurii organizatorice „Palatul Cultural al Feroviarilor” din Iaşi, str. Râpa Galbenă nr.12 

(str. Gării nr. 2) cu personal calificat specific activității Clubului CFR IAȘI, cu personal salarizat?    

2. Considerați că sunt necesare anumite modificări legislative? Dacă răspunsul este afirmativ, vă rugăm să detaliați.  

Solicităm răspuns scris, în termenul prevăzut de lege.  

  

 

Deputat 

Vasile Cîtea 

Deputat 

Toma Vasilica 

 

Deputat 

Silviu Macovei 
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Deputat 

Marius Ostaficiuc 

 

*** 

 

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

     domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 

     domnului Dragoș-Cristian Vlad, președintele Autorității pentru Digitalizarea României 

 

Care sunt soluțiile și termenele prevăzute pentru a debloca digitalizarea administrației locale din România 

 

Stimate domnule ministru/președinte, 

  

Având în vedere faptul că administrația locală din România este slab digitalizată, cu excepția câtorva primării care au 

investit fonduri proprii în dezvoltarea acestui domeniu, iar documentele emise online de acestea nu sunt recunoscute de 

toate celelalte autorități și instituții de la nivel local sau central, consider că se impune o strategie concretă cu termene clare 

pentru a reuși în cel mai scurt timp să oferim cetățenilor o interacțiune complet digitalizată cu serviciile statului, indiferent 

că vorbim de rural sau de urban.  

Este inadmisibil ca la doi ani de la apariția pandemiei, când din motive sanitare s-au acceptat transmiterea documentelor 

online la toate nivelurile de la administrație până la sistemul medical și de învățământ să revenim la cozile de la ghișee, la 

pix și hârtie și să nu punem în practică toate programele necesare, astfel încât să operaționalizăm toate protocoalele 

prevăzute pentru relaționarea online din perioada restricțiilor impuse din cauza transmiterii SARS-Cov-2.  

Din păcate, românii au constatat că se lovesc de obstacole birocratice din ce în ce mai mult, ceea ce mă determină să afirm 

că administrația centrală este îngreunată din cauza unor regulamente și reguli stufoase, care de cele mai multe ori 

reprezintă o piedică și în calea administrației publice locale.   

Vă rog să-mi transmiteți termenul concret la care vom avea o integrare a bazelor de date ale instituțiilor centrale și locale, 

o comunicare eficientă la toate nivelurile în toate domeniile, astfel încât cetățenii să nu mai fie puși pe drumuri cu mai 

multe rânduri de acte și de copii, doar pentru că o instituție nu știe de alta, iar cei care au de suferit sunt tot cetățenii.  

Am rugămintea să-mi explicați de ce nu se aplică principiul „o singură dată”, adică persoanele fizice și juridice să 

furnizeze documente administrației publice o singură dată, fără obligația de a le mai prezenta din nou dacă le-au furnizat 

anterior, deși a fost adoptată o lege în acest sens.  

Nu înțeleg de ce certificatele de urbanism emise online de primăriile care și-au digitalizat relaționarea cu cetățenii pentru 

principalele servicii nu sunt recunoscute de instituțiile centrale din domeniu, cum sunt cele de mediu, inspecția în 

construcții sau altele și oamenii sunt trimiși înapoi pentru a le obține fizic cu semnătură și ștampilă și abia apoi primesc 

avizele necesare. De ce am ajuns în această situație, deși ștampila a fost eliminată, iar transmiterea și aprobarea online a 

documentelor a funcționat foarte bine în pandemie, iar acum o luăm de la capăt.    

La fel în ceea ce privește Agenția Națională de Administrare Fiscală și Ministerul de Interne pentru obținerea certificatului 

fiscal privind lipsa datoriilor sau a cazierului fiscal sau judiciar, nu mai putem să îi obligăm pe oameni să facă drumuri 

inutile între sediile instituțiilor statului pentru că nu suntem în stare să avem o bază de date comună și să eliberăm pe loc 

un astfel de document după o verificare încrucișată între autorități.  

Trebuie să aveți în vedere că semnătura electronică este prea costisitoare pentru a fi folosită de toată lumea, mai ales în 

mediul rural unde locuiește peste o jumătate din populația României.   

Sunt de acord că o altă problemă este educația cetățeanului, care din neîncredere sau din lipsa obișnuinței preferă să stea la 

coadă la ghișeu. Aici este tot rolul dumneavoastră de a lansa campanii publice de informare și conștientizare a eficienței 

crescute în ceea ce privește relaționarea online cu instituțiile locale și centrale.  

În cazul în care există obstacole la nivel legislativ pentru a operaționaliza interacțiunea online cu cetățenii și a interconecta 

bazele de date la nivel național în toate domeniile, am rugămintea să le transmiteți Comisiei pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului pentru a realiza toate modificările necesare.  

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, vă solicit să-mi prezentați detaliat care sunt soluțiile și termenele prevăzute 

pentru a debloca digitalizarea administrației locale din România. Nu cred că putem da vina doar pe faptul nu există voință 
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pentru a implementa proiectele ce privesc funcționarea online a serviciilor publice și că există o reticiență a sistemului și a 

oamenilor care lucrează în administrație.   

Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.  

 

Deputat 

Alexandra Huțu 

 

*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Modificările propuse structurii anului școlar 2022-2023 

 

Stimate domnule ministru, 

  

În calitate de parlamentar, port un dialog constant cu cetățenii din circumscripția pe care o reprezint. Totodată, în 

activitatea Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților avem deseori discuții cu parteneri non-instituționali 

reprezentativi din domeniul educației. În acest sens, în urma modificărilor calendarului școlar pe care Ministerul Educației 

le propune, am fost notificată cu privire la reticența unor grupuri de actori din învățământul preuniversitar, fapt pentru care 

vă adresez următoarele întrebări:  

1. Care a fost metodologia de elaborare a structurii școlare pentru anul 20222023?  

2. Au existat consultări pentru modificările propuse? Vă rog să ne comunicați ce instituții și organizații care s-au prezentat 

la consultări, precum și cadrul de lucru.  

3. Ce îmbunătățiri va aduce noua structură a anului școlar în sistemul de învățământ preuniversitar?  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris.  

 

Deputat 

Natalia-Elena Intotero 

*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Digitalizarea în Educație 

 

Stimate domnule ministru, 

Conform declarațiilor dumneavoastră preluate de mass-media, în cadrul modificărilor pe care doriți să le aduceți în 

structura anului școlar, ați spus că vor fi evaluări standardizate, la început și la final de an școlar și că acestea vor fi 

digitalizate.   

În condițiile în care tot dumneavoastră ați declarat, în urmă cu doar câteva luni, că în perioada pandemiei, școala online a 

fost un dezastru, aș dori să vă întreb dacă și ce s-a schimbat fundamental în acest sens, al digitalizării, astfel încât 

propunerile de modificare pe care le-ați anunțat recent să nu se transforme și ele într-un dezastru.  Vă mulțumesc. Solicit 

răspuns scris.  

 

Deputat 

Ioan Mang 

*** 

 

Adresată domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 

 

Precizări privind pachetul de măsuri destinat sprijinirii antreprenorilor 

Domnule ministru,  
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Războiul dintre Federația Rusă și Ucraina afectează, în continuare, inclusiv comerțul, distribuția mărfurilor și prestarea de 

diverse servicii nu doar în statele adiacente, dar și în cele din interiorul Uniunii Europene și chiar în unele țări din colțuri 

îndepărtate ale mapamondului, având în vedere interconexiunea globală. Așadar, suntem forțați să asistăm, dar și să luăm 

măsuri de diminuare a dezechilibrelor produse între cerere și ofertă astfel încât efectele gripării economiilor din această 

regiune a lumii să fie diminuate pe cât posibil.   

În acest context deloc favorabil creșterii economice, vă rog să-mi menționați ce pachet de măsuri aveți în vedere pentru 

susținerea antreprenorilor din domeniile cele mai afectate, respectiv transporturi, construcții, diversele industrii 

constructoare etc.  

Solicit răspuns scris.  

Deputat 

Ștefan Mușoiu 

 

*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Care sunt măsurile implementate și cele care urmează să intre în vigoare pentru a interzice importul de gunoaie și  

a reduce poluarea generată de incinerarea deșeurilor? 

 

Stimate domnule ministru, 

  

Așa cum știți, au fost propuse mai multe inițiative legislative, unele fiind adoptate, altele fiind respinse în Parlament, 

privind transporturile ilegale de deșeuri care ajung în România și sunt deversate în diverse gropi de gunoi neautorizate, 

însă nu s-a reușit de mai mulți ani stoparea cu adevărat a acestui fenomen. Am constatat în ultima perioadă o creștere a 

controalelor la vămi în ceea ce privește importul deșeurilor din alte state sub formă de produse la mâna a doua sau a 

produselor reutilizabile. Din informațiile oficiale transmise s-a observat că în realitate sunt deșeuri, unele chiar periculoase 

și nicidecum ceea ce se declară. De aceea, consider că avem nevoie de o strategie și de un cadru normativ coerent, care să 

fie dublate de verificări permanente pentru a opri definitiv această practică care ne transformă țara în groapa de gunoi a 

Europei.  

Aproape de 550 de milioane de euro pe an este cifra de afaceri a societăților care sunt implicate în comerțul cu deșeuri. În 

România ajung deșeuri tocmai din Japonia, dar cele mai multe provin de la state din Europa cum ar fi Germania, Belgia, 

Olanda, Italia sau Marea Britanie. Acestea sunt cifrele oficiale ale celor care declară că se ocupă cu astfel de activități. 

Însă, în realitate mult mai profitabilă este piața neagră a gunoaielor. Rețelele care importă ilegal deșeuri au pus la punct 

adevărate camuflaje pentru a aduce gunoaie în România. Unul dintre acestea este comerțul cu produse second-hand. 

Astfel, nu doar hainele, ci și resturi metalice și calculatoare distruse, sunt trecute ca bunuri second-hand în acte.  

Ați luat în calcul să reglementați situația având în vedere că lipsa selectării deșeurilor pentru a fi refolosite în diferite 

industrii este motivul creșterii importului legal cu gunoi din alte state?  

Potrivit datelor transmise de Garda de Mediu, în 2021 au fost descoperite aproape 140 de containere de gunoi care ar fi 

putut pune mediul în pericol, însă reprezintă doar o parte din transporturile ilegale cu deșeuri, restul fiind neidentificate.   

Aveți în vedere să schimbați modul de verificare al produselor la mâna a doua care sunt importate în România pentru a 

pune capăt traficului ilegal ascuns sub o astfel de mască, care în realitate reprezintă deșeuri și resturi care trebuie 

obligatoriu reciclate?  

 Ați prevăzut o strategie concretă de monitorizarea atentă a gropilor de gunoi, a fabricilor de ciment, a incineratoarelor și a 

arderii oricărui tip de gunoi? Aveți vreun plan pentru construirea de incineratoare pentru a înlocui actualele depozite de 

deșeuri, acestea ar trebui să folosească tehnologie de ultimă generație și să nu fie nevoite să aducă gunoi din alte zone?  

 Vă rog să aveți în vedere faptul că alături de colegii mei parlamentari de la PSD vă stăm la dispoziție pentru a contribui la 

adoptarea unui cadru legal prin care în cel mai scurt timp să destructurăm acest sistem nociv care ajunge să polueze și să 

afecteze sănătatea și viața românilor din fiecare județ prin importurile și depozitarea ilegală a deșeurilor din alte state.   

Solicit răspuns în scris.  

Deputat 
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Daniela Oteșanu 

 

*** 

 

Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Referitor la raportul instituţional dintre Ministerul Afacerilor Interne, Jandarmeria Montană şi Salvamont 

 

Stimate domnule ministru,  

Urmare a răspunsului Dumneavoastră nr. 10327/25.03.2022 la întrebarea pe care v-am adresat-o anterior, doresc să îmi 

exprim nemulţumirea deoarece nu aţi răspuns la cea de a treia întrebare conţinută în textul trimis.  

În ceea ce priveşte baza legală a colaborării dintre Ministerul Afacerilor Interne şi Salvamont, precizaţi că, în conformitate 

cu art. I din Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, “Departamentul pentru Situaţii de 

Urgenţă coordonează operaţional serviciile publice Salvamont”.  

Faţă de această prevedere, vă rog să îmi comunicaţi în faţa cui răspunde juridic serviciul Salvamont pentru buna 

desfăşurare a activităţii pe care o derulează?  

Solicit răspuns în scris.  

 

Deputat 

Viorel Salan 

 

*** 

Adresată domnului Ioan-Marcel Boloș, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

 

Referitor la tarifele practicate de către Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. 

 

Stimate domnule ministru,  

 

În cadrul activităților pe care le-am desfășurat în teritoriu, am purtat mai multe discuții cu reprezentanți ai mass-media din 

județul Hunedoara. Aceștia mi-au semnalat mai multe aspecte referitoare la contractele pe care le au încheiate cu 

Compania Națională Poșta Română, respectiv majorările de prețuri care au fost operate pentru serviciile oferite de către 

Compania Naţională "Poşta Română" - S.A.  

Pentru a primi lămuririle necesare în legătură cu cele semnalate, m-am adresat Oficiului Județean de Poștă Hunedoara, 

solicitarea fiind înaintată spre soluționare către Sucursala Regională de Poștă Timișoara. Urmare a acestui demers și a 

răspunsului primit mă declar nemulțumit și totodată nevoit să mă adresez și Dumneavoastră.    

Aş dori să îmi comunicaţi următoarele:  

- Care sunt actele normative care susțin aceste majorări de tarife?  

- Sunt aceste majorări stabilite în mod unitar la nivel naţional sau pot fi modificate de către sucursalele regionale ale 

Companiei Poşta Română?  

