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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 

 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor marţi, 26 martie 
 

 
Camera Deputaţilor a adoptat, prin vot final, marţi, 26 martie, următoarele proiecte de lege: 
 
1. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, reexaminată, 

la cererea Preşedintelui României (Pl-x 130/2012/2013), lege organică – 302 voturi pentru, 2 împotrivă, 13 abţineri; 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2012 privind trecerea unor 

imobile în proprietatea publică a statului (PL-x 457/2012), lege organică – 315 voturi pentru, 3 împotrivă, 1 abţinere; 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea 

unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor (PL-x 28/2013), lege organică – 280 voturi pentru, 
43 împotrivă, 1 abţinere; 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2012 privind aprobarea 
scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici 
producători de energie electrică pentru Sistemul Electroenergetic Naţional şi de energie termică, precum şi/sau 
energie termică pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de 
combustibili pentru unii operatori economici (PL-x 57/2013) - lege ordinară, 306 voturi pentru, 2 împotrivă, 15 
abţineri; 

5. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2011 privind 
reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile (PL-x 
522/2011) - lege ordinară, 266 voturi pentru, 42 împotrivă, 20 abţineri. 

 
Domnul prof. univ. dr. Valer Dorneanu a fost ales, prin vot secret cu buletine, în funcţia de judecător al 

Curţii Constituţionale, din partea Camerei Deputaţilor, la propunerea Grupului parlamentar al PSD. Domnul Valer 
Dorneanu a obţinut  279 voturi pentru, fiind împotrivă 59. Mandatul este de 9 ani, cu începere din iunie 2013. 

Contracandidatul acestuia, domnul senator Nicolae Vlad Popa, propus de Grupul parlamentar al PD-L, a 
obţinut 59 voturi pentru şi 279 împotrivă. 

Deputatul PDL Tinel Gheorghe a anunţat, marţi, în plenul Camerei Deputaţilor, depunerea moţiunii simple 
“Salvaţi metroul bucureştean”. 

Deputatul Gheorghe Coman a anunţat, îm aceeaşi zi,  printr-o scrisoare prezentată în plenul Camerei 
Deputaţilor, că şi-a dat demisia din Partidul Poporului - Dan Diaconescu şi s-a înscris în Partidul Conservator. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 
Sesiunea februarie – iunie 2012 

(Situaţia cuprinde datele la 29 martie 2013) 
                                                                                                                                                                                                          
                                             
 

Totalul iniţiativelor legislative 809  

din care: 
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 710

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 99
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 336
394

– votate  366
             din care: - înaintate la Senat        17
                            - în procedura de promulgare   36
                            - promulgate*   61 
                            - respinse definitiv 252
– la vot final 28
2) Se află în proces legislativ 422
a) pe ordinea de zi 88
b) la comisii  325
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 7

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

2

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 15
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 14
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 1
4) Desesizări 1

 
 
               ▪ Cele 366 iniţiative legislative votate privesc: 
                           99 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                             din care: 
                             62  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                  14  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                        23  proiecte de legi  
                         267 propuneri legislative 
 
                * În anul 2013 au fost promulgate 75 legi, dintre care 61 din iniţiativele legislative dezbătute şi votate în 
sesiunea actuală.      
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 
 Camerei Deputaţilor  
Şedinţa de marţi, 26 martie 2013 

 
 

 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 69 

        din care: - în dezbatere 
69

                       - la vot final 0
 

Dezbătute 
                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               4  

5  

   - votate 5
         din care: - înaintate la Senat 1
                        - la promulgare 4
                        - respinse definitiv 0
   - la vot final 0
 
Pe ordinea de zi la sfârşitul perioadei 88

        din care: - în dezbatere 
88

                       - la vot final 0
 
 
 
     ▪ Cele 5 iniţiative legislative votate privesc: 
    4  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
    1 propunere legislativă 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 

săptămâna 25 - 29 martie 2013 
 

 
 

 

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

1.  PL-x 457/2012 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2012 privind 
trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului   
 

2.  PL-x 28/2013 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind 
modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor    
 

3.  PL-x 57/2013 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2012 privind 
aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili 
pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul Electroenergetic 
Naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, precum şi 
prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 
pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de 
combustibili pentru unii operatori economici    
 

4.  PL-x 522/2011 – Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 
privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum 
şi a altor imobile  
 

 
 

II. Proiect de lege care se transmite spre dezbatere  Senatului: 
 

 PL-x 130/2012/2013 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul 
cadrelor militare  
(Reexaminată la cererea Preşedintelui României) 
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   E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  
al  Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2013 

 
 (situaţie la data de 29 martie 2013) 

 
 

 
 
 
 
 
În şedinţa din data de 30 ianuarie 2013, Guvernul a discutat �i aprobat Lista priorităţilor legislative ale 

Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului 2013, care  cuprinde 123 de proiecte de legi.  
Dintre acestea, 66 proiecte de legi au fost înregistrate şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ la 

Camera Deputaţilor. Stadiul actual al acestora se prezintă astfel: (Anexă) 
 
 
 

- proiecte de lege aflate pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor: 3

- proiecte de lege aflate în dezbatere la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor: 31 

- proiecte de lege înregistrate la BP pentru trimitere la comisii:       1 

- proiecte de lege aflate în dezbatere la Senat: 14 

- legi trimise la promulgare: 8

- legi promulgate: 9

 
                                                    TOTAL                                                                          66 
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                                                                                                                                                                                                                              ANEXĂ 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru prima  sesiune parlamentară ordinară a anului 2013 

 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  2288  mmaarrttiiee    22001133))  
  
  
  
  

                                II..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  PPEE  OORRDDIINNEEAA  DDEE  ZZII    AA  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    
          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Raport depus pe: 

1 

Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(2) – (4) ale art. 7 din Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament 
între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea 
de bunuri şi servicii. (poz. I-a-4)  
    Obiectul de reglementare: abrogarea alin.(2) - (4) ale art.7 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de 
tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi 
furnizarea de bunuri şi servicii, pentru a se conforma cerinţelor Hotărârii Curţii 
de Justiţie a Uniunii Europene din 1 martie 2011. Intervenţiile legislative vizează 
modificarea art.7 alin.(1) în sensul precizării faptului că utilizarea elementului 
sex ca factor în calcularea primelor şi beneficiilor, în cadrul serviciilor de 
asigurare şi a serviciilor financiare conexe, nu trebuie să determine diferenţe în 
materie de prime şi beneficii pentru persoana asigurată în toate contractele noi 
încheiate începând cu data de 21 decembrie 2012, abrogarea alin.(2), (3) şi (4) 
ale art.7, precum şi introducerea la art.7 a unui nou alineat prin care aplicarea 
principiului primelor şi beneficiilor unisex se face începând cu data de 21 
decembrie 2012. 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  66/ 25.02.2013 