- În situaţia în care decizia este stabilită la nivel regional, doresc să exemplificaţi prezentând centralizat pentru ultimii 8 ani 

majorările de tarife practicate pentru presa scrisă din judeţul Hunedoara?  

Solicit răspuns în scris. 

 

Deputat 

Viorel Salan 

 

*** 

 

Adresată domnului Daniel-Virgil Popescu, ministrul Energiei 
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Care sunt cauzele neclarităților din actele normative emise de Ministerul Energiei privind plafonarea prețului la 

energie de la 1 aprilie 2022? 

 

Stimate domnule ministru,  

 

În opinia mea și a colegilor de la PSD este inadmisibil ca în actualul context de criză economică, socială, geopolitică și 

energetică să veniți în fața românilor cu forme inaplicabile a normelor legale privind plafonarea și compensarea facturilor 

la utilități.  

La doar două săptămâni de la adoptarea Ordonanței de Urgență privind plafonarea prețurilor la gaze naturale și electricitate 

ați revenit cu schimbări întrucât erau prevederi și moduri de calcul confuze, aspecte sesizate de operatorii economici care 

nu puteau emite facturile în acord cu noile norme.  

Observațiile furnizorilor de energie au atras atenția că fără corectarea formulelor de calcul ale cantităților de gaze, acestea 

nu vor putea fi aplicate corespunzător, generând imposibilitatea determinării cantităților de gaze naturale reprezentând 

necesarul de consum  pentru clienții casnici, precum și pentru producătorii de energie termică destinată populației.   

De asemenea, prima variantă a Ordonanței de Urgență a generat confuzie între cei care sunt furnizori și operatori de 

distribuție de energie electrică.  

De altfel, în nota de fundamentare a noului OUG privind modificarea reglementării în vigoare, chiar dumneavoastră vă 

recunoașteți eroarea. „Neadoptarea măsurilor propuse prin prezentul proiect de act normativ creează dificultăți majore în 

aplicarea măsurilor de sprijin propuse atât de către autoritățile competente cât și de către operatorii economici implicați.”  

Având în vedere toate neajunsurile prezentate, consider că se impune să vă asumați public toate greșelile din primul act 

normativ și să vă cereți scuze public pentru problemele create atât la nivelul producătorilor și furnizorilor, dar mai ales 

românilor care lună de lună stau cu sufletul la gură și așteaptă să vadă facturile pentru a ști cât au de plată la curent electric 

și gaze naturale.  

Domnule ministru trebuie să înțelegeți că nu vă puteți juca cu viața românilor și să-i puneți în dificultate, mai ales în 

această perioadă în care la creșterea tarifelor la utilități, cetățenii trebuie să facă față și majorărilor de prețuri la alimente, 

combustibil și alte produse în contextul crizei generate de conflictul din Ucraina.  

Obligația noastră de oameni politici este să venim cu soluții imediate, concrete și corecte prin care să îi sprijinim pe 

români să depășească cu bine această perioadă de instabilitate economică și socială, nu de a-i pune pe drumuri sau de a le 

crea și mai multe neajunsuri din cauza lipsei noastre de interes față de problemele lor reale.  

Solicit răspuns oral și în scris, în termenul legal de 15 zile.  

  

Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 

 

*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Este nevoie, mai degrabă, de schimbări în structura curriculumului educațional, decât în organizarea anului școlar 

 

Stimate domnule ministru, 

Ați anunțat că structura anului școlar urmează să fie modificată începând chiar din această toamnă prin înlocuirea 

semestrelor cu module educaționale și a tezelor cu examene finale la sfârșit de an. În opinia mea și a reprezentanților 

elevilor, părinților și profesorilor pe care i-am consultat, aceste schimbări îi neliniștesc pentru că generează instabilitate și 

pun presiune și mai mare pe copii.  

Consider că accentul nu trebuie pus pe trecerea de la semestru la trimestru sau modul, ci pe actualizarea, îmbunătățirea și 

eficiența curriculumului, care în prezent este supraîncărcat și nu este pus în concordanță cu realitățile de pe piața muncii. 

Indiferent de modul în care se testează cunoștințele achiziționate în perioada anilor școlari, cel mai important este ce face 

cu acestea ulterior fiecare elev, dacă sunt cunoștințe care îl ajută pentru viață, pentru locul de muncă, dacă sunt adaptate 

secolului XXI, dacă lumea digitală și tehnologia care au un progres fără precedent sunt integrate în procesul de învățare.  
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De asemenea, cred că se impune o schimbare majoră, o dată cu experiența școlii online din pandemie, digitalizării 

resurselor educaționale și modului de interacțiune al profesorilor, elevilor și părinților cu mediul școlar. Trebuie să creștem 

accesul elevilor la tehnologii și să integrăm aceste aspecte în sistemul educațional.  

În același timp, apreciez că este nevoie de o revitalizare a parteneriatului dintre părințiprofesori-elevi și Ministerul 

Educației în ceea ce privește modificările și deciziile pe care instituția pe care o reprezentați le ia, fie în domeniul 

organizării perioadelor de studiu și al vacanțelor, fie în cel al structurării materiilor și al modului de desfășurare al orelor la 

clase.   

Totodată, fără o stimulare a profesorilor, o încurajare pentru această categorie profesională pe plan profesional prin 

participarea la sesiuni permanente de pregătire și formare suplimentară, eliberarea cadrelor didactice de sarcinile care nu 

au legătură cu activitatea școlară, actul educațional poate rămâne neperformant chiar și condițiile modificării structurii 

anului școlar.  

În ceea ce privește evaluările copiilor, poate ar fi necesar să adoptăm modelul testelor PISA, aplicat și în alte state cu un 

sistem educațional dezvoltat și anume testarea de către alți profesori care nu sunt direct implicați în predarea de zi cu zi de 

la clasă.   

Așadar, vă propun să luați în considerare tot cumulul de factori prezentați pentru a lua o decizie corectă și adecvată în ceea 

ce privește modul de organizare al anului școlar, atât din punct de vedere al perioadelor de cursuri și vacanțe, cât și al 

standardelor de evaluare și al obiectivelor și criteriilor pe care sistemul de învățământ și-l propune prin adaptarea 

curriculumului la cerințele actuale și viitoare de pe piața muncii și al pregătirii pentru viața de după finalizarea studiilor.  

Solicit răspuns în scris. 

   

Deputat 

Alina-Elena Tănăsescu 

 

*** 

 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

         domnului Mircea-Nicuşor Timofte, președintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România 

 

Stimate domnule ministru,  

Stimate domnule președinte,  

  

Având în vedere răspunsul primit de la domnul Secretar de stat Vass Levente - Ministerul Sănătății din 6 decembrie, mă 

văd nevoit să revin cu intrebarea, întrucât am fost redirecționat către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România.  

Conform art. 16 din Ordonanţa de urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a 

profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se prevede obligația de a înscrie membrii în Registrul naţional 

unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.  

Tinînd cont de faptul că în prima întrebare adresată Ministerului Sănătății am rugat transmiterea unei  situații la nivelul 

anului curent, la nivelul fiecărui județ, cu privire la numărul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor 

medicali activi, numele şi prenumele fiecăruia și instituția medicală unde este încadrat și având în vedere răspunsul primit, 

vă rog să-mi comunicați  un răspuns concret și pertinent, întrucât eu nu v-am solicitat datele personale (CNP  si alte date 

de identificare pentru cetatenii altor state).  

Solicit răspuns scris.  

 

Deputat 

Vasilică Toma 

 

*** 
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Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

        domnului Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România 

 

Maparea instituțiilor medicale publice și private și a aparaturii imagistice de înaltă performanță 

 

Stimate domnule Ministru,  

Stimate domnule Președinte,  

 

Având în vedere răspunsul primit de la dl. Secretar de stat Vass Levente - Ministerul Sănătății din 6 decembrie, mă văd 

nevoit să revin cu intrebarea, întrucât am fost redirecționat către Colegiul Medicilor din România iar răspunsul a fost 

incomplet.  

Sistemul de sănătate al unei țări este esențial pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecție socială.   

La principiul 16 din cadrul Pilonului european al drepturilor sociale, adoptat în aprilie 2017, se afirmă că orice persoană 

are dreptul la un acces rapid la asistență medicală preventivă și curativă de bună calitate și accesibilă din punct de vedere 

financiar.   

Accesul rapid înseamnă ca oricine să poată beneficia de asistență medicală ori de câte ori are nevoie. Acest lucru necesită 

o amplasare geografică echilibrată a instituțiilor medicale și a profesioniștilor în domeniul sănătății, precum și politici care 

să reducă la minimum perioadele lungi de așteptare.  

Mulți oameni se confruntă cu nenumărate obstacole în calea accesului la asistență medicală, cum ar fi  incapacitatea și/sau 

reticența de a plăti pentru produse și servicii medicale, problema timpilor de așteptare sau a distanței de parcurs. De 

asemenea, accesul la asistență medicală ar putea fi obstrucționat de disponibilitatea insuficientă a infrastructurii medicale 

și a forței de muncă în domeniul sănătății.   

Problemele pe care oamenii declară că le întâmpină pentru a beneficia de îngrijire atunci când sunt bolnavi reflectă adesea 

obstacole semnificative în calea asistenței medicale.  

În acest sens, vă rog să îmi transmiteți o situație la nivelul anului curent, pentru fiecare județ, cu privire la instituțiile 

medicale publice și private și o situație referitoare la aparatura existentă pentru investigatii imagistice de inalta 

performanta CT (Computer Tomograf) si RMN (Rezonanta Magnetica Nucleara) pentru fiecare instituție medicală.  

Solicit răspuns scris.  

 

Deputat 

Vasilică Toma 

 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România 

 

 

➢ Declarații politice 

 

 

Ura față de români este în ADN-ul PSD-ului 

 

 

Ura față de români este în ADN-ul PSD-ului. Iar față de românii care muncesc și trăiesc în străinătate această ură 

pare a atinge niveluri viscerale.  

Periodic, avem răbufniri ale acestei realități. Săptămâna trecută, domnul deputat PSD Ionel Floroiu, argumenta că 

românii din Diaspora nu ar participa la vot fiindcă nu le-ar pasa, stigmatizând dintr-un foc o categorie de cetățeni români.  

Desigur, fără să spună că statul român caută prin toate mijloacele să-i umilească și să-i ignore, să le facă cât mai 

dificilă participarea la luarea deciziilor privind țara natală. 

Realitatea este că nivelul de corupție și hoție, sărăcia, promovate de PSD, îi motivează pe mulți să părăsească țara 

în căutarea unor condiții mai bune de trai și a unui respect pe care orice cetățean onest îl merită.  

Statul român nu își respectă cetățenii! 

Domnul Floroiu, ca și partidul din care face parte, alege să ignore faptul că Diaspora românească este unul dintre 

principalii investitori străini în economia românească și astfel contribuie direct la dezvoltarea ei, ca unul din semnele că 

românilor din afara țării chiar le pasă.  

Le pasă! 

Românii plecați la muncă în Occident au trimis acasă în 2021 peste 5 miliarde de euro! 

Pentru PSD, toate acestea sunt un moft, toată sudoarea și tot efortul din spatele acestor bani sunt niște fandoseli.  

Domnul Floroiu se plângea că mulți români trăind în străinătate par a fi înstrăinați de țară, păi, cu un PSD pe post 

de ciumă în România, cum să nu te scârbești, dom’le?  

Când la fiecare pas, ți se pun piedici, ți se arată că nu ești dorit, ești umilit, ciomăgit, ba chiar gazat, ți-e dat să 

înțelegi că ai devenit un proscris în propria țară.  

Nu stimabili PSD-iști, nu aveți cum să înțelegeți și să apreciați munca cinstită a unui român, nu aveți reperele 

necesare când sunteți croiți pe hoție, minciună și învârteli.  

Indivizi îmbogățiți prin sifonarea banului public, paraleli cu empatia, nu aveți cum să înțelegeți că nimeni nu ia 

calea străinătății de drag, nu aveți capacitatea să apreciați sacrificiile, osteneala, de multe ori dramele care stau în spatele 

deciziilor multor români de a se strămuta pe alte meleaguri. Decizii extrem de grele! 

Ura și hoția voastră, aproape patologice, îi alungă și îi țin departe de țară.  

Preocuparea voastră fundamentală e ce poate face România, ce pot face românii pentru voi, nu ce puteți face voi 

pentru țară și pentru români; adică o Românie fără hoție, fără penali, fără minciună, fără învârteli. 

 

Deputat 

Ștefan-Iulian Lőrincz 

 

*** 
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AUR – partid de extrema dreaptă aflat în slujba Moscovei 

 

 

Republica Moldova și Ucraina au primit chestionarul cu privire la cererea de aderare la Uniunea Europeană. Aderarea la 

UE a Republicii Moldova și a Ucrainei ar fi cel mai bun răspuns către Vladimir Putin. 

USR susține parcursul european al fraților noștri de peste Prut și al Ucrainei. Aceștia merită o șansă reală la dezvoltare, în 

lumea liberă, alături de țările europene. Pentru că lumea liberă nu a fost niciodată mai unită decât acum. 

„Luptăm pentru libertatea pe care voi o aveți". Această frază a fost rostită de Zelenski în fața Parlamentului European în 

urmă cu câteva săptămâni. Pe cât de puternică este această frază, pe atât de tristă în 2022.  

Trebuie să fim conștienți că libertatea o putem pierde oricând.  

Iar lupta împotriva discursurilor putiniste, rusofile și a tuturor celor care-și doresc o UE destrămată trebuie să continue. 

Din păcate, vedem și la noi în țară, inclusiv în Parlament, oameni care încearcă și în ziua de azi să justifice în orice fel 

această invazie a lui Putin. Desigur, în Parlament fac referire la trompeta de la Moscova: AUR. 