18.03.2013 
(Raport de 
adoptare cu 

amendamente 
admise) 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Raport depus pe: 

2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 
privind stocarea geologică a dioxidului de carbon. (poz. I-b-15) 
    Obiectul de reglementare: stabilirea cadrului legal şi instituţional necesar 
pentru stocarea geologică a dioxidului de carbon, în vederea prevenirii efectelor 
negative asupra mediului şi a riscurilor pentru sănătatea umană prin reţinerea 
permanentă a dioxidului de carbon, pe coordonatele alinierii legislaţiei naţionale 
de profil la normele şi exigenţele europene în materie, în contextul îndeplinirii de 
către România a angajamentelor asumate faţă de Uniunea Europeană, derivate 
din calitatea sa de stat membru. 

Senat 
Adoptat pe 26.10.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  568/ 31.10.2011 

27.03.2013 
(Raport de 
adoptare cu 

amendamente 
admise) 

3 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.503/2004 privind 
redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare. (poz. I-b-11) 
    Obiectul de reglementare: vizează introducerea unor prevederi de ordin tehnic 
specifice activităţii de asigurare: aplicarea procedurii de faliment şi la societăţile 
de reasigurare, stabilirea unui termen de prescripţie de 5 ani pentru plata 
despăgubirilor de către fondul de garantare, reglementarea dizolvării şi lichidării 
voluntare a societăţilor de asigurare/reasigurare. 

Senat 
Adoptat pe 21.05.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  141/ 29.05.2012 

 

28.03.2013 
(Raport de 
adoptare cu 

amendamente 
admise) 

  
IIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  DDEEZZBBAATTEERREE  LLAA  CCOOMMIISSIIIILLEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE  AALLEE  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR  

  
  11))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ppoolliittiiccăă  eeccoonnoommiiccăă,,  rreeffoorrmmăă  şşii  pprriivvaattiizzaarree  

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2012 
privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea 
asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului 
Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de 
programare 2009-2014. (poz. II-5) 
- Raport comun cu Comisia pentru afaceri europene 
Obiectul de reglementare: România urmează să beneficieze de suma de 305.95 
mil. euro prin cele două mecanisme financiare 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  31/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

Comisia pt. afaceri 
europene a 

întocmit raport 
preliminar şi a fost 
predat Comisiei pt. 
politică economică 

pe data de 
07.03.2013; 

ministerul solicită 
amânare, sunt 

aşteptate 
amendamente 
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  22))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  bbuuggeett,,  ffiinnaannţţee  şşii  bbăănnccii          
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - 
teritoriale. (poz. I-b-24) 
- Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică 
Obiectul de reglementare: reglementarea procedurii privind criza financiară şi 
insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, modul de implicare a instituţiilor 
abilitate în redresarea economico-financiară a unităţii administrativ-teritoriale în 
situaţia de criză financiară şi insolvenţă, drepturile şi obligaţiile creditorilor 
acestor unităţi, precum şi drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice locale. 

Senat 
Respins pe 04.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx 540/ 13.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

Comisia pt. buget 
şi comisia pt. adm. 
a întocmit raport 

preliminar; 
va fi înscris pe 
ordinea de zi a 

Comisiei juridice 
în săptămâna 09-

11.04.2013 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 
privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. (poz. I-b-30) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 are în vedere 
modificări ale  Legii nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG nr. 104/2002 privind 
regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free,Legea nr.86/2006 –
Codul vamal al României,OG nr.92/2003,Codul de procedură fiscală etc.   

Senat 
Adoptat pe 14.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  592/ 25.10.2010 

Termen: 22.11.2010 

este aşteptat un alt 
proiect legislativ 

cu acelaşi obiect de 
reglementare, 

pentru corelare 

3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (poz. I-b-31) 
     Obiectul de reglementare: se au în vedere modificări de esenţă ale Codului 
fiscal în domeniul impozitului pe profit, impozitului pe venit, impozitului pe 
veniturile microîntreprinderilor, impozitarea veniturilor nerezidenţilor, 
transpunerea unor directive. Se introduce reglementarea impozitării veniturilor a 
căror sursă nu a fost precizată. 

Senat 
Adoptat pe 24.03.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  153/ 30.03.2011 
Retrimis pe 18.09.2012 
pt. raport suplimentar 
Termen: 09.10.2012 

Trimis din data de 
18 septembrie 

2012 pentru a 4-a 
oară la comisie 
pentru raport 
suplimentar 

4 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2012 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de 
credit. (poz. I-b-12) 
    Obiectul de reglementare: modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
99/2006 privind instituţile de credit şi adecvarea capitalului şi Ordonanţei 
Guvernlui nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar. 

Senat 
Adoptat pe 21.05.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  159/ 29.05.2012 

Termen: 20.06.2012 

se aşteaptă 
amendamente de la 

Guvern şi se va 
dezbate împreună 
cu PLx 326/2012  
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

5 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin.(1) din Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.  
(poz. I-b-13) 
    Obiectul de reglementare: modificarea art. 24028 alin.(1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului, în scopul creării posibilităţii de punere în aplicare cu celeritate a 
măsurii de stabilizare care constă în implicarea Fondului de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar în calitate de acţionar la o instituţie de credit.   
 

Senat 
Adoptat pe 18.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 326/24.09.2012 
Termen: 01.10.2012 

se aşteaptă 
amendamente de la 

Guvern şi se va 
dezbate împreună 
cu PLx 159/2012 

6 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2012 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora. (poz. I-b-8) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: Ordonanţa Guvernului nr. 22/2012 vizează 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea 
şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora, în vederea extinderii autorităţilor cu competenţe în gestionarea 
fondurilor europene, a definirii unor noi termeni, a introducerii unor reglementări 
în ceea ce priveşte măsurile pe care autorităţile cu competenţe de gestionare a 
fondurilor europene trebuie să le ia în cazul în care se formulează suspiciuni de 
fraudă, precum şi reglementarea măsurilor referitoare la amânarea, întreruperea 
sau suspendarea certificării. 