Cu toții am urmărit momentul în care Georgică Simion a amuțit când colegul meu, Bogdan Rodeanu, i-a spus că lucrează 

pentru Moscova. 

Bravo, Georgică! Ține-o tot așa! Știm bine că respiri cu doi plămâni: unul naționalist-populist, și celălalt moscovit. 

Mai mult, reacția acestora la discursul președintelui Zelenski de săptămâna trecută a mai demonstrat, încă o dată, că avem 

de-a face cu niște „unelte” ale Moscovei. 

Cinismul și tupeul parlamentarilor AUR sunt de-a dreptul revoltătoare și dezumanizante. Aceștia făceau live-uri pe 

Facebook, în timp ce cereau în gura mare să nu fie „emoționați” la vederea tragediei inimaginabile abătute asupra 

locuitorilor din localitățile Bucea și Irpin. 

 

Partea bună este că aceste manifestări le-au sesizat și românii, care încep să se prindă că au fost duși de nas de această 

caricatură populistă votată în 2020 și că aceștia subminează unitatea Europei în fața agresiunii brutale declanșate de Putin. 

Atât George Simion, cât și Călin Georgescu au afirmat că Putin își iubește țara, că acesta cunoaște foarte bine unghiurile 

diplomatice și că ar fi bine să avem și noi conducători ca el, care-și iubesc poporul. 

Șoșoacă, Lasca și Tobă, ajunși în Parlamentul României tot pe listele AUR, au trecut pe la Ambasada Federației Ruse 

pentru a susține ceea ce promova însăși propaganda rusă: NEUTRALITATEA ROMÂNIEI.  

Ceea ce trebuie să reținem de aici este că e important ca acum să expunem această haită de lupi în blană de oi, să arătăm 

tuturor că AUR este un partid de extrema dreaptă aflat în slujba Moscovei.  

Această precizare este de acum înainte obligatorie, ca nu cumva să repetăm alunecarea spre dictatură. 

Pentru că, așa cum bine spunea Francisco Goya, „Somnul rațiunii naște monștri”, trebuie să fim mereu „treji” și să ne 

apărăm dreptul la o lume sigură, dreaptă, morală, în care omul să fie liber, responsabil și respectat. 

Pentru 2024 vom avea de ales între două Românii: cea a plagiatorilor, trădătorilor, securiștilor și a putiniștilor (PSD-PNL-

UDMR-AUR) vs. România pro-europeană, occidentală, liberală (USR). 

 

Deputat 

Ștefan-Iulian Lőrincz 

 

*** 

 

EDUCAȚIA - domeniul care ne poate da "sens" și pe care trebuie să-l reformăm împreună 

 

Peste tot în jurul meu am observat dorința celor din jur de a înțelege, de a găsi semnificație: în muncă, în familie, în 

partide, în echipe. Recunosc, nici eu nu am făcut notă discordantă. Una dintre concluziile la care am ajuns este că educația 

e cea care poate aduce cele mai multe efecte pozitive pe termen mediu și lung, mai ales în ziua de azi. Prin educație, putem 

avea impact asupra prezentului și viitorului românilor de pretutindeni. Astfel, am luat decizia de a-mi continua activitatea 

parlamentară ca membră în Comisia de învățământ, pe lângă cea care se ocupă de problemele cetățenilor români din afara 

granițelor țării. 
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În linie cu această decizie, am depus un proiect legislativ prin care reglementăm grupele de acomodare destinate elevilor 

români anterior școlarizați în străinătate și nu lăsăm la voia întâmplării integrarea acestora în sistemul național de educație. 

Înainte de pandemie, ne gândeam cum putem fi mai performanți, mai activi, mai organizați. Perioada pandemică a dus la o 

schimbare de paradigmă, nevoia de sens 2.0. în care am înțeles cu toții că n-am încercat aproape deloc să ne cunoaștem pe 

noi înșine, ne-am bazat prea mult pe certitudini, automatisme și pe capacitatea noastră de a anticipa ce nu poate fi 

anticipat. Educația a jucat și joacă în continuare un rol crucial și în acest context. 

Apoi, a venit războiul din Ucraina și am realizat cât am fost de ignoranți față de cei care obțin roluri de putere. Am început 

să acordăm atenție adevăratelor definiții date păcii, apartenenței, colaborării și a democrației. Tot la nevoia de informare 

corectă și educație ajungem.  

Sensul 3.0 este despre reîntoarcerea la străvechiul cod al lui "împreună", iar educația este calea prin care ne putem înțelege 

mai bine, putem deveni mai conștienți de riscuri și lua decizii mai înțelepte pentru viitorul nostru. 

Timp de 30 de ani, educația a fost lăsată la coada listei de priorități ceea ce a contribuit la un nivel nepermis de abandon 

școlar timpuriu (2.2%), dar și un nivel al analfabetismului funcțional de peste 50%. 

Doar împreună, cu actori din mediul politic, public, din societatea civilă și privat putem face reforme reale în educație și 

oferi o perspectivă educațională inclusivă cetățenilor României. Prin activitatea mea parlamentară voi contribui la un 

sistem educațional în care integritatea, echitatea și performanța devin borne de bază. 

 

Deputat 

Simina Geanina Daniela Tulbure 

 

*** 

 

Județul Hunedoara merită o șansă la dezvoltare. Actualii guvernanți i-o refuză! 

 

Stimați guvernanți, 

 

Contextul prezent ne-a adus într-o criză energetică, iar asta ne reamintește cu durere de situația județului Hunedoara. 

Acesta a fost unul dintre cei mai mari producători de energie încă din primele decenii ale perioadei comuniste, iar în anul 

1989 marile centrale electrice de aici ajunseseră la o putere instalată de peste 2.000 de megawați, cea mai mare parte din 

aceasta fiind asigurată prin procesarea cărbunelui. La capitolul hidroenergie ne situăm și acum în top, centrala Râu-Mare-

Retezat fiind, după Lotru, a doua cea mai mare hidrocentrală de pe râurile interne ale României.  

 

Cu toate acestea, județul meu a fost sistematic ignorat în ultimele decenii la capitolul dezvoltare – inclusiv dezvoltare 

energetică. Ba mai mult, și ceea ce funcționa a fost distrus cu bună-știință de guvernele succedate la conducere. Complexul 

Energetic Hunedoara s-a dovedit un faliment premeditat. În închiderea minelor din Valea Jiului ați îngropat milioane de 

euro. Nu ați putut susține și retehnologiza Mintia, astfel că ați închis-o, nu ați pus-o în conservare și acum vreți să o 

vindeți. Puteți da asigurări că nu va fi revândută pe bucăți și transformată în fier vechi?  

Recent, v-ați bătut cu pumnul în piept că veți da drumul rapid microhidrocentralelor de pe Jiu, dar de fapt le-ați pus termen 

de finalizare în 2025.  

 

Pe lângă faptul că nu sunteți în stare să vă ocupați de companiile cu capital de stat care ar putea funcționa în județul 

Hunedoara, sabotați și investitorii privați dornici să ne ofere o șansă. Interesul transformării minelor de la Petrila în 

obiective turistice a fost blocat, deși putea fi un foarte bun proiect turistic pentru zonă. Există acum un investitor care vrea 

să facă un parc fotovoltaic în Valea Jiului, dar acesta bate la uși închise și nu este băgat în seamă de nimeni. Ministrul 

Energiei, domnul Virgil Popescu, este prea ocupat să stea la poze în loc să analizeze oferte care ar ajuta Valea Jiului să 

facă tranziția la energie verde. Banii din Fondul de Modernizare pentru sectorul energetic se duc, se pare, doar către 

anumite companii de stat, deși reprezintă un instrument esențial în dezvoltarea proiectelor energetice – și vorbim de zeci 

de miliarde de euro care ar putea finanța investiții în toată țara! 

 

Dezinteresul și indolența cu care ați tratat județul Hunedoara a făcut ca această cândva perlă a industriei românești să 

ajungă acum pe locul cinci între cele mai îmbătrânite județe din țară. Un județ cu mulți pensionari, cu salarii mici și cu 
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populație în continuă scădere. Un județ pe care l-ați prăduit de zeci de ani încoace, tratându-l ca pe o vacă bună de muls. 

Ați venit cu pompă electorală în campanii și ați promis investiții, retehnologizări, locuri de muncă. Realitatea? Nu ați făcut 

nimic.  

 

Vă chem să ne prezentanți strategia energetică națională, vă solicit să ne arătați planurile de dezvoltare energetică pentru 

România, pentru județul Hunedoara, care are atât de multe de oferit la acest capitol. Guvernul României și Ministerul 

Energiei, în special, au datoria să ne arate care este viitorul energetic al țării. Nu ne mai duceți cu vorba! Luminile 

județului Hunedoara se sting rând pe rând și voi sunteți responsabili pentru asta.  

 

Deputat 

Pollyanna Hanelore Hangan 

 

*** 

 

Vocea tinerilor pe scena europeană - o necesitate fundamentală 

 

Conferința privind Viitorul Europei este un prilej excepțional de implicare a tuturor actorilor societali relevanți în 

vitalizarea unor perspective unice de dezvoltare și reîmprospătare pentru Uniunea Europeană. În momentul de față, 

societatea globală și spațiul european, cu precădere, se confruntă cu transformări bruște, crize ce insistă să se suprapună și 

schimbări masive ale ordinii internaționale așa cum o cunoșteam în urmă cu doar câteva săptămâni. Invazia rusă asupra 

Ucrainei a generat un șoc, dar și o nevoie de reacție solidă în sprijinul unui popor eroic, ce luptă pe toate câmpurile 

posibile pentru a-și ocroti 

suveranitatea, independența, integritatea teritorială și libertatea. 

 

În tot acest amalgam de factori, am descoperit, prin multiplele interacțiuni cu tânăra generație, că tinerii sunt, la fiecare 

nivel, total dedicați unor țeluri comunitare avansate. Pentru ei, reziliența a devenit un numitor comun, iar participarea la 

viața cetății nu mai e opțională. Ne aflăm într-un punct în care, cu atât mai mult, trebuie să inițiem o dezbatere largă despre 

tineri, despre formele de sprijin pentru aceștia, despre participarea lor și despre provocările pe care le întâmpină aceștia ca 

generație. 

 

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, în discursul pe care l-a susținut în cadrul Stării Uniunii 

2021, că 2022 va reprezenta Anul European al Tineretului. Într-un moment de cumpănă pentru societatea globală, Agenda 

2030 pentru Dezvoltare Durabilă devine o sursă de inspirație și o reală foaie de parcurs, iar implementarea acesteia trebuie 

să constituie o prioritate în contextul fructificării unui viitor prosper, incluziv, sustenabil. 

 

Tinerii au demonstrat că pot să participe activ în acest proces, cu precădere în această perioadă de maximă tensiune la 

nivel global, însă implicarea lor este îngreunată de impedimente serioase. Un excepțional exemplu ne este livrat de către 

tânăra generație ucraineană, chintesența luptei pentru ocrotirea și fructificarea independenței, suveranității, integrității 

teritoriale și libertății țării lor. Astfel, se cuvine să adresăm următoarele întrebări:  

Cum conturăm rolul tinerilor în gestionarea celor mai complexe problematici globale, probleme ce afectează puternic 

securitatea societății? Ce acțiuni concrete adoptăm pentru un viitor cu adevărat sustenabil? Cum putem facilita implicarea 

tinerilor în îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă? Acestea sunt întrebările și problematicile pentru care am 

identificat soluții concrete, punctuale, în discuțiile noastre din cadrul evenimentului pe care l-am găzduit, în perioada 29-

30 martie 2022, alături de decidenți relevanți din spectrul politic și reprezentanți ai societății civile. 

 

Cu această ocazie, vă invităm să consultați rezoluția pe platforma mea online, siminatulbure.ro, și așteptăm cu mare 

căldură contribuțiile fiecărui actor. Conferința privind Viitorul Europei este numai un punct de debut. Participarea activă a 

cetățenilor este o temă fundamentală, pe care, în decursul mandatului meu, mi-o asum cu celeritate. 

 

Deputat 

Simina Geanina Daniela Tulbure 
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*** 

 

 

➢ Întrebări 

 

Adresată domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României 

 

Bugetul anual executat pentru organizații, autorități și instituții 

guvernamentale 

 

Stimate domnule prim-ministru, 

 

Vă rog respectuos să-mi transmiteți câte organizații, autorități și instituții guvernamentale din România primesc finanțare 

prin intermediul Legii bugetului de stat și care sunt acestea. De asemenea, vă rog să îmi precizați care a fost bugetul anual 

executat pentru fiecare dintre acestea în perioada 2016 – 2021. Precizez că interpelarea de față nu vizează instituțiile de 

învățământ preuniversitar, inspectoratele școlare județene, consiliile județene sau prefecturile. 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris și, de asemenea, am rugămintea să îmi trimiteți o copie a răspunsului la adresa 

de e-mail denisa.neagu@cdep.ro. 

Mulțumindu-vă pentru colaborare, vă asigur, domnule prim-ministru, de toată considerația mea, 

 

Deputat 

Denisa Elena Neagu 

 

*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Modificarea criteriilor de eligibilitate ale 

Programului „Casa Verde Fotovoltaice” 

 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Potrivit OM nr.1817/2016, programul „Casa Verde Fotovoltaice” prezintă un interes tot mai mare în rândul cetățenilor și 

un număr tot mai mare dintre aceștia doresc să instaleze astfel de sisteme. Totodată, există situații care nu au fost 

prevăzute în legislație, care duc la imposibilitatea anumitor cetățeni de a beneficia de acest program. Un astfel de caz este 

cel al cetățenilor care trăiesc în locuințe în care acoperișul este deținut în cotă parte cu vecinii, pentru că locuințele au fost 

proiectate astfel (de exemplu, casele tip vagon) ori pentru că locuințele individuale au fost împărțite ulterior etc. În acest 

sens, mai mulți cetățeni mi-au semnalat aceste cutume, care îi împiedică să beneficieze de programul în cauză. 