Senat 
Adoptat pe 02.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  415/ 08.10.2012 

Termen: 25.10.2012 

întocmit raport 
preliminar în 

octombrie 2012 şi 
predat Comisiei 

juridice unde va fi 
înscris pe ordinea 
de zi în săptămâna 

09-11.04.2013 

7 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 
privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de 
administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
297/2004 privind piaţa de capital. (poz. I-b-14) 
    Obiectul de reglementare: înfiinţarea şi reglementarea activităţii organismelor 
de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), prin transpunerea 
directivelor europene incidente în domeniul valorilor mobiliare şi modificarea 
subsecventă a Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 
 

Senat 
Adoptat pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 458/12.11.2012 
Termen: 29.11.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

8 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2012 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale. (poz. I-a-28) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea unor acte normative şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, concretizate în renunţarea la 
penalităţi de întârziere datorate de S.C. Electrica Furnizare S.A. către C.N.C.F.R. 
S.A., înregistrate în contabilitate până la data de 31.03.2012, prelungirea 
termenului de rambursare a împrumutului acordat C.F.R Infrastructură, luarea 
unor măsuri menite să reducă cheltuielile nejustificate ale autorităţilor şi 
instituţiilor publice, înfiinţarea unei societăţi comerciale în vederea continuităţii 
activităţii de extragere a huilei la nivel naţional, alocarea unui împrumut oraşului 
Sângeorz-Băi pentru dezvoltarea suprastructurii în turism, precum şi măsuri de 
protecţie a persoanelor cu handicap. 

Senat 
Adoptat pe 18.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  58/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

9 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 
privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, 
prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare. (poz. I-a-30) 
- Raport comun cu Comisia pentru muncă 
    Obiectul de reglementare: stabilirea şi promovarea unor măsuri legislative 
prin care să se prevadă menţinerea drepturilor salariale ale personalului bugetar 
la nivelul lunii decembrie 2012, începând cu data de 1 ianuarie 2013, precum şi a 
celorlalte măsuri aprobate prin Legea nr.283/2011 privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul bugetar. 

Senat 
Adoptat pe 11.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  85/ 18.03.2013 
Termen: 02.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

10 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 75/2012 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora. (poz. I-a-23) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, în sensul îmbunătăţirii cadrului 
legislativ pentru accelerarea gradului de absorbţie a fondurilor externe 
nerambursabile destinate României şi utilizarea eficientă a acestora. 

Senat 
Adoptat pe 18.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  92/ 25.03.2013 
Termen: 09.04.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi a 

comisiei în 
săptămâna 02-

04.04.2013 
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33))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  iinndduussttrriiii  şşii  sseerrvviicciiii        
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2007 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-27) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: îmbunătăţirea cadrului de gestionare a 
evenimentelor rutiere în România, prin aplicarea conceptului de „constatare 
amiabilă de accident”, prin care societăţile din domeniul asigurărilor sunt 
implicate în activităţile de constatare şi soluţionare a accidentelor uşoare, 
degrevând într-o anumită măsură serviciul public realizat de Poliţia Rutieră, 
separându-se modul de soluţionare a evenimentelor rutiere prin raportare la 
urmările produse şi, totodată, se prevede o mai bună reglementare a obligaţiilor 
conducătorilor de vehicule în caz de accident. 

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  718/ 29.10.2007 

Termen: 27.11.2007 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei  

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. (poz. I-b-22) 
    Obiectul de reglementare: reglementarea accesului la activitatea economică, 
procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării şi 
regimul juridic al persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, 
precum şi al întreprinderilor individuale şi familiale. 

Senat 
Adoptat pe 04.06.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  377/ 17.06.2008 

Termen: 05.09.2008 

se aşteaptă punctul 
de vedere al 
Guvernului 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 
privind acordarea tichetelor de vacanţă. (poz. I-b-3) 
- Raport comun cu Comisia pentru muncă 
    Obiectul de reglementare: introducerea tichetelor de vacanţă care se pot 
acorda în limitele bugetare aprobate pentru fiecare angajator; acordarea 
acestora reprezintă o facilitate, iar nu o obligaţie în sarcina angajatorilor, aceşia 
din urmă putând să le includă sau nu în pachetul salarial acordat angajaţilor. 
 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  214/ 30.03.2009 

Termen: 28.04.2009 

se aşteaptă punctul 
de vedere al 

Ministerului pt. 
întreprinderi mici 
şi mijlocii, mediu 

de afaceri şi turism 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

4 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind 
performanţa energetică a clădirilor. (poz. I-b-1) 
    Obiectul de reglementare: instituirea obligaţiei analizării introducerii 
sistemelor alternative de energie din surse regenerabile, atât la construirea 
clădirilor noi, cât şi în cazul renovării majore a clădirilor existente, a obligaţiei 
prezentării certificatului de performanţă energetică la vânzarea-cumpărarea sau 
închirierea clădirilor/unităţilor de clădire existente şi realizării băncilor de date 
specifice eficienţei energetice, în vederea fundamentării planurilor naţionale de 
economisire a energiei de reducere a fluxului de dioxid de carbon, de utilizare a 
surselor alternative de energie, etc.. 
 

Senat 
Adoptat pe 18.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  260/ 25.06.2012 
Retrimis pe 22.10.2012 
pt. raport suplimentar 
Termen: 05.11.2012 

se aşteaptă 
amendamente de la 

minister; va fi 
înscris pe ordinea 
de zi a comisiei în 

săptămâna 02-
04.04.2013 pt. 

continuarea 
dezbaterilor; se va 
dezbate împreună 
cu PLx 63/2013 

5 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2012 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (poz. I-a-3) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
77/2012 care corelează domeniul atribuirii contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii cu noile prevederi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi 
ale noului Cod civil. Se modifică natura juridică a contractului de achiziţie 
publică, în sensul în care acesta este un contract administrativ şi nu unul 
comercial, se instituie obligaţia notificării în SEAP, de către autorităţile 
contractante, a achiziţiilor directe care depăşesc echivalentul în lei a 5.000 euro, 
fără TVA, iar termenul de verificare a documentaţiilor de atribuire se reduce de 
la 14 la 10 zile. 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  35/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

a fost înscris pe  
ordinea de zi a 

comisiei, din data 
de 05.03.2013 şi se 

continuă 
dezbaterile; 

Comisia juridică a 
întocmit şi 

transmis raportul 
preliminar 

6 

Proiect de Lege privind formalităţile de rapoarte aplicabile navelor la sosirea în 
şi/sau la plecarea din porturile româneşti. (poz. I-a-26) 
    Obiectul de reglementare: proiectul de act normativ transpune Directiva 
2010/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 octombrie 2010 în 
sensul simplificării şi armonizării procedurilor administrative aplicate în 
domeniul transportului maritim, prin standardizarea transmiterii electronice a 
informaţiilor şi prin raţionalizarea formalităţilor de raportare.  