 

Așadar, având în vedere că un număr considerabil de cetățeni care ar dori să beneficieze de program se află în această 

situație, vă rog să luați în considerare modificarea criteriilor de eligibilitate prevăzute în Ordinul nr.1817/2016, care să le 

permită cetățenilor aflați în situația mai sus menționată să beneficieze de program, cu condiția de a obține acordul tuturor 

vecinilor care dețin restul suprafeței din acoperiș de până la 100% sau cu alte măsuri similare necesare. 

 

Vă rog să îmi comunicați dacă veți avea în vedere această propunere, precum și un termen stabilit. De asemenea, vă rog să 

îmi transmiteți răspunsul în scris și de asemenea am rugămintea să îmi trimiteți o copie a răspunsului la adresa de e-mail 

denisa.neagu@cdep.ro. 

Mulțumindu-vă pentru colaborare, vă asigur, domnule ministru, de toată considerația mea, 
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Deputat 

Denisa Elena Neagu 

 

*** 

 

Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 

Costurile finalizare și punere în funcțiune investitii arii protejate 

 

Domnule ministru,  

În contextul adoptării propunerii legislative pl-x 132/2022 care permite ca limitele ariilor naturale să fie modificate, pentru 

a putea finaliza hidrocentralele a căror construcţie a fost abandonată din cauza normelor europene de protecţie a mediului 

şi a modificărilor legislative ulterioare privind delimitarea zonelor protejate,  

Luând act de faptul că în urma amendamentelor adoptate de Comisiile parlamentare pentru industrii servicii, precum și de 

către Comisiile parlamentare pentru politică economică, reformă și privatizare propunerea legislativă permite continuarea 

execuției acelor hidrocentrale care se află în faza construcției într-un procent de realizare mai mare de 60% la data de 1 

mai 2022, 

Având în vedere că aceste hidrocentrale vor fi considerate proiecte de interes public major şi de securitate naţională, fapt 

care permite derogarea de la dispozițiile privind protejarea mediului înconjurător din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, 

Cunoscând faptul că aceste hidrocentrale urmează sa fi puse în funcţiune până cel târziu la data de 31 decembrie 2025, vă 

rog să-mi comunicați următoarele informații: 

1. Care este lista completă a acestor proiecte de investiții cărora li se va aplica prezenta lege prin raportare la 

datele și informațiile deținute de Hidroelectrica S.A.? 

2. Care sunt costurile de finalizare și punere în funcțiune pentru fiecare investiție în parte?  

 

Vă rog ca răspunsul la prezenta interpelare să-mi fie comunicat în scris, însoțit de date statistice sau orice altă informație 

disponibilă în format numeric/procentual pentru fiecare din cele două puncte de mai sus. 

 

Deputat 

Pollyanna Hanellore Hangan 

 

*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Debite ale râurilor cu amplasamente de hidrocentrale 

 

Domnule ministru, 

În contextul adoptării propunerii legislative pl-x 132/2022 care permite ca limitele ariilor naturale să fie modificate, pentru 

a putea finaliza hidrocentralele a căror construcţie a fost abandonată din cauza normelor europene de protecţie a mediului 

şi a modificărilor legislative ulterioare privind delimitarea zonelor protejate,  

Ținând cont de faptul că indicatorii economici ai proiectelor de investiție nu au fost actualizați, în unele cazuri de zeci de 

ani, și nu reflectă în mod clar consecințele cauzate de schimbările climatice inerente precum scăderea debitelor râurilor și 

prezența perioadelor de secetă îndelungată,  

Vă rog să-mi comunicați următoarele informații: 

1. Care sunt valorile debitelor medii lunare și anuale (mc/s), conform Apelor Române, din perioada 2018-2022, 

pentru fiecare râu pe care va fi finalizată o asemenea investiție? 

2. Care sunt valorile debitelor medii lunare și anuale (mc/s), conform Apelor Române, din perioada 2003-2017, 

pentru fiecare râu pe care va fi finalizată o asemenea investiție? 
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3. Care sunt valorile debitelor medii (mc/s) necesare asigurării protecției faunei și florei pentru fiecare râu pe care 

va fi finalizată o asemenea investiție? 

4. Care sunt valorile debitelor de servitute (mc/s) pentru fiecare râu după finalizarea fiecărei investiții? 

Vă rog ca răspunsul la prezenta interpelare să-mi fie comunicat în scris, însoțit de date statistice sau orice altă informație 

disponibilă în format numeric/procentual pentru fiecare din cele patru puncte de mai sus. 

Deputat 

Pollyanna Hanellore Hangan 

 

*** 

 

Adresată domnului Marian Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 

              

 

Situația privind prevenirea și combaterea violenței domestice 

 

Stimate domnule ministru, 

Având în vedere Legea nr. 217/2003, cu modificările și completările ulterioare, am rugămintea să îmi transmiteți 

următoarele: 

- câte cazuri de cereri de revocare a ordinelor de protecție s-au înregistrat în ultimii 3 ani, defalcat, pe fiecare an în parte, 

conform art. 49 din Legea 217/2003? 

- care este durata ordinului de protecție pentru fiecare dintre aceste cereri de revocare (1,2,3…luni) care s-au înregistrat, 

defalcat, pe ultimii 3 ani? 

- câte cereri de revocare a ordinelor de protecție s-au respins ca fiind inadmisibile pentru că au fost dispuse pe o perioadă 

mai mică de 6 luni? 

- câte cazuri de începere a urmăririi penale pentru nerespectarea ordinelor de protecție există în ultimii 3 ani în baza 

aceleiași legi? 

- câte cazuri de renunțare la urmărirea penală există în cazul încălcării ordinelor de protecție pe perioada maximă?  

 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris și, de asemenea, am rugămintea să îmi trimiteți o copie a răspunsului la adresa 

de e-mail denisa.neagu@cdep.ro. 

Mulțumindu-vă pentru colaborare, vă asigur, domnule ministru, de toată considerația mea, 

 

Deputat 

Denisa Elena Neagu 

 

*** 

 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructuriii 

 

Situația infrastructurii căi ferate Titan Sud HM – Oltenița 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Prin prezenta adresa dorim sa atragem atentia asupra unei probleme ce implica societatea dvs, si care genereaza un 

ambuteiaj in circulatia auto si un disconfort major locuitorilor din zona. 

La intersecția arterelor Șoseaua Gării Cățelu, Drumul între Tarlale și Șoseaua Industriilor din Sectorul 3 al capitalei există 

un pasaj la nivel cu calea ferată. Cu aproximativ 100 m înainte de acest pasaj trenurile care circulă pe rutele Titan Sud HM 

– Oltenița și retur reduc viteza la maxim 10km/oră.  

Deplasarea trenurilor cu o viteză extrem de redusă mărește timpul de așteptare a autovehiculelor la bariera, generând un 

ambuteiaj continuu în intersecția străzilor mai sus amintite, în condițiile în care este o zona cu trafic auto intens.  
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Totodată calea rutieră a pasajului este necorespunzătoare cu multe denivelari, generând o viteză redusă de traversare a 

acestuia de către autovehicule, inclusiv multe vehicule de transport marfa, ce tranzitează zona spre și dinspre autostrada 

A2. 

Operatorul de transport feroviar de călători (Transferoviar Calatori), ce operează trenurile pe aceasta sectie, ne-a 

comunicat că motivul circulatiei trenurilor cu viteza de 10 km/h prin pasajul la nivel respectiv se datorează unor restrictii 

de viteza de 15 km/h, stabilite de societatea Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" - SA, pentru circulatia peste zona 

pasajului la nivel si pentru linia 2 din stația Cățelu, iar acest lucru se datoreaza stării necorespunzătoare a infrastructurii 

feroviare.  

În aceste condiții vă rog să-mi răspundeți la întrebările de mai jos:  

 

1. Când au fost impuse restricțiile de viteză de 15 km/h pentru circulatia peste zona pasajului la nivel și pentru linia 2 din 

stația Cățelu?  

2. Care sunt lucrările de reparații la calea ferată ce se impun în zona pasajului la nivel și pentru linia 2 din stația Cățelu pentru 

ca această restricție de viteză să fie ridicată și care este valoarea totală a investiției? 

3. Cine este principalul responsabil pentru efectuarea lucrărilor menționate la întrebarea numărul 2? 

4. Care ar fi valoarea totală a unei modernizări complete a liniei Titan Sud HM – Oltenița și are Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii un proiect în această direcție?  

5. Care sunt obligațiile operatorului de transport feroviar de călători Transferoviar Călători, ce operează trenurile pe aceasta 

sectie, în ceea ce privește lucrările de întreținere și reparații ale căii ferate?  

6. Care sunt entitățile (private sau de stat) care administrează stațiile și tronsoanele ale căi ferate Titan Sud HM – Oltenița? 

Vă rog să ne transmiteți lista completă și atribuțiile contractuale aferente fiecărui operator în parte.  

7. Care este entitatea ce trebuie să asigure curăţenia şi igienizarea clădirilor, terenurilor şi spațiilor verzi din imediată 

vecinătate stației de tren Titan Sud (Bulevardul Basarabia) și a liniei de cale ferată Titan Sud HM – Oltenița? 

8. Care sunt modalitățile prin care autoritatea publică locală poate încheia un protocol de colaborare pentru curăţenia şi 

igienizarea terenurilor şi spațiilor verzi din imediata vecinătate a liniei de cale ferată Titan Sud HM – Oltenița?  

9. Vă rugăm să ne puneți la dispoziție documentele cadastrale asupra terenului pe care-l aveți în proprietate, pornind de la 

arealul din jurul Gării Titan sud, în zona Bulevardului Basarabia pe parcursul căii ferate de pe Șoseaua Industriilor până la 

intersecția cu Drumul intre tarlare, ieșirea din Sectorul 3 în Județul Ilfov.  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și, de asemenea, am rugămintea să îmi trimiteți o copie a răspunsului la adresa 

de e-mail denisa.neagu@cdep.ro. 

 

Deputat 

Denisa Elena Neagu 

 

*** 

 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Programul „Euro 200” 

 

Stimate domnule ministru, 

Conform Legii nr. 269/2004, este prevăzută acordarea unui ajutor financiar în valoare de 200 de euro, sumă calculată în 

conformitate cu cursul de schimb valutar al Băncii Naționale a României din ultima zi a lunii precedente, elevilor și 

studenților din învățământul de stat sau privat cu vârsta de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri de 

maximum 250 lei brut/membru de familie, pentru a-și achiziționa un calculator personal. În acest sens, vă rog respectuos 

să-mi comunicați următoarele informații: 

 

- Câte solicitări au existat din partea elevilor pentru a beneficia de acordarea acestui ajutor financiar și câte au fost aprobate, 

defalcat, pe fiecare an în parte, din 2004 până în prezent? 

- Câte solicitări au existat din partea studenților pentru a beneficia de acordarea acestui ajutor financiar și câte au fost 

aprobate, defalcat, pe fiecare an în parte, din 2004 până în prezent? 

mailto:denisa.neagu@cdep.ro
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- Care este suma bugetată, respectiv suma executată, anual, pentru cele cele două categorii de beneficiari, defalcată pentru 

elevi și studenți și pe fiecare an în parte, din 2004 până în prezent? 

 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris și, de asemenea, am rugămintea să îmi trimiteți o copie a răspunsului la adresa 

de e-mail denisa.neagu@cdep.ro. 

Vă mulțumesc pentru colaborare și vă asigur, domnule ministru, de toată stima mea, 

 

Deputat 

Denisa Elena Neagu 

 

*** 

 

Adresată domnului Adrian -Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

 

Raport privind Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar 

UNIREA” S.A. 

 

Stimate domnule ministru, 

 

În momentul de față, Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A., companie națională 

înființată în baza Hotărârii de Guvern nr. 933/2018 are scopul de a susține producția agricolă națională și, implicit, 

producătorii locali. 

 

Totodată, în ultimii ani au fost semnalate mai multe nereguli cu privire la funcționarea S.N. „Casa Română de Comerț 

Agroalimentar UNIREA” S.A. Pe de o parte, în anul 2019 s-au semnalat probleme de cheltuire a bugetului alocat S.N. 

„Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A., de către membrii Consiliului de Administraţie. Pe de altă parte, 

în 2021, foștii angajați au dat în judecată S.N. „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A, pentru concedieri 

neîntemeiate. Unii dintre ei au și câștigat, obligând societatea națională să-i reangajeze și să le plătească salariile din urmă, 

dar și cheltuielile de judecată. 

 

Având în vedere acest context mai puțin fericit, am rugămintea să îmi transmiteți: 

 

- o copie a raportului Corpului de control rezultat în urma verificărilor S.N. „Casa Română de Comerț Agroalimentar 

UNIREA” S.A. din anul 2019; 

- numărul foștilor angajați care au contestat în instanță decizia de concediere de la înființarea societății naționale din anul 

2018 până în prezent, precum și numărul celor care au avut câștig de cauză în instanță în această situație; 

 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris și, de asemenea, am rugămintea să îmi trimiteți o copie a răspunsului la adresa 

de e-mail denisa.neagu@cdep.ro. 

Mulțumindu-vă pentru colaborare, vă asigur, domnule ministru, de toată considerația mea, 

 

Deputat 

Denisa Elena Neagu 

 

*** 

 

Adresată domnul Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Situația includerii elevilor și studenților refugiați și strămutați din Ucraina în sistemul educațional din România 

 

Stimate domnule ministru, 
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Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne transmise către presă în data de 17.03.2022, 3.753 de cetățeni ucraineni au 

solicitat azil în România, și încă alți circa 80.000 de persoane strămutate care au venit din Ucraina. Iar aceste cifre au 

crescut constant până în prezent. De asemenea, acești cetățeni beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislația 

națională, inclusiv dreptul minorilor la educație (Art. 18, Art. 20 alin. (1), lit. h) și Art. 20^2 din Legea nr. 122 din 4 mai 

2006). 