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  42/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

se aşteaptă avizele 
de la Comisia jur. 
şi Comisia pt. teh. 

inf.  
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

7 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2012 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. (poz. I-a-27)  
- Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică 
    Obiectul de reglementare:  modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor 
de locuinţe, în scopul creşterii numărului de clădiri de locuit la a căror anvelopă 
se execută lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, precum 
şi creşterea gradului de eficientizare a măsurilor aplicate. 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  63/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi a 

comisiei în 
săptămâna 02-

04.04.2013; se va 
dezbate împreună 
cu PLx 260/2012 

  
        44))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaggrriiccuullttuurrăă,,  ssiillvviiccuullttuurrăă,,  iinndduussttrriiee  aalliimmeennttaarrăă  şşii  sseerrvviicciiii  ssppeecciiffiiccee  

              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. (poz. I-b-7) 
- Raport comun cu Comisia pentru sănătate 
    Obiect de reglementare:  se are în vedere stabilirea cadrului legal privind 
comercializarea suplimentelor alimentare şi transpune Directiva 2002/46/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la apropierea legislaţiilor 
statelor membre privind suplimentele alimentare. 

Senat 
Respins  pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  468/ 12.11.2012 

Termen: 29.11.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 
privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - 
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în 
proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi 
Pădurilor -Administraţia Naţională "Apele Române". (poz. I-b-16) 
- Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică 
    Obiectul de reglementare: se are în vedere darea în administrarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale– Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 
Acvacultură a unor terenuri, puncte pescăreşti – puncte de debarcare şi 
adăposturi situate în zonele de plaje din zona Cap-Midia – Vama Veche, aflate în 
proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţia Naţională 
“Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apa Dobrogea – Litoral. 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  40/ 10.04.2012 

Retrimis pe 11.03.2013 
pt. raport suplimentar 
Termen: 25.03.2013 

este aşteptat 
raportul 
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        55))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ddrreeppttuurriillee  oommuulluuii,,  ccuullttee  şşii  pprroobblleemmeellee  mmiinnoorriittăăţţiilloorr  nnaaţţiioonnaallee  
              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România. (poz. I-b-19) 
    Obiectul de reglementare: reglementarea statutului minorităţilor naţionale din 
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic corespunzător privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului instituţional al minorităţilor naţionale. 
 

Senat 
Respins pe 24.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  502/ 26.10.2005 

Retrimis pe 18.09.2012 
pt. raport suplimentar 
Termen: 25.09.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
      66))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaddmmiinniissttrraaţţiiee  ppuubblliiccăă,,  aammeennaajjaarreeaa  tteerriittoorriiuulluuii  şşii  eecchhiilliibbrruu  eeccoollooggiicc          

              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - 
teritoriale. (poz. I-b-24) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget şi Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: reglementarea procedurii privind criza financiară şi 
insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, modul de implicare al instituţiilor 
abilitate în redresarea economico-financiară a unităţii administrativ-teritoriale în 
situaţia de criză financiară şi insolvenţă, drepturile şi obligaţiile creditorilor 
acestor unităţi, precum şi drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice locale. 

Senat 
Respins pe 04.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx 540/ 13.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

Comisia pt. buget 
şi comisia pt. adm. 
a întocmit raport 

preliminar; 
va fi înscris pe 
ordinea de zi a 

Comisiei juridice 
în săptămâna 09-

11.04.2013 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2012 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa 
persoanelor, actele de identitate ale cetăţenoilor români, precum şi actele de 
rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiul 
Economic European rezidenţi în România. (poz. I-a-25) 
    Obiectul de reglementare: stabilirea regimului juridic al cărţii electronice de 
identitate (CEI) şi măsurile organizatorice şi tehnice care fac posibilă 
implementarea celor două documente. De asemenea,  proiectul de act normativ 
stabileşte dreptul la opţiune al persoanelor care, din motive religioase sau de 
conştiinţă, refuză  eliberarea cărţii electronice de identitate, acestora urmând a li 
se elibera cartea de identitate fără cip încorporat. 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  62/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 02-

04.04.2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2012 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. (poz. I-a-27)  
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare:  modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor 
de locuinţe, în scopul creşterii numărului de clădiri de locuit la a căror anvelopă 
se execută lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, precum 
şi creşterea gradului de eficientizare a măsurilor aplicate. 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  63/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

întocmit raport 
preliminar de 
adoptare cu 

amendamente 
admise 

4 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 
privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - 
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în 
proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi 
Pădurilor -Administraţia Naţională "Apele Române". (poz. I-b-16) 
- Raport comun cu Comisia pentru agricultură 
    Obiectul de reglementare: se are în vedere darea în administrarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale– Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 
Acvacultură a unor terenuri, puncte pescăreşti – puncte de debarcare şi 
adăposturi situate în zonele de plaje din zona Cap-Midia – Vama Veche, aflate în 
proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţia Naţională 
“Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apa Dobrogea – Litoral. 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  40/ 10.04.2012 

Retrimis pe 11.03.2013 
pt. raport suplimentar 
Termen: 25.03.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 02-

04.04.2013 

  
        77))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  mmuunnccăă  şşii  pprrootteeccţţiiee  ssoocciiaallăă  

              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 
privind acordarea tichetelor de vacanţă. (poz. I-b-3) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: introducerea tichetelor de vacanţă care se pot 
acorda în limitele bugetare aprobate pentru fiecare angajator; acordarea 
acestora reprezintă o facilitate, iar nu o obligaţie în sarcina angajatorilor, aceştia 
din urmă putând să le includă sau nu în pachetul salarial acordat angajaţilor. 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  214/ 30.03.2009 

Termen: 28.04.2009 

întocmit raport 
preliminar şi depus 

la Comisia pt. 
industrii pe data de 

12.05.2009 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

2 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. (poz. I-a-16) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor: 
- simplificarea regimului de autorizare a furnizorilor de servicii de formare 
profesională; 
- aspecte referitoare la libertatea de a furniza astfel de servicii şi derogările 

aferente, precum şi aspecte referitoare la drepturile beneficiarilor de servicii; 

- introducerea în mod expres a unei formulări din care să reiasă faptul că 

formarea profesională a adulţilor care se finalizează prin acte de calificare 

recunoscute la nivel naţional, care este o activitate de interes general şi face parte 

din sistemul naţional de educaţie şi formare profesională. 

Senat 
 

Camera Deputaţilor 
PLx  75/ 12.03.2011 
Termen: 27.03.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 02-

04.04.2013 

3 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 83/2012 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi 
tratament între femei şi bărbaţi. (poz. I-a-17) 
- Raport comun cu Comisia pentru egalitate de şanse 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 
privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, urmărindu-se, în 
principal, transpunerea unor prevederi ale Directivei 2010/41/UE a 
Parlamentului European şi Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea 
principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o 
activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE. Totodată, sunt 
actualizate cuantumurile amenzilor contravenţionale aplicabile în cazul încălcării 
prevederilor legii, precum şi unele denumiri de instituţii. 

Senat 
Adoptat pe 04.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  76/ 11.03.2013 
Termen: 26.03.2013 

a fost dezbătut în 
săptămâna 26-

28.03.2013 

4 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru 
modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea marginalizării sociale.  
(poz. I-a-14)  
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării foitei de muncă, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru modificarea Legii 
nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, în sensul 
simplificării şi flexibilizării modului de implementare a măsurilor de stimulare a 
ocupării forţei de muncă. 

Senat 
Adoptat pe 04.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  79/ 11.03.2013 
Termen: 28.03.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 02-

04.04.2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

5 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 
privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, 
prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare. (poz. I-a-30) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: stabilirea şi promovarea unor măsuri legislative 
prin care să se prevadă menţinerea drepturilor salariale ale personalului bugetar 
la nivelul lunii decembrie 2012, începând cu data de 1 ianuarie 2013, precum şi a 
celorlalte măsuri aprobate prin Legea nr.283/2011 privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul bugetar. 

Senat 
Adoptat pe 11.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  85/ 18.03.2013 
Termen: 02.04.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 02-

04.04.2013 

6 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.279/2005 privind 
ucenicia la locul de muncă. (poz. I-a-15) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.279/2005 
privind ucenicia la locul de muncă, republicată, în sensul îmbunătăţirii cadrului 
legislativ prin stimularea participării la ucenicie ca soluţie a promovării, ocupării 
şi reducerii şomajului în rândul tinerilor. 

Senat 
Adoptat pe 19.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  94/ 25.03.2013 
Termen: 11.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
88))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ssăănnăăttaattee  şşii  ffaammiilliiee  

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. (poz. I-b-7) 
- Raport comun cu Comisia pentru agricultură 
    Obiectul de reglementare: se are în vedere stabilirea cadrului legal privind 
comercializarea suplimentelor alimentare şi transpune Directiva 2002/46/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la apropierea legislaţiilor 
statelor membre privind suplimentele alimentare. 

Senat 
Respins  pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  468/ 12.11.2012 

Termen: 29.11.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei  
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99))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  îînnvvăăţţăămmâânntt,,  şşttiiiinnţţăă,,  ttiinneerreett  şşii  ssppoorrtt  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2009 privind 
dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu 
frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate 
să funcţioneze provizoriu sau acreditate. (poz. I-a-8) 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
10/2009, care are ca obiect de reglementare dreptul studenţilor înmatriculaţi la 
formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile 
la programele de studii de licenţă sau autorizate să funcţioneze provizoriu sau 
acreditate, măsurile preconizate fiind luate ca urmare a abaterilor deosebit de 
grave constatate în derularea procesului de învăţământ la 
specializările/programele de studii organizate la aceste forme de învăţământ la 
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, înfiinţată prin Legea nr. 443/2002. 

Senat 
Adoptat pe 25.11.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  620/ 14.12.2009 
Retrimis pe 23.02.2010 
pt. raport suplimentar 
Termen: 02.03.2010 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2010 
pentru modificarea Legii învăţământului nr.84/1995. (poz. I-a-16) 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, respectiv stabilirea 
modalităţii de evaluare şi certificare a rezultatelor învăţării, la finalizarea 
învăţământului liceal, care se va realiza prin examenul de bacalaureat. 

Camera Deputaţilor 
PLx  588/ 25.10.2010 
Retrimis pe 19.02.2013 
pt. raport suplimentar 
Termen: 05.03.2013 

Senat 
Adoptat pe 18.09.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
1100))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ccuullttuurrăă,,  aarrttee,,  mmiijjllooaaccee  ddee  iinnffoorrmmaarree  îînn  mmaassăă  

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 
nr.16/1996. (poz. I-b-28) 
- Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1575/2011 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: are în vederea stabilirea unor mecanisme viabile de 
preluare a unor părţi a arhivelor, reprezentând documente cu valoare practică, 
de la persoanele juridice care se desfiinţează, fără ca activitatea acestora să fie 
continuată de alte entităţi, astfel încât să se asigure respectarea drepturilor şi 
intereselor legitime ale cetăţenilor, în baza acestor documente.  
 

Senat 
Adoptat pe 13.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  459/ 14.09.2010 

Termen: 26.06.2012 

este aşteptat 
raportul 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

2 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for 
public nr.120/2006. (poz. I-b-29) 
    Obiectul de reglementare:  se au în vedere: înlocuirea sintagmei „monumente 
de for public” cu „lucrări de artă vizuală de for public” pentru evitarea 
confuziilor cu „monumentele istorice”; includerea în categoria lucrărilor de artă 
vizuală a plăcilor comemorative, a fântânilor decorative, a mobilierului urban de 
dimensiuni monumentale cu caracter decorativ, etc.; reglementarea 
competenţelor structurilor abilitate în domeniu; majorarea nivelului amenzilor. 

Senat 
Adoptat pe 06.12.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  775/ 19.12.2011 

Termen: 09.02.2012 

Ministerul solicită 
amânarea 

dezbaterilor 

  
      1111))  llaa  CCoommiissiiaa  jjuurriiddiiccăă,,  ddee  ddiisscciipplliinnăă  şşii  iimmuunniittăăţţii        

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2007 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-27) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: îmbunătăţirea cadrului de gestionare a 
evenimentelor rutiere în România, prin aplicarea conceptului de „constatare 
amiabilă de accident”, prin care societăţile din domeniul asigurărilor sunt 
implicate în activităţile de constatare şi soluţionare a accidentelor uşoare, 
degrevând într-o anumită măsură serviciul public realizat de Poliţia Rutieră, 
separându-se  modul de soluţionare a evenimentelor rutiere prin raportare la 
urmările produse şi, totodată, se prevede o mai bună reglementare a obligaţiilor 
conducătorilor de vehicule în caz de accident. 
 