 

Am luat act și de anunțul dumneavoastră din 26.03.20221 că numărul elevilor ucraineni audienți în școlile din România, pe 

curriculum românesc, va fi de 1.140 la începând cu data de 28.03.2022, dintr-un total de aproape 33.691 de minori ajunși 

în țara noastră în urma conflictului armat din Ucraina. 

 

Prin urmare vă rog, domnule ministru, să răspundeți la următoarele întrebări: 

 

• Care este numărul actual de elevi ucraineni cu vârsta școlară înscriși în sistemul de învățământ din România? 

 

• Care este numărul total de clase cu predare în limba ucraineană maternă din România? 

 

• Există la nivelul Ministerului Educației un plan de înființare de noi clase de predare în limba ucraineană maternă? 

• Există la nivelul Ministerului Educației un plan de locuri subvenționate pentru studenții refugiați din Ucraina să-și 

continuă studiile în România? 

• Care este numărul actual de cadre didactice care predau limba ucraineană în școlile din România? 

• Există la nivelul Ministerului Educației un plan de suplimentare a cadrelor didactice din Ucraina? 

Menționez că orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite.  

Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa iulian.lorincz@cdep.ro. 

 

 

Deputat 

Ștefan-Iulian Lőrincz 

 

*** 

 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

În atenția Poliției de Frontieră Române, Inspectoratul General pentru Imigrări 

 

 

Situația persoanelor strămutate, a solicitanților de protecție temporară și de azil 

care au venit din Ucraina 

 

Stimate domnule ministru, 

Potrivit datelor furnizate de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) până în 30 martie 20222, 

peste 4 milioane de oameni au fugit din Ucraina în urma invaziei militare ruse, iar 6,5 milioane de persoane sunt 

strămutate acum în interiorul Ucrainei. Și aceste cifre sunt în creștere în fiecare zi. 

 

Potrivit ONU citată de BBC,3 cei mai mulți refugiați au ajuns în Polonia (2.337.000). Urmează România cu 609.000 de 

refugiați și persoane strămutate, Republica Moldova cu 387.000 de refugiați, Ungaria cu 365.000 de refugiați, Slovacia – 
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281.000 de refugiați. Unele persoane au călătorit din Republica Moldova în România și au fost incluse în totalurile 

ambelor țări. 

 

Ținând cont de aceste date și diferitele categorii de persoane care s-au adăpostit sau au tranzitat România vă rog 

respectuos, domnule ministru, să răspundeți la următoarele întrebări: 

 

• Care este numărul total de persoane care au trecut frontiera națională dinspre Ucraina începând cu data de 24 februarie 

2022 și până în prezent? 

• Care este numărul total de minori care au trecut frontiera națională dinspre Ucraina începând cu data de 24 februarie 2022 

și până în prezent? 

• Care este numărul cetățenilor români care au trecut frontiera națională dinspre Ucraina începând cu data de 24 februarie 

2022 și până în prezent? 

• Care este numărul total de persoane care au venit din Ucraina și au solicitat de la statul român protecție temporară 

începând cu 24 februarie 2022 și până în prezent? 

• Care este numărul total de persoane care au venit din Ucraina și au solicitat azil în România începând cu data de 24 

februarie 2022 și până în prezent? Câți dintre ei sunt cetățeni ucraineni? 

• Care este numărul total persoane cu statut de refugiat în România? 

• Care este numărul total de persoane originare din Ucraina care au tranzitat România pentru a ajunge în alte țări începând 

cu data de 24 februarie 2022 și până în prezent? 

 

Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: iulian.lorincz@cdep.ro. 

 

Menționez că orice alte informații suplimentare tangente cu acest subiect sunt binevenite. 

 

Deputat 

Ștefan-Iulian Lőrincz 

 

*** 

 

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

În atenția Ministerului de Externe  

 

Acțiunile întreprinse de autoritățile statului român cu privire la prevenirea și combaterea fenomenului de 

exploatare a muncitorilor sezonieri 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Luând în considerare faptul că atașatul pe probleme de muncă și sociale este reprezentantul Ministerului Muncii și 

Protecției Sociale în cadrul misiunilor permanente ale României în străinătate, și are următoarele atribuții (conform 

Articolului 26 din HG nr. 412 din 5 mai 2005): 

 

a) susținerea și protejarea intereselor lucrătorilor români în străinătate; 

b) promovarea mobilității lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene; 

c) informarea lucrătorilor asupra riscurilor muncii ilegale; 

d) promovarea și respectarea drepturilor lucrătorilor români aflați în străinătate, în conformitate cu legile și normele 

internaționale, cu valorile drepturilor omului, libertății și democrației; 

e) combaterea muncii ilegale a cetățenilor români în străinătate; 

f) activarea pieței forței de muncă din țara unde funcționează către solicitanți din România; 

g) asigurarea legăturii permanente dintre lucrătorii români din străinătate și instituțiile și structurile Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din România. 
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Iar săptămâna trecută, presa a relatat despre un caz grav de exploatare prin muncă a zeci de români în fermele din 

provinciile Cosenza, Crotone și Matera din sudul Italiei.4 Muncitorii s-au confruntat cu numeroase ameninţări din partea 

angajatorilor, care i-au forţat să accepte salarii extrem de mici, care erau cu mult sub ceea ce lucrătorii agricoli din Italia 

negociaseră cu patronatele la nivel naţional. Astfel, lucrătorii erau plătiţi cu 15 până la 30 de euro pe zi pentru peste 12 ore 

de muncă la câmp, fără vreo compensație din partea angajaorilor în caz de accidente. Oamenilor li se punea în vedere fie 

să accepte condiţiile inumane de muncă şi salariile de mizerie, fie să plece. Muncitorii, majoritatea din România și Nigeria, 

erau nevoiţi să doarmă în condiţii mizere, fără a avea asigurate condiţiile minime de igienă. Din păcate, astfel de situații nu 

sunt singulare. 

Luând în considerare cele expuse anterior,vă rog domnule ministru să transmiteți răspunsuri la următoarele întrebări: 

• Ce acțiuni au întreprins în anii 2020-2021 atașații pe probleme de muncă și sociale aflați la misiunile diplomatice din 

Republica Italiană pentru a preveni muncitorii români cu privire la riscurile muncii ilegale? 

• La nivelul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale se va lua în considerare demararea unei campanii naționale de 

informare a cetățenilor care călătoresc în străinătate cu privire la riscurile muncii ilegale? 

• Ce acțiuni va întreprinde Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe cu 

privire la prevenirea și combaterea fenomenului exploatării prin mucă a muncitorilor români în străinătate? 

 

Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa iulian.lorincz@cdep.ro. 

  

 

Deputat 

Ștefan-Iulian Lőrincz 

 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  

Democrate Maghiare din România 

 

 

 

 

 

➢ Întrebări 

 

 

Adresată domnului Virgil Popescu, ministrul Energiei 

      domnului Horia Miron Constantinescu, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor 

 

Refuzul furnizorului de gaze naturale de a răspunde sesizărilor privind calculul eronat al consumului de gaze 

naturale și de recalculare a facturilor pe perioada sezonului rece 2021-2022 la un cămin pentru persoane vârstnice 

 

Fundația umanitară Salem din localitatea Salonta, județul Bihor, administrează un cămin pentru persoane vârstnice, client 

final în înțelesul Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, menționat în Legea nr. 259/2021 pentru 

aprobarea O.U.G. nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze 

naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind 

acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia 

Biosferei "Delta Dunării", la art. I pct. 1 de modificare a art. 1 lit. f): ”f) furnizori publici şi privaţi de servicii sociale 

prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 

cu modificările şi completările ulterioare”.  

În aplicarea preverilor legale privind schemele de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru 

sezonul rece 2021-2022, furnizorului i-au fost transmise cererea și declarația pe propria răspundere, însoțite de documente 

doveditoare ale statului de furnizor de servicii sociale, fiind astfel respectate prevederile art. IV din Legea nr. 259/2021. 

Din data de 26 noiembrie consumatorul a fost preluat de furnizorul Engie Romania S.A. în regim de ultimă instanță, acesta 

fiind emitentul facturilor pentru consumul de gaze naturale aferent perioadei decembrie 2021-februarie 2022. 

Facturile prezentate de reprezentantul legal al fundației arată faptul că facturarea consumului s-a realizat la prețul de 

1,07598 lei/kWh fără TVA. Cu toate că în data de 28 ianuarie a fost transmis un formular de plângere la furnizor, în afara 

unui răspuns automat de înregistrare a sesizării (nr. 1001140/04.02.2022) nu s-a primit răspuns, situație care s-a repetat și 

în luna martie, plângere înregistrată cu nr. 1667213/10.03.2022. 

De asemenea, reprezentantul Fundației s-a adresat și Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, în data 

de 8 aprilie 2022, plângere pe care o anexez prezentei întrebări. 

 

Ținând cont de faptul că legiuitorul a înțeles să menționeze în mod explicit furnizorii de servicii sociale ca beneficiari ai 

schemei de sprijin din perspectiva categoriilor sociale vulnerabile cărora le acordă asistență, este firesc ca autoritățile 

statului să le acorde atenție și protecție în fața unor posibile abuzuri. 

 

Ce măsuri veți lua pentru a obliga furnizorul ENGIE Romania S.A. să recalculeze facturile aferente consumului de gaze 

naturale din perioada noiembrie 2021-februarie 2022, să emită așadar factură de corectare, și în viitor să țină cont de 

statutul consumatorului în emiterea facturilor? 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 11 - 2022  
Săptămâna 11 - 15 aprilie 2022  

 

 

72 

 

Solicit răspuns în scris. 

 

Deputat 

Szabó Ödön 

 

*** 

 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Modalitatea de includere a unei nivel de educație timpurie antepreșcolară în structura învățământului preșcolar 

 

Stimate domnule ministru, 

La biroul meu parlamentar am fost sesizat de episcopul Csűry István din partea Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra 

Craiului, în legătură cu problemele întâmpinate prin includerea nivelului antepreșcolar  prin arondarea Creșei Reformate 

„Csillagocska” în structura Liceului Reformat „Lorántffy Zsuzsanna” din Oradea, care dispune de nivel preșcolar.  

Creșa Reformată „Csillagocska” a fost înființată și funcționează pe baza hotărârii nr. 13/2019 a Adunării Generale a 

Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului din anul 2019. Imobilul în care își desfășoară activitatea creșa menționată, 

se află în administrația Eparhiei, fiind în posesia tuturor autorizațiilor de la instituții competente.  

Legea educației naționale nr. 1/2011 a fost modificată și completată prin Legea nr. 17/2022 privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi 

abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale. Conform prezentei legi alin. (16) al articolului 27 prevede: 

„Creşele confesionale pot solicita arondarea prin decizie a inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, la 

unităţile de învăţământ care au în structură învăţământ preşcolar.”  

Pe baza completărilor sus menționate, Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului a solicitat arondarea Creșei 

Reformate „Csillagocska” în structura Liceului Reformat „Lorántffy Zsuzsanna” din Oradea prin mai multe adrese trimise 

către Inspectoratului Școlar Județean Bihor, însă nu au primit niciun răspuns de la instituția competentă din noiembrie 

2021 până în prezent. Primăria Municipiului Oradea prin adresa nr. 101318/09.03.2022 a comunicat Eparhiei Reformate 

de pe lângă Piatra Craiului faptul că, după emiterea Deciziei Inspectoratului Școlar al județului Bihor vor iniția 

modificarea rețelei școlare prin includerea Creșei Reformate „Csillagocska” (nivel antepreșcolar) în structura Liceului 

Reformat „Lorántffy Zsuzsanna” din Oradea.  

Având în vedere toate aspectele expuse mai sus și faptul că modificările și completările aduse Legii educației naționale nr. 

1/2011 prin Legea nr. 17/2022 se aplică din anul școlar 2021-2022, vă rog respectuos să-mi acordați un răspuns la 

următoarele întrebări. 

 

1. Ce fel de demersuri mai sunt necesare astfel ca procedura de arondare a Creșei Reformate „Csillagocska” în 

structura Liceului Reformat „Lorántffy Zsuzsanna” din Oradea  să se finalizeze cât mai repede posibil? 

2. Vă rog să îmi precizați când va fi pusă în practică solicitarea Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului 

conform legii, la nivelul județului Bihor?   

 

Anexez documentele cu privire la acest caz. 

Solicit răspuns în scris. 

 

 

Deputat 

Szabó Ödön 

 

*** 
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Adresată domnului Marius Constantin Budăi,  ministrul Muncii și Solidarității Sociale  

 

Situația plăților efectuate conform OUG 43/2020 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Prin Legea nr. 166/20221 s-a modificat art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea 

unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada 

stării de urgenţă și a fost creat cadrul legal pentru acordarea, o singura dată, a unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 

lei brut pentru angajaţii centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru 

copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru angajaţii centrelor rezidenţiale destinate altor categorii vulnerabile, 

ale furnizorilor publici şi privaţi, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, care au fost izolaţi preventiv la locul de 

muncă pe perioada stării de urgenţă. 

Totodată, legea prevede că "Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială centralizează de la nivelul 

agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, solicitările primite de la furnizorii 

de servicii sociale şi le transmite Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale în termen de 10 zile calendaristice de la data 

primirii acestora". 

În urma audiențelor cu cetățenii am primit mai multe reclamații care vizează faptul că plățile nu au fost efectuate 

pentru toți beneficiarii solicitanți în temieul legii. Sunt județe, în care a primit acest stimulent doar personalul care lucrează 

în centrele rezidențiale aflate în subordinea DGASPC-urilor, iar cele din centrele rezidențiale private așteaptă în 

continuare.  