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  718/ 29.10.2007 

Termen: 27.11.2007 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

2 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 
nr.16/1996. (poz. I-b-28) 
- Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1575/2011 
- Raport comun cu Comisia pentru cultură 
     Obiectul de reglementare: are în vederea stabilirea unor mecanisme viabile de 
preluare a unor părţi a arhivelor, reprezentând documente cu valoare practică, 
de la persoanele juridice care se desfiinţează, fără ca activitatea acestora să fie 
continuată de alte entităţi, astfel încât să se asigure respectarea drepturilor şi 
intereselor legitime ale cetăţenilor, în baza acestor documente.  

Senat 
Adoptat pe 13.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  459/ 14.09.2010 

Termen: 26.06.2012 

Comisia a întocmit 
şi predat  raportul 

preliminar 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

3 

Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - 
teritoriale. (poz. I-b-24) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget şi Comisia pentru administraţie 
publică  
    Obiectul de reglementare: reglementarea procedurii privind criza financiară şi 
insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, modul de implicare al instituţiilor 
abilitate în redresarea economico-financiară a unităţii administrativ-teritoriale în 
situaţia de criză financiară şi insolvenţă, drepturile şi obligaţiile creditorilor 
acestor unităţi, precum şi drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice locale. 

Senat 
Respins pe 04.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx 540/ 13.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

Comisia pt. buget 
şi comisia pt. adm. 
a întocmit raport 

preliminar; 
va fi înscris pe 
ordinea de zi a 

Comisiei juridice 
în săptămâna 09-

11.04.2013 

4 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 
privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. (poz. I-b-30) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
   Obiectul de reglementare: Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 are în vedere 
modificări ale  Legii nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG nr. 104/2002 privind 
regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free,Legea nr.86/2006 –
Codul vamal al României,OG nr.92/2003,Codul de procedură fiscală etc.   

Senat 
Adoptat pe 14.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  592/ 25.10.2010 

Termen: 22.11.2010 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 09-

11.04.2013 

5 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (poz. I-b-4) 
   Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificări şi 
completări ce vizează: 

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal în ce priveşte cuantumul taxei 
pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar; 
- Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta 

Dunării” în ce priveşte cuantumul amenzilor aplicate persoanelor fizice şi 
juridice. 

 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  57/ 10.04.2012 

Retrimis pe 11.02.2013 
pt. raport suplimentar 
Termen: 25.02.2013 

este aşteptat 
raportul 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

6 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2012 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora. (poz. I-b-8) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: Ordonanţa Guvernului nr. 22/2012 vizează 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea 
şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora, în vederea extinderii autorităţilor cu competenţe în gestionarea 
fondurilor europene, a definirii unor noi termeni, a introducerii unor reglementări 
în ceea ce priveşte măsurile pe care autorităţile cu competenţe de gestionare a 
fondurilor europene trebuie să le ia în cazul în care se formulează suspiciuni de 
fraudă, precum şi reglementarea măsurilor referitoare la amânarea, întreruperea 
sau suspendarea certificării. 

Senat 
Adoptat pe 02.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  415/ 08.10.2012 

Termen: 25.10.2012 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 09-

11.04.2013 

7 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2012 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (poz. I-a-3) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
77/2012 care corelează domeniul atribuirii contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii cu noile prevederi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi 
ale noului Cod civil. Se modifică natura juridică a contractului de achiziţie 
publică, în sensul în care acesta este un contract administrativ şi nu unul 
comercial, se instituie obligaţia notificării în SEAP, de către autorităţile 
contractante, a achiziţiilor directe care depăşesc echivalentul în lei a 5.000 euro, 
fără TVA iar termenul de verificare a documentaţiilor de atribuire se reduce de la 
14 la 10 zile. 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  35/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

a fost întocmit 
raportul preliminar 

şi transmis 
Comisiei de 

industrii 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

8 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 75/2012 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora. (poz. I-a-23) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, în sensul îmbunătăţirii cadrului 
legislativ pentru accelerarea gradului de absorbţie a fondurilor externe 
nerambursabile destinate României şi utilizarea eficientă a acestora. 

Senat 
Adoptat pe 18.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  92/ 25.03.2013 
Termen: 09.04.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 09-

11.04.2013 

  
1122))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  eeggaalliittaattee  ddee  şşaannssee  ppeennttrruu  ffeemmeeii  şşii  bbăărrbbaaţţii  

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 83/2012 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi 
tratament între femei şi bărbaţi. (poz. I-a-17) 
- Raport comun cu Comisia pentru muncă 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 
privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, urmărindu-se, în 
principal, transpunerea unor prevederi ale Directivei 2010/41/UE a 
Parlamentului European şi Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea 
principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o 
activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE. Totodată, sunt 
actualizate cuantumurile amenzilor contravenţionale aplicabile în cazul încălcării 
prevederilor legii, precum şi unele denumiri de instituţii. 

Senat 
Adoptat pe 04.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  76/ 11.03.2013 
Termen: 26.03.2013 

a fost întocmit 
raportul preliminar 
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1133))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaffaacceerrii  eeuurrooppeennee  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2012 
privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea 
asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului 
Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de 
programare 2009-2014. (poz. II-5) 
- Raport comun cu Comisia pentru politică economică 
    Obiectul de reglementare: România urmează să beneficieze de suma de 305.95 
mil.euro prin cele două mecanisme financiare. 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  31/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

Comisia a întocmit 
raport preliminar şi 

a fost predat 
Comisiei pt. 

politică economică 
pe data de 
07.03.2013 

  
IIIIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  ÎÎNNRREEGGIISSTTRRAATTEE  LLAA  BBPP  PPEENNTTRRUU  TTRRIIMMIITTEERREE  LLAA  CCOOMMIISSIIII  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-a-22) 
    Obiectul de reglementare: subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor 
sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege, care, potrivit 
prevederilor art. 8 din proiect se va realiza începând cu data de 1 ianuarie 2014, 
în baza unei proceduri de evaluare şi selecţie care respectă principiile 
concurenţei, eficienţei şi transparenţei în alocarea fondurilor publice. 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2013 

Camera Deputaţilor 
Bpi 158/27.03.2013  
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IIVV..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  DDEEZZBBAATTEERREE  LLAA    SSEENNAATT  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice. (poz. I-a-24) 

Senat 
L 441/2012 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

2 Proiect de lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (poz. I-a-19) 

Senat 
L 7/2013 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

3 
Proiect de lege privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor 
măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului 
penal. (poz. I-a-20) 

Senat 
L 8/2013 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

4 Proiect de lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune.  
(poz. I-a-21) 

Senat 
L 9/2013 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

5 
Proiect de lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 
cuprind dispoziţii procesual penale. (poz. I-a-18) 

Senat 
L 10/2013 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

6 
Proiect de Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 
obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 
profesionişti şi între aceştia şi autorităţile contractante. (poz. I-a-6) 

Senat 
L 11/2013 

în lucru, la comisii 
Camera Deputaţilor 

-  

7 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2010 
pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării.  
(poz. I-a-10) 

Camera Deputaţilor 
PLx  522/ 04.10.2010 
Adoptat pe 02.11.2010 

Senat 
trimis pt. raport 

suplimentar la Comisia 
pt. învăţământ 

 

8 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor. (poz. I-a-7) 

Camera Deputaţilor 
PLx  1/ 01.02.2011 

Adoptat pe 17.05.2011 

Senat 
pt. raport la Comisia pt. 

muncă 
 

9 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2011 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei. (poz. I-a-11) 

Camera Deputaţilor 
PLx  521/ 19.09.2011 
Adoptat pe 18.10.2011 

Senat 
trimis pt. raport 

suplimentar la Comisia 
pt. învăţământ 

 

10 
Proiect de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi pentru modificarea 
unor acte normative în domeniul justitiei. (poz. I-a-13) 

Camera Deputaţilor 
PLx  780/ 22.12.2011 
Adoptat pe 27.03.2012 

Senat 
pt. raport la Comisia 

juridică şi Comisia pt. 
drepturi 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

11 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2012 
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.  
(poz. I-a-12) 

Camera Deputaţilor 
PLx  237/ 12.06.2012 
Adoptat pe 19.06.2012 

Senat 
pt. raport la Comisia pt. 

învăţământ 
 

12 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2012 
privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în 
ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite 
executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013. (poz. I-b-33) 

Camera Deputaţilor 
PLx  9/ 05.02.2013 

Adoptat pe 05.03.2013 

Senat 
pt. raport la Comisia pt. 

învăţământ 
 

13 

Proiect de Lege pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia 
Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului 
Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru 
aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, perecum 
şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la 
care România este parte. (poz. I-b-17) 

Camera Deputaţilor 
PLx  11/ 05.02.2013 

Adoptat pe 12.03.2013 

Senat 
pt. raport la Comisia 

juridică 
 

14 
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC - Centrul pentru 
Cooperare în domeniul Securităţii, adoptat la Budva, la 14 aprilie 2010 şi semnat 
de România la 18 februarie 2011, la Zagreb. (poz. I-b-26) 

Camera Deputaţilor 
PLx  12/ 05.02.2013 

Adoptat pe 12.03.2013 

Senat 
Comisia pt. politică 

externă a depus raportul 
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                            VV..    LLEEGGII    TTRRIIMMIISSEE  LLAA  PPRROOMMUULLGGAARREE  
          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) 
La promulgare 

din: 

1 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2011 privind 
unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor 
electronice. (poz. I-a-5) 

Camera Deputaţilor 
PLx  323/ 16.05.2011 
Adoptată pe 18.10.2011 

Senat 
Adoptată pe 12.03.2013 14.03.2013 

2 
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor 
Arabe Unite privind serviciile aeriene între şi dincolo de teritoriile lor respective, 
semnat la Dubai la 21 iunie 2011. (poz. I-b-18) 

Camera Deputaţilor 
PLx  442/ 30.10.2012 
Adoptată pe 11.02.2013 

Senat 
Adoptată pe 12.03.2013 18.03.2013 

3 Lege privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare 
care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice. (poz. I-b-2) 

Camera Deputaţilor 
PLx  443/ 30.10.2012 
Adoptată pe 11.02.2013 

Senat 
Adoptată pe 12.03.2013 18.03.2013 

4 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2012 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.  
(poz. I-a-29)  

Senat 
Adoptată pe 18.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  60/ 25.02.2013 

Adoptată pe 12.03.2013 
20.03.2013 

5 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală. (poz. I-b-21) 

Senat 
Adoptată pe 24.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 386/01.10.2012 

Adoptată pe 12.03.2013 
23.03.2013 

6 
Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de 
plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi 
între aceştia şi autorităţi contractante. (poz. I-a-6)   

Senat 
Adoptată pe 26.02.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  71/ 04.03.2013 

Adoptată pe 12.03.2013 
23.03.2013 

7 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2012 privind 
asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime.  
(poz. I-b-23) 

Senat 
Adoptată pe 29.05.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  242/ 12.06.2012 
Adoptată pe 19.03.2013 

28.03.2013 

8 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2012 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare. (poz. I-b-32) 

Senat 
Adoptată pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 464/12.11.2012 

Adoptată pe 19.03.2013 
28.03.2013 
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                                VVII..    LLEEGGII  PPRROOMMUULLGGAATTEE  
          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Legea nr. 

1  Legea bugetului de stat pe anul 2013. (poz. I-c-1) PLx  2/ 23.01.2013 
Adoptată pe 07.02.2013 Legea nr.5/2013 

2 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. (poz. I-c-2) PLx  3/ 23.01.2013 
Adoptată pe 07.02.2013 Legea nr.6/2013 

3 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2012 pentru 
modificarea unor acte normative  în domeniul serviciilor de plată . (poz. I-a-10) 

Senat 
Respinsă pe 24.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 377/ 01.10.2012 

Adoptată  pe 12.02.2013 
Legea nr.12/2013 

4 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2012 privind 
unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi 
de modificare şi completare a unor acte normative. (poz. I-b-9) 

Senat 
Adoptată pe 18.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  324/ 24.09.2012 

Adoptată  pe 12.02.2013
Legea nr.16/2013 

5 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2012 pentru 
reglementarea unor măsuri financiare cu privire la programul naţional de 
dezvoltare a infrastructurii. (poz. I-b-5) 