 

Întrebări:  

1. La nivel național câte persoane beneficiază de suma de 2.500 lei? 

2. La nivelul fiecărui județ care este suma achitată până în prezent și câți beneficiari sunt care așteaptă efectuarea plăților? 

3. Când considerați că se va ajunge la zi cu toate plățile? 

Solicit răspuns în scris. 

 

Deputat 

Csép Éva Andrea 

 

*** 
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Grupul parlamentar al Alianţei  

pentru Unirea Românilor 

 

➢ Întrebări 

 
Adresată domnulului Eduard Raul Hellvig, Director al Serviciului Român de Informații 

 Domnului Gabriel Vlase, Director al Serviciului Român de Informații Externe  

 

 

Finanțarea Partidului Alianța pentru Unirea Românilor 

 

Stimate domnule director, 

 

De la apariția pe scena politică, dar mai ales după intrarea reprezentanților săi în Parlamentul României, Partidul 

Alianța pentru Unirea Românilor se confruntă în mod constant și nejustificat cu atacuri din partea opozanților politici, a 

unor jurnaliști și a unor formatori de opinie cu privire la sursele de finanțare.  

În acest sens, vă rugăm, domnule director, să ne comunicați dacă din verificările efectuate de către instituțiile 

abilitate sau din cele pe care le-ați realizat prin specificul activității instituției pe care o conduceți rezultă că formațiunea 

AUR a beneficiat de finanțare externă de proveniență rusească sau orice altă sursă suspectă și care nu se încadrează în 

legislația națională. 

Solicităm răspuns scris. 

  

Deputat  

Antonio Andrușceac 

 

*** 

 

 

Adresată domnului Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Măcelul pădurilor trebuie să înceteze! 

 

Stimate domnule ministru, 

 

România este o țară bogată mai ales când vorbim de rezerve naturale, faună și floră. Avem o multitudine de 

zăcăminte ce ar putea fi exploatate, avem o multitudine de specii de animale și păsări rare, avem o multitudine de plante, 

copaci, protejați chiar prin lege însă noi nu le apreciem la adevărata valoare. Suprafața fondului forestier era în anul 1990 

de peste 6 milioane de hectare, dar în prezent nu regăsim nici jumătate din această suprafață. În doar 32 de ani au fost tăiați 

sute de milioane de arbori, distrugându-se suprafețe importante de teren. 

Fondul forestier este proprietate publică a statului ce se administrează de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, 

regie autonomă de interes național, aflată sub autoritatea statului, prin autoritatea publică centrală care răspunde de 

silvicultură. 
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            Consider că protecția mediului ar trebui să fie un subiect ușor de abordat și rezolvat însă, de multe ori este doar 

discutat, fiind pe agenda tuturor miniștrilor care au fost la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. În realitate, nu vedem 

nicio îmbunătățire și cel mai probabil în următorii ani vom ajunge să avem zero păduri! 

Zilele trecute am urmărit cu atenție investigațiile unei publicații din România cu privire la mafia pădurilor în care 

se prezenta managementul defectuos al prevenției și controlului în regimul silvic. Practic, se vede cum anumite persoane 

cu influență politică și funcții cheie, fraudează sistemul de stat. 

Pentru că am primit numeroase întrebări cu privire la acest subiect și pentru o mai bună transparență și 

corectitudine a informațiilor, domnule ministru, aș dori să îmi transmiteți următoarele: 

1. Câte controale privind tăierile ilegale și transportul acestora au fost făcute în ultimii 5 ani? Aș dori răspuns 

defalcat pe județe. 

2. Care este suprafața fondului forestier în ultimii 5 ani? Aș dori răspuns defalcat pe județe și ani. 

3. Ce măsuri veți lua pentru a extinde suprafața fondului forestier? 

 Solicit răspuns scris. 

 

Deputat  

Gianina Șerban 

 

*** 

 

 

Adresată domnului ministru Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administratiei 

            

Se anunță un tun financiar de 20 de milioane de euro pentru reabilitarea  

Palatului Administrativ Suceava! 

 

Domnilor ministrii, 

 

 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, dar care a afectat si  patrimoniul cultural al acestui 

județ, întrucît clădirea în care își desfășoară activitatea Consiliul Județean Suceava și Prefectura Suceava a fost afectată de 

operațiunile de stingere a incendiului.  

Important de precizat este faptul că acoperișul acestei clădiri a fost inclus într-un proiect de renovare destul de 

recent, respectiv în anul 2015, situație în care dotările contra incendiului ar fi trebuit să fie funcționale și de ultimă 

generație. 

Mass-media locală arată că senzorii de fum din Palatului Administrativ nu au funcționat, cu consecința faptului că 

toată mansarda de 2000 m.p. și arhivele birourilor ce funcționau la nivelul mansardelor, au ars în totalitate producînd 

pagube importante. 

Reporterii prezenti la fata locului au relatat că nu toate mașinile de intervenție erau echipate corespunzător, fiind și 

mașini cu ani buni de funcționare, ceea ce ne arată că efortul de modernizare al flotei de intervenție in caz de incendiu 

trebuie să continue.  

Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, 16 martie, un proiect de hotărâre vizând investiția în consolidarea, 

restaurarea, reabilitarea și dotarea Palatul Administrativ al Sucevei. Lucrarea se va derula pe o perioadă de 22 de luni din 

care patru luni sunt pentru proiectare și 18 luni pentru execuție.  

Valoarea estimată prin indicatorii tehnico-economici aprobați în ședința de miercuri a Guvernului este în sumă de 

96 de milioane de lei din care 1,3 milioane vor fi din bugetul Consiliului Județean Suceava, iar diferența va fi asigurată de 

Ministerul Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții. De altfel, aceasta va avea rol de autoritate contractantă în 

cadrul licitației deschise ce va fi organizată în acest an pentru a fi desemnați proiectantul și executantul lucrărilor.  

Între lucrările prevăzute sunt refacerea Sălii „Ștefan cel Mare”, consolidarea peretelui de pe fațada principală și 

turnul. Totodată, se va reconstrui  acoperișului acoperit cu țiglă, iar învelitoarea  va fi din tablă de cupru. Pentru fațadele 

din nord, sud și est se va reveni la fațadele  clădirii conform imaginilor extrase din arhivă. 
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Avînd în vedere că pentru renovarea Palatului Culturii din Iași a fost necesară alocarea sumei de  26 milioane de 

euro pentru reabilitarea unei clădiri de 36.000 m.p. și 298 de încăperi față de Palatul Administrativ Suceava pentru care au 

fost alocați cca. 20 milioane de euro pentru 7235 m.p și 72 de încăperi, solicităm să trimiteți corpul de control al 

Ministerului Dezvoltării la Suceava sau să reanalizati corectitudinea cu care au fost stabilite sumele necesare pentru 

reabilitare, dar mai ales  să monitorizati prin mijloace specifice derularea acestei investiții întrucît risipa banului public și 

tunurile finaanciare nu sunt fenomene neobișnuite în judetul Suceava.   

Față de această situație solicităm să  răspundeți la următoarea întrebare: 

1. La ce dată veți trimite Corpul de Control al Ministerului Dezvoltării sau prin ce altă modalitate veti stopa risipa banului 

public și cum veti opri tunul financiar ce se pregătește pentru lucrarea de reabilitare a Palatul Administrativ Suceava? 

Solicităm răspuns în scris și oral. 

 

Deputat 

Dorel Gheorghe Acatrinei 

Deputat 

Lucian Florin Pușcașu 

 

*** 

 

Adresată domnului Vasile Dâncu, ministrul Apărării Naționale  

Cum evaluați capacitatea armatei române de apărare a țării după ultimele 3 incidente din care ultimul vineri 18 

martie? 

Domnule Vasile Dâncu demisionați din funcția de Ministru al Apărării Naționale pentru care nu aveți nici 

un fel de pregătire! 

 

Domnule ministru, 

 

 Un individ mascat a intrat într-o unitate militară din Mamaia Sat unde a atacat un soldat şi a furat pistolul 

mitralieră şi un încărcător. Militarul ar fi opus rezistenţă, dar individul, care avea şi o armă albă, s-a dovedit prea 

puternic. A sărit apoi gardul unităţii şi s-a făcut nevăzut, cu tot cu armă. Străzile din Mamaia şi Constanţa s-au umplut de 

poliţişti, iar paza la consulatul Rusiei din Constanţa a fost întărită, preventiv. Ministerul Apărării a dispus sporirea pazei la 

toate unităţile militare din ţară. Întâmplarea s-a petrecut în jurul orei 20.15.  

Costi Spînu, purtător de cuvânt MApN: ”O persoană neidentificată, cu cagulă și înarmată cu o armă albă, a 

intrat prin efracție în perimetrul unității militare și l-a atacat pe militarul din pază.” Militarul a opus rezistenţă, spune 

reprezentantul MApN. Chiar s-a luptat cu agresorul corp-la-corp, însă, cu toate eforturile, a fost deposedat de arma din 

dotare și de un încărcător cu 30 de cartuse. După ce a intrat în posesia armei și a muniției, agresorul a părăsit perimetrul 

unității, a sărit gardul, iar militarul agresat, evident, a anunțat de urgență comanda unității. Parchetul Militar Constanța și 

organele de poliție au deschis o anchetă pentru cercetarea evenimentului.  

Este al treilea incident în mai puţin de o lună care pune Armata Română într-o lumină proastă. Vineri, un militar 

de 35 de ani a murit în poligonul Smârdan din Galaţi, strivit de un tanc în timpul unui exerciţiu militar. Iar pe 2 martie, în 

judeţul Constanţa, s-au prăbuşit unul după altul un MiG-21 și elicopterul militar trimis la operaţiunea de salvare. Opt 

oameni au murit atunci. 

Față de această situație vă adresăm următoarea întrebare: 

Cum evaluați capacitatea armatei române de apărare a țării după ultimele 3 incidente, ultimul vineri 18 martie 

cînd un militar a fost deposedat de arma din dotare? Puteți asigura apărarea flancului estic al NATO, măcar prin 

coparticiparea la misiuni comune sau veți solicita celorlați membri ai NATO să suplinească deficitul de pregătire al 

armatei române față de provocările momentului?  

 Solicităm răspuns în scris și oral. 

 

Deputat 

Dorel Gheorghe Acatrinei 

Deputat 
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Lucian Florin Pușcașu 

 

*** 

. 

 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 

Numărul vaccinurilor anti Covid-19 expirate 

 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Având în vedere răspunsul dumneavoastră Nr. AR2953/ 25.01.2022, România a contractat 56 milioane de doze de 

vaccine anti Covid 19 pentru anii 2020-2021 o parte din acestea urmând să fie livrate la începutul anului 2022. Dintre 

acestea, 17,9 milioane de doze sunt produse de Pfizer în Belgia. 

Conform informațiilor apărute în presă, o parte din aceste doze de vaccin au expirat sau au primit de la Agenția 

Europeană pentru Medicamente (EMA) o extindere de la 6 luni la 9 luni, perioadă de valabilitate pentru vaccinul 

Comirnaty produs de compania Pfizer/BioNTech, lucru care stârnește semne de întrebare în opinia publică.  

În acest sens, vă rog să îmi precizați în scris: 

1. Dozele de vaccin Pfizer din Belgia pe care România le deține sunt marcate Comirnaty ? Dacă da, câte dintre acestea sunt 

marcate Comirnaty ? 

2. Din aceste doze pot fi vaccinați și copii cu vârstele cuprinse între 5 și 11 ani?  

3. Câte doze de vaccin au expirat din cele cumpărate de România de la debutul pandemiei ? 

4. Câte doze de vaccin urmează a fi distruse din numărul total de vaccinuri achiziționate ?  

 

Deputat 

Dan Tanasă 

 

*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode,  ministrul Afacerilor Interne 

 

Scurgerea de informații din dosarul depus de jurnalista Emilia Șercan 

 

Stimate domnule ministru, 

 

În ultimele zile, corectitudinea și competența Poliției Române sunt puse la îndoială prin acuzele doamnei Emilia 

Șercan, reputată jurnalistă de investigații. Subiectul acuzei constă în faptul că Poliția Română a făcut publică o probă din 

dosarul referitor la amenințările pe care dumneaei le-a primit ca reacție la publicarea anchetei în care Premierul Nicolae 

Ciucă este acuzat de plagiat în teza domniei sale de doctorat. În acest sens, doamna Șercan aduce la cunoștința publicului 

larg dovezile de necontestat din care reiese că Poliția Română ar fi complice al acestor tentative de discreditare și 

intimidare la adresa domniei sale. 

De asemenea sunt aduse acuze atât domniei voastre, domnule ministru, cât și șefului Poliției Române, deoarece 

deși ați dat asigurări că veți dispune de o anchetă internă la nivelul Serviciului de Investigații Criminale pentru a descoperi 

cine a oferit presei respectivele capturi de ecran, până în prezent nu s-a desfășurat nicio anchetă internă, fapt care aduce și 

mai multe suspiciuni la nivelul opiniei publice. 

Având în vedere gravitatea acuzațiilor, afectarea prestigiului instituției Poliției Române cât și încrederea cetățenilor în 

această instituție, vă rog să binevoiți să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări:  

1. Ce măsuri concrete veți lua pentru a soluționa acest episod îngrijorător?  

2. Ce măsuri concrete veți lua pentru a identifica cine a făcut publice acele informații clasificate ?  

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 11 - 2022  
Săptămâna 11 - 15 aprilie 2022  

 

 

78 

 

Deputat 

Dan Tanasă 

 

*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Când veți rezolva problema funcționării serviciului Permise Auto Suceava! 

 

Domnule ministru, 

 Direcția Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor este organ de specialitate al administrației 

publice centrale, cu personalitate juridică, care funcționează în subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi care exercită 

competențele ce îi sunt date prin lege cu privire la organizarea şi coordonarea activității de evidență şi eliberare a 

permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare.  

În noiembrie 2020, au fost arestați preventiv Radu Obreja, Șef Permise Auto Suceava și Mihail Martin, Șef DGA 

Suceava, în data de 08.04.2021 a fost arestat preventiv și Șeful interimar Donciu Andrei, detașat de câteva zile de la 

Serviciul Permise Maramureș. Astfel, criza de la Serviciul Permise auto Suceava continuă. 

Ultimul comunicat al Prefectului Județului Suceava pe acest subiect precizează: 

(…)Sunt conștient că decalajul foarte mare dintre momentul susținerii probei teoretice, respectiv a celei practice 

pentru obținerea permisului auto creează candidaților foarte mult disconfort și frustrare. Nu în acești parametri ar trebui 

să se prezinte un serviciu public de calitate!(…). In mod real activitatea de examinare practică s-a desfășurat în cea mai 

mare parte a anului trecut cu aportul a 4-5 examinatori atestați/lună, fapt ce a condus la situația nedorită ca un candidat să 

poată susține proba practică de traseu la 6 luni după susținerea probei teoretice de sală, în special la categoriile B şi C”. 

Față de această situație, vă rugăm să precizați când veți rezolva problema disfuncționalităților de la serviciul public 

de la Permise Auto Suceava? 

Solicit răspuns în scris și oral. 

 

Deputat  

Dorel Gheorghe Acatrinei 

Deputat  

Lucian Florin Pușcașu 

 

*** 

 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor Publice 

 

Datoria publică a trecut de 50% din PIB. 

Cum ați cheltuit banii împrumutați? Copii noștri vor putea plăti aceste împrumuturi sau vor rămâne în sarcina 

nepoților? 

 

Domnule ministru, 

 

Datoria administrației publice (datoria guvernamentală) se situa, în februarie 2022, la 596,9 miliarde de lei, în 

creștere față de nivelul de 591,55 miliarde de lei consemnat în luna precedentă, conform datelor centralizate de Ministerul 

Finanțelor. Raportat la PIB, datoria guvernamentală a fost de 50,6% la sfârșitul lui februarie (50,2% din PIB la finalul lunii 

ianuarie 2022).Datoria pe termen mediu şi lung se cifra la 579,158 miliarde de lei, iar cea pe termen scurt la 17,741 

miliarde de lei. 

Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 497,556 miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. 

Împrumuturile se cifrau la 90,1 miliarde de lei, informează Agerpres. O sumă de 265,987 miliarde de lei era datorie 

guvernamentală în lei, 284,398 miliarde de lei reprezenta datorie guvernamentală în euro şi 45 miliarde de lei echivalent 

datorie în dolari americani. 
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Datoria administrației publice centrale se ridica, la sfârșitul lui februarie, la peste 580 miliarde lei, din care 

562,372 miliarde de lei pe termen mediu şi lung. Cea mai mare parte a datoriei administrației centrale era contractată în 

euro (280,21 miliarde de lei) şi în lei (253,361 miliarde de lei, echivalent).Datoria administrației publice locale se cifra la 

16,816 miliarde de lei, din care 16,786 miliarde de lei pe termen mediu şi lung. 

Conform datelor MF, datoria externă a administrației publice era de 307,748 miliarde de lei (26,1% din PIB), din 

care 302,836 miliarde de lei datorie externă a administrației publice centrale şi 4,512 miliarde de lei datoria externă a 

administrației publice locale.  

 Față de această situație solicit răspunsul la două întrebări: 

 (1) Cum au fost cheltuiți banii împrumutați ?  

 (2) In câți ani vor fi restituite aceste împrumuturi? 

Solicităm răspuns în scris și oral. 

 

 

Deputat 

Dorel Gheorghe Acatrinei 

Deputat  

Lucian Florin Pușcașu 

 

*** 

 

Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 

 

Ajutorul acordat ucrainenilor veniți în România din zona de conflict armat 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Este de apreciat implicarea autorităților române de la declanșarea războiului din țara vecină. Faptul că pe întreaga 

perioadă a procedurii de solicitare de azil, aceste persoane pot beneficia de cazare în centrele Inspectoratului General 

pentru Imigrări, primind ajutor material și medical, consiliere psihologică și juridică, dacă este solicitat acest ajutor. 

Zilnic peste 10.000 de ucraineni ajung în România, iar gradul de ocupare a centrelor de cazare ale IGI este aproape 

complet. 

Domnule ministru, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

- Câți cetățeni ucraineni sunt în prezent pe teritoriul României de la declanșarea conflictului armat din Ucraina? 

- Câți refugiați au solicitat azil în România din 24 februarie a.c. până în prezent? 

 

Solicit răspuns în formă scrisă. 

   

Deputat 

Raisa Enachi 

 

*** 

 

 

 

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

 

Cetățenii ucraineni care au venit în România goniți de război 

 

Stimate domnule ministru, 
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La o căutare mai atentă se poate observa faptul că nu există foarte multe informații publice legate de numărul 

ucrainenilor care muncesc în România. Potrivit Ministerului Muncii înainte de conflict în România erau angajați 2.904 

ucraineni. Puțin peste 200 de contracte de muncă au fost semnate după începerea conflictului armat. 

Pe baza unei declarații pe proprie răspundere, persoanele care provin dintr-o zonă de conflict armat și care nu dețin 

documente care să ateste calificările profesionale sau experiența profesională necesară pentru angajare pot fi angajate 

pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru o perioadă de 6 luni sau o perioadă maximă de un an.  

Refugiații nu mai au nevoie de permise sau vize, doar de o declarație pe proprie răspundere. 

Domnule ministru, vă rog respectuos să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

- Cât de corectă este angajarea în câmpul muncii a ucrainenilor care provin din zone de conflict armat în baza unei declarații 

pe proprie răspundere, în cazul când ei nu pot prezenta acte ce pot atesta calificarea sau experiența profesională? 

- Câte locuri de muncă sunt disponibile în prezent pe domenii aparte pentru cetățenii ucraineni care provin din zonele de 

conflict armat a Ucrainei și care se află în această perioadă în România? 

- Câți cetățeni ucraineni avem în prezent angajați pe piața muncii în România? 

 

 Solicit răspuns în formă scrisă. 

 

   

Deputat 

Raisa Enachi 

 

*** 

 

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

 

Compensarea muncii în România 

 

Stimate domnule ministru, 

La jumătatea anului trecut a apărut în presa națională un articol din care reiese faptul că în România, media orelor 

muncite într-o săptămână este foarte mare față de media europeană, ocupând primul loc în acest clasament. În mod 

concret, datele publice oferite de Eurostat arată că la nivelul anului 2020, românii au muncit în medie 40,4 ore pe 

săptămână în timp ce în alte țări din occident, media orelor muncite este semnificativ mai mică: Germania (34,3 ore), 

Danemarca (32,7 euro) și Olanda (29,5 euro). Paradoxul constă în faptul că deși în România se muncește mai mult decât în 

Uniunea Europeană, media salariilor din România ocupă un loc înspre finalul clasamentului, România fiind depășită doar 

de Bulgaria. 

Având în vedere contextul delicat și multitudinea de crize prin care trece țara noastră, vă rog respectuos să 

binevoiți să-mi comunicați în scris la următoarele întrebări: 

1. Care este punctul dumneavoastră de vedere asupra acestei situații ? 

2. Cum justificați faptul că în România raportul dintre munca depusă și salariul primit este invers proporțional ? 

3. Aveți soluții concrete pe care doriți să le implementați pentru a ușura viața românilor ? 

4. Ce alte soluții aveți planificate pentru a crește calitatea vieții românilor prin creșterea puterii de cumpărare ? 

 

Deputat 

Dan Tanasă  

 

*** 

 

 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 

Personalul medical din România 
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Stimate domnule ministru, 

Cunoscând faptul că a existat o relaxare a măsurilor de protecție  împotriva Covid-19 la începutul acestui an și 

faptul că au existat numeroase cazuri în presa națională prin care se atrăgea atenția asupra apariției fenomenului rămânerii 

fără un loc de muncă a personalului medical angajat în perioada pandemiei pentru a putea face față cazurilor de 

îmbolnăviri care creșteau alarmant, vă rog respectuos să binevoiți să-mi comunicați în scris la următoarele întrebări: 

5. În baza cărei legi este încă în vigoare triajul în unele spitale din țară ? 

6. Care este situația din prezent a personalului contractat pe perioadă determinată în perioada pandemiei ? (câți au fost 

contractați în perioada pandemică, câți mai sunt încă angajați, câți au încheiat colaborarea cu mediul spitalicesc) 

7. Câți dintre cei cărora li s-a încheiat perioada contractuală, au ajuns în șomaj ?  

8. Mai există spitale sau/și secții care în continuare sunt supra-solicitate ? 

9. Ce măsuri propuneți pentru a elimina această situație? 

 

Deputat 

Dan Tanasă  

 

*** 

 

Adresată domnului Mugur Isărescu, Guvernator al Băncii Naționale a României 

 

Valoarea datoriei externe totale a României în ultimele 60 de luni. 

 

Stimate domnule Guvernator,  

 

Presa națională relatează în ultimele luni despre creșterea a datoriei externe totale a României. 

În legătură cu acest fapt, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 

1. Care este valoarea datoriei externe totale a României la zi și cum se prezintă în dinamică, pe ultimele 60 de luni, 

valoarea datoriei externe totale a țării ? 

2. Care este structura actuală a datoriei externe totale a României ? 

3. Care sunt în prezent, în ordinea descrescătoare a valorii împrumuturilor acordate, principalii creditori ai României ? 

Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 

 

Deputat  

Boris Volosatîi 

 

*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Situația fondului forestier proprietate publică a statului și suprafața nou împădurită a fondului forestier național 

în 2022 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Diminuarea de suprafață a fondului forestier proprietate publică a statului se datorează, în principal: 

- punerilor în posesie, ca urmare a aplicării legii fondului funciar, 

- scoaterii definitive din fondul forestier a unor terenuri, 

- trecerii unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – 

Romsilva în domeniul unor unități administrativ teritoriate și în administrarea consiliilor locale ale acestora. 
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Totodată, până la sfârșitul anului 2023, România are obligația să realizeze lucrări de împădurire și reîmpădurire pe o 

suprafață de 25.000 ha, planuri de împădurire asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.  

Vă rog să îmi puneți la dispoziție informații în privința următoarelor aspecte: 

1. Care este suprafața fondului forestier în proprietate publică a statului la 31 decembrie 2021? 

2. Care este suprafața pentru care a fost schimbată categoria de folosință silvică a terenurilor din fondul forestier în 

destinația drum forestier în anul 2021? 

3. Care este suprafața scoasă din fondul forestier național fiindu-i schimbată categoria de folosință? 

4. Câte hectare de pădure din fondul forestier național au fost împădurite în 2021? 

5. Câte hectare de pădure din fondul forestier național sunt prevăzute a fi împădurite în 2022? 

Cu speranța că răspunsul dumneavoastră va fi transmis cu celeritate, vă mulțumesc și vă asigur de întreaga mea 

considerație! 

 

Deputat 

Alin Ilie Coleșa 

 

*** 

 

 

➢ Declarații politice 

 

Ministerul Educației, prin instituția UEFISCDI, aflată în subordinea sa, impune ideologia de gen tuturor 

universităților, instituțiilor publice de certare și tuturor entităților publice și private care doresc să acceseze o 

finanțare în domeniul cercetării-inovării 

 

Fiecare universitate și entitate publică sau privată de cercetare din România a primit un raport cu un așa-zis 

caracter informativ, în fapt, un act prin care fiecare universitate și entitate publică sau privată de cercetare-inovare trebuie 

să adopte un Plan de Egalitate de Gen (GEP), care constituie un criteriu de eligibilitate (!) pentru toate aplicațiile și 

propunerile de finanțare a unor proiecte de cercetare-dezvoltare de către programul UE Orizont Europa. 

Horizon Europe este o entitate în cadrul UEFISCDI, care gestionează programul Horizon Europe al UE la nivel 

național. Acest program constituie programul de finanțare pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene pentru perioada 

2021-2027, cu un buget de peste 95 miliarde de euro. 

UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării) 

este o instituție aflată în componența Ministerului Educației, care decide ce și cum se finanțează învățământul superior, 

cercetarea și inovarea la nivel național. 

GEP propus depășește cu mult legislația în privința egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, în 

vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele vieții publice din România, 

aspecte reglementate în mod mai mult decât necesar prin Legea 202/2002. 

Prin PEG/GEP Unitatea Horizon Europe a UEFISCDI impune ideologia politică de gen în universități și institute 

de cercetare-dezvoltare într-o formă dintre cele mai dure. 

• înlocuiește conceptul de sex biologic cu cel de gen; 

• dorește să distrugă așa-zise stereotipuri de gen false: 

• să distrugă rolul esențial al femeii în creșterea copiii și educația copiilor. E cel mai măreț rol, de ce este privit ca un 

stereotip? 

• Impune o egalitate (mai degrabă o superioritate) numerică forțată și nocivă între femei și bărbați în toate sectoarele 

educaționale și economice. Un scop fals, nociv, deoarece sunt domenii de activitate specifice unui anumit sex. Nimeni nu 

privește ca ceva nociv faptul că femeile reprezintă majoritatea personalului din învățământ (în special cel preșcolar și 

preuniversitar) și din sistemul de sănătate.  

• Impune protocoale de recrutare care vizează egalitatea de gen. 
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• Este impusă desemnarea unui ofițer responsabil cu GEP la nivelul fiecărei facultăți și a unui responsabil cu GEP la nivelul 

fiecărui departament. Asistăm la o politizare structurală a instituțiilor de învățământ superior, la desemnarea unor ofițeri 

politici până la ultima unitate organizatorică a universităților și a institutelor de cercetare. 

În esență se promovează o construcție artificială, așa-zis culturală, cu puternică încărcătură de ideologie politică de 

natură neo-marxistă, în contradicție cu realitatea, cu biologia și cu logica. 

Se promovează la nivel de învățământ și cercetare-inovare o politică absurdă, nocivă, specifică regresismului neo-

marxist, care duce la bulversarea relațiilor sociale, la hiper-sexualizarea copiilor, la distrugerea societății fundamentate 

valorile esențiale: pe credință, pe familia tradițională, pe respect față de trecut și reperele lui morale, și lista poate continua. 

Vom lupta pentru apărarea legii și normalității: 

1. Pentru instituții de învățământ libere de activități de natură politică de natură neo-marxistă. Deja reglementat prin art. 7, 

alin. (1) a Legii Educației Naționale. Model de GEP/PEG încalcă acest lucru; 

2. Pentru un concept al egalității de șanse între bărbați și femei real, de bun simț, care ține de normalitate, creștin-

conservator; 

3. Vom apăra autonomia universitară împotriva unor amestecuri de ideologie politică neo-marxistă, care sunt impuse 

universităților. împotriva oricăror reglementări legislative naționale; 

4. Vom trage la răspundere pe cozile de topor care promovează acest GEP/PEG ilegal. 

 

Deputat 

Ilie Alin Coleșa 

 

*** 

 

“Nu (mai) vindeți țara!” 

 

Stimate domnule Președinte, 

Stimați colegi, 

Domnule Ministru Virgil Popescu,  

 Prezentat cu surle și trâmbițe drept instrumentul care va scoate România din sărăcie și prin intermediul căruia se va 

realiza tot ce nu s-a realizat în ultimii 32 de ani și mai mult decât atât, Planul Național de Redresare și Reziliență pare a fi 

mai degrabă un măr otrăvit care va avea ca deznodământ pierderea brumei de suveranitate care a scăpat, în mod miraculos, 

neatinsă de interesele străine. 

 Mă refer, în primul rând, la asumarea prin PNRR a listării pe Bursa de Valori București a companiei Hidroelectrica, 

„liderul în producția de energie electrică și principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic 

Național, o companie vitală pentru un sector strategic, cu implicații în siguranța națională”, am încheiat citatul din 

descrierea ce se regăsește pe site-ul companiei. 

 Cum un necaz nu vine niciodată singur, recent, unul dintre reprezentații Fondului Proprietatea, acționar al 

Hidroelectrica, a „recomandat puternic” listarea duală a pachetului de 15%, adică nu numai pe piața internă principală, ci 

și pe una secundară internațională adecvată, cum ar fi London Stock Exchange. 

 Cu alte cuvinte, dacă nu se vinde pe taraba noastră, poate se vinde pe a altora. 

 Stimați colegi, 

 După zeci de ani de vânzare a avuției naționale, de cele mai multe la ori prețuri derizorii de către trădătorii de neam și 

țară care s-au perindat la conducerea statului român, se pare că a venit și momentul companiilor și domeniilor care, până 

acum, „au scăpat” printre degetele celor interesați să vadă România în genunchi. De doi încoace, un lucru este clar, atât 

pentru Alianța PNL-USR-UDMR, cât și pentru Marea Coaliție PSD-UDMR-PNL: totul trebuie vândut, ce mai este al 

nostru trebuie să devină al altora. 

 Stimați colegi, 

De ce să vindem acțiunile unei companii naționale dacă este profitabilă și vitală pentru economia României, de ce 

să oferim unui străin acces direct în inima sectorului energetic românesc, de ce să facilităm un posibil atentat la siguranța 

națională prin vânzarea acțiunilor Hidroelectrica unei companii care ar putea avea interese ostile țării noastre, iată câteva 

întrebări la care cei vizați ar trebui să răspundă mai întâi public, apoi să dea cu subsemnatul. Sau invers. 

 Vă mulțumesc! 
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Deputat 

Dumitru Viorel Focșa 

 

*** 

 

Avem nevoie de măsuri concrete 

 

Stimate domnule președinte,  

Stimați colegi,  

 

În fiecare an sărbătorim în data de 7 aprilie Ziua Mondială a Sănătății, eveniment care are scopul de a evidenția o 

temă de sănătate specifică unui domeniu prioritar care provoacă îngrijorare în accepțiunea Organizației Mondiale a 

Sănătății (OMS). 

Anul acesta Ministerul Sănătății, prin Programul Național de Evaluare și Promovare a Sănătății, finanțează 

și organizează campania ZIUA NAȚIONALĂ A SĂNĂTĂȚII, cu sloganul: [,,PLANETA NOASTRĂ - SĂNĂTATEA 

NOASTRĂ’’, Să înlăturăm poluarea aerului, apei și hranei! Pentru un Viitor Sănătos.] 

Cu ocazia acestei zile doresc să vă aduc aminte cum au luptat autoritățile pentru sănătatea noastră în decursul 

pandemiei: 

- record de spitale arse, ultimul fiind cel de ieri la UPU Bagdasar Arseni; 

- achiziții supraestimate de vaccinuri care acum au expirat; 

- unități medicale de suport Covid nefuncționale și abandonate; 

- achiziții din pandemie care nu sunt anchetate; 

- discriminarea populației prin catalogarea de vaccinat/nevaccinat; 

- împrumuturi enorme aprobate rapid din cauza stării excepționale de alertă; 

- sfidarea guvernanților prin chefurile organizate în timp ce restul populației se afla în carantină; 

- refuzul de a accepta folosirea indemnizației pentru finanțarea partidelor în scopul de a renova sau construi un spital; 

- cadre medicale veșnic insuficiente; 

- și bineînțeles condițiile din spitale, condiții nedemne de secolul în care trăim, dar cu care românii s-a obișnuit; 

 

Vă doresc tuturor multă sănătate, căci dacă ajungeți la spital există o bună șansă să „vă culcați sănătoși și vă treziți 

morți”, după cum spunea doamna Raluca Turcan. 

Deșteaptă-te române! 

 

Deputat 

Sebastian- Ilie Suciu 

 

*** 

 

 

România - o țară frumoasă, cu oameni sufletiști   

 

Domnule președinte, 

Stimați colegi, 

Știm cu toții că răbdarea, empatia și ospitalitatea sunt caracteristici ale poporului român, manifestate și apreciate 

de-a lungul timpului de către toți cei care au venit pe meleagurile noastre. În România vei fi mereu întâmpinat cu brațele 

deschise și cu multă căldură sufletească. 

Odată cu începutul conflictului din Ucraina, România s-a implicat intens, acordând ajutor umanitar, atât în țara 

vecină, cat și pe teritoriul nostru. Au fost un efort, o mobilizare și o dorință de a ajuta care s-au manifestat de la instituțiile 

guvernamentale până la organizațiile civice și oamenii simpli. Am oferit locuri de cazare, hrană, apă, ajutor medical, 

asistență în cele mai variate forme multor refugiați. Mă mândresc că țara noastră a arătat atâta compasiune și generozitate, 

în spiritul creștinesc ce ne caracterizează. Desigur, nu putem afirma același lucru referitor la alte țări învecinate. 
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Dar până unde poate ajunge această bunăvoința? Mă tem că generozitatea românească se poate manifesta uneori în 

forme de-a dreptul curioase. Nu trebuie să ne atentam identitatea prin exagerarea semnificației ajutorului acordat și nici 

demnitatea, nici rațiunea în numele acelui ajutor. Am fost martori la multiple cazuri de arborare pe clădiri oficiale din 

România a drapelului ucrainean, fără a fi vorba de o vizită oficială, fapt care în mod evident contravine Legii 75/1994. 

Drapelele altor state se pot arbora pe teritoriul României numai împreună cu drapelul național şi numai cu prilejul vizitelor 

cu caracter oficial de stat, al unor festivități şi reuniuni internaționale. 

În ce țară s-a mai văzut așa ceva? Oare nu este suficient că deja avem drapele cu alte însemne de natura separatista 

pe teritoriul României ? 

Mai nou, am început să schimbăm indicatoarele rutiere cu unele scrise în rusă și ucraineană. Oare nu există hărți și 

GPS, sau ucrainenii  nu știu să citească literele latine? Oare chiar am ajuns la culmea prostiei sau este manifestarea 

dresajului politic la care suntem supuși ? 

La Galați a fost înaintată propunerea de către un partid politic de a redenumi o stradă cu un nou nume: „Eroii 

Ucrainei”. Înțelegem suferința prin care trece poporul ucrainean, dar propunerea ni se pare nepotrivită și exagerată. Având 

în vedere faptul că încă se află la stadiul de dezbatere publică, AUR Galați vine cu propunerea de a alege un nume care să 

evoce un episod la fel de dureros din istoria noastră românească, de exemplu masacrul celor peste 3000 de români care, în 

urmă cu 81 de ani, încercau să se refugieze în România, dar au fost executați de către grănicerii sovietici. Suntem convinși 

că denumirea de „Strada Martirilor de la Fântâna Albă” ar fi mult mai potrivită și necesară pentru cinstirea memoriei celor 

ce și-au pierdut viața atunci. 

În aceeași tematică se înscrie și campania demarată de către autoritățile ucrainene, prin ambasadele lor, de a 

solicita statelor să schimbe numele străzilor  unde se află ambasadele Rusiei cu nume care să conțină cuvinte și sintagme 

precum „Ucraina”, „Ucraina Liberă”, „Ucraina Independentă”, „Eroii Ucrainei” etc. Aflăm că o solicitare de schimbare a 

denumirii unei părți din Șoseaua Pavel D. Kiseleff a fost trimisă și Primarului Bucureștiului. Sper că autoritățile române 

vor avea discernământ și nu vor răspunde unui asemenea demers care mi se pare exagerat și abuziv. 

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Lilian Scripnic 

 

*** 

  

Vasluiul în „ruine” 

 

 Statisticile demonstrează că județul Vaslui este una dintre cele mai sărace zone  ale României, prin urmare, necesită 

sprijin și asistență an de an. 

 Vasluiul poate fi considerat rezultatul analfabetismului clasei politice românești, și niciun partid politic nu este scutit 

de vină pentru situația grea a țării. 

 Timp de 50 de ani, de exemplu, moara de grâu și fabrică de pâine din cartierul 13 Decembrie a municipiului Vaslui a 

fost producătorul de pâine numărul unu al județului, aceasta fiind considerată un adevărat simbol ale zonei noastre. După 

mai mulți ani de inactivitate, a ajuns să fie demolată în favoarea unui presupus „centru comercial”, adică distrugem 

producătorii români în avantajul vânzătorilor străini. Generațiile dinainte de 1989, au rămas doar cu mirosul de pâine 

coaptă în amintire. 

 Și orașul Negrești pare a fi acum o epavă! Înainte de 1989, locuitorii acestui oraș lucrau la fabrica de pâine, filatura de 

bumbac, fabrica de mobilă, fabrica de utilaj greu, dar toate au avut același destin: au dispărut în urma escrocheriilor. 

 Întreprinderile private au cumpărat toate aceste structuri la un preț de nimic și le-au vândut la fier vechi. Ca în toată 

economia românească, există o mare îngrijorare cu privire la viitorul locurilor de muncă a generațiilor care vin după noi! 

Sărăcia și disperarea sunt din ce în ce mai răspândite în zona Vasluiului. Orașele își pierd industria, spitalele, locurile de 

muncă și chiar simbolurile care au fost transmise de la înaintași. Infrastructura precară împiedică dezvoltarea, unde există 

apă – pompele nu funcționează, iar oamenii, fie că locuiesc în blocuri sau în case, se încălzesc cu lemne sau la butelia cu 

gaz. 

 Din păcate, Vasluiul se situează pe primul loc în ceea ce privește statisticile negative. Mulți dintre locuitori nu au ce să 

mănânce și nici cu ce să-și trimită copiii la școală. Și din acest motiv tinerii nu pot obține nici educația de bază la care au 
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dreptul legal, șansele de a-și găsi un loc de muncă bine plătit sunt minime.  

 Factorii de decizie și responsabilii politici sunt conștienți de prezența sărăciei, pregătirea profesională precară a 

tinerilor, și le convine acest fapt, de ce? Oamenii săraci și puțin pregătiți pot fi manipulați.  

 Vasluienii încă au un sentiment de demnitate în viața lor, deși doresc să aibă un rol în societate, principalele lor 

preocupări se reduc la aspectele de bază ale vieții: precum hrana, siguranța, adăpostul, sănătatea și locurile de muncă. 

 În aceste condiții, vom ajunge în situația de a nu avea cu cine să muncim, chiar dacă am dori să dezvoltăm unele 

sectoare prioritare pentru viața vasluienilor.  

Sectorul industriei de morărit și panificație se confruntă cu probleme serioase legate de scăderea consumului, dar 

și de o evaziune fiscală fără precedent în special la făină și produse de panificație. În loc să simțim miros de pâine 

proaspătă, aici la noi, acasă, stăm și privim cum „indivizi dubioși” ne vând produse de nivel inferior. Clasa politică nu 

înțelege, sau nu-și dorește să impună măsuri inteligente pentru a scoate județul Vaslui din sărăcie și mizerie (exemplul ar fi 

lipsa unui wc în locul de întâlnire pentru cei ce urmează să susțină examenul de conducător auto). 

 Dacă dorim să valorificăm potențialul economic al unei zone a țării care nu-și merită poziția actuală în economia 

noastră, trebuie să-i ajutăm pe acești oameni printr-o politică menită să canalizeze banii europeni spre dezvoltarea țării și 

spre crearea de avantaje fiscale pentru investitori. 

 Dragi politicieni ai județului Vaslui, haideți să fim cu adevărat alături de cetățenii noștri, care ne-au votat cu încredere! 

Deputat 

Raisa Enachi 

 

 