Senat 
Adoptată pe 21.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  272/ 26.06.2012 

Adoptată  pe 12.02.2013
Legea nr.21/2013 

6 

Proiect de Lege privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de 
înţelegere între Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 14 
decembrie 2011 şi la Bruxelles la 27 decembrie 2011 şi a celui de-al doilea 
memorandum suplimentar de înţelegere între Uniunea Europeană şi România, 
semnat la Bucureşti la 22 iunie 2012 şi la Bruxelles la 29 iunie 2012. (poz. I-a-1) 

Camera Deputaţilor 
PLx  407/ 08.10.2012 
Adoptat pe 23.10.2012 

Senat 
Adoptat pe 11.02.2013 

 
Legea nr.27/2013 

7 Lege privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de 
Investiţii. (poz. I-a-2 

Senat 
Adoptată pe 18.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  54/ 19.02.2013 

Adoptată pe 26.02.2013 
Legea nr.46/2013 

8 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2012 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural. (poz. I-b-6) 

Senat 
Adoptată pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  466/ 12.11.2012 
Adoptată pe 26.02.2013 

Legea nr.60/2013 

9 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2011 pentru 
modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii. (poz. I-b-25) 

Senat 
Adoptată pe 06.12.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  761/ 12.12.2011 
Adoptată pe 12.03.2013 

Legea nr.85/2013 
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F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 
(la data de 29 martie 2013) 

 
 
                                                        
 
 

                                  I.  În perioada  25 – 28 martie  2013    
 

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 28 rapoarte, din care 5 rapoarte 

suplimentare. 

 

     Comisiile permanente au depus 21 avize. 

 

Cele 28 rapoarte depuse sunt: 

 

♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

 12 

 16 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

      7 

      2 

      19 
 

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 303 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care                
78 pentru raport suplimentar. 

 

La comisii se află  31  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune 
ordinară a anului 2013.  
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II. De la începutul actualei legislaturi 

 

     Comisiile parlamentare au întocmit  178 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 125 

♦ rapoarte suplimentare 34 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 19 

TOTAL     178 

 
 

 



 31

ANEXA
RAPOARTE 

 

depuse de comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 
 

în săptămână   25 – 28  martie  2013 
 

I. Comisia pentru  buget, finanţe şi bănci 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2012 pentru 
modificarea pct.II al anexei nr.1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2010 
privind contractele de credit pentru consumatori (PLx 69/2013). 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

26.03.13 
Raport de aprobare  
cu amendamente 

(124/R din 28.03.13) 

2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2012 pentru modificarea 
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al 
situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și a Ordonanței 
Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a 
contabililor autorizați (PLx 39/2013). 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

26.03.13 
Raport de aprobare  
cu amendamente 

(125 /R din 28.03.13) 

3 
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.503/2004 privind redresarea 
financiară și falimentul societăților de asigurare  (PLx 141/2012) – prioritate 
legislativă. 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

26.03.13 

Raport suplimentar 
 de aprobare 

cu amendamente 
583/RS din 28.03.13 

 
II.   Comisia pentru industrii 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 
privind stocarea geologică a dioxidului de carbon  (PLx 568/2011) – prioritate 
legislativă – raport comun cu Comisia pt. administraţie. 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

12.03.13 
19.03.13 

Raport de aprobare  
cu amendamente 

(111/R din 27.03.13) 

2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2012 pentru 
modificarea alin.(1) al art.5 din Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri 
pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației 
(PLx 30/2013) – raport comun cu Comisia pt. administraţie. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

26.02.13 
19.03.13 

Raport de aprobare  
 (121/R din 28.03.13) 

3 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2011 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a 
organismelor de evaluare a conformităţii    (PLx 623/2011) 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

19.03.13 
Raport suplimentar 

 de aprobare 
120/RS1 din 27.03.13 
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III. Comisia pentru agricultură 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr.29/2012 privind prorogarea termenului 
prevăzut la art.III din OUG nr.98/2011 pentru modificarea Legii nr.411/2004 privind 
fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul pensiilor administrate privat   (PLx 465/2012) – raport comun cu Comisia pt. 
învăţământ. 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

18.02.13 
26.02.13 

Raport de aprobare 
(109/R din 26.03.13) 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr.66/2012 privind prorogarea termenelor 
prevăzute la art.IV alin.(1) și (2) din OG nr.7/2009 penru instituirea sistemului temporar 
de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum 
și pentru modificarea unor acte normative (PLx 68/2013) – raport comun cu Comisia 
juridică. 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

19.03.13 Raport de aprobare 
(110/R din 26.03.13) 

3 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic (Plx 585/2010) – raport comun cu Comisia juridică. 

48 parlam,    
respinsă    
de Senat 

23.11.10 
21.03.13 

Raport de respingere 
(113/R din 27.03.13) 

4 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (PLx 682/2010). – raport comun cu Comisia juridică. 

5 deputaţi,   
adoptat    

 de Senat 

13.10.11 
21.03.13 

Raport de respingere 
(114/R din 27.03.13) 

5 Propunere legislativă pentru modificarea art.18 din Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006 (Plx 747/2010) – raport comun cu Comisia juridică. 

2 deputaţi,   
respinsă     
de Senat 

14.09.11 
21.03.13 

Raport de respingere 
(115/R din 27.03.13) 

IV. Comisia pentru  administraţie 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 
privind stocarea geologică a dioxidului de carbon  (PLx 568/2011) – prioritate 
legislativă – raport comun cu Comisia pt.  industrii. 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

12.03.13 
19.03.13 

Raport de aprobare  
cu amendamente 

(111/R din 27.03.13) 

2 
Proiect de Lege privind completarea legii nr.95/1997 privind declararea 
complexului"Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței -Sighet" ca ansamblu 
de interes național (PLx 438/2012) – raport comun cu Comisia pt. Cultură. 

1 senator,     
adoptat     
de Senat 

5.03.13 
12.03.13 

Raport de aprobare  
cu amendamente 

(120/R din 28.03.13) 
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3 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.56/2012 pentru modificarea alin.(1) al art.5 
din OU nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de 
alimentare cu energie termică a populației (PLx 30/2013) – raport comun cu Comisia 
pt. industrii. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

26.02.13 
19.03.13 

Raport de aprobare  
 (121/R din 28.03.13) 

 
V. Comisia pentru muncă 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.448/2006 privind protecția 
și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  (Plx 397/2012) – raport comun cu 
Comisia pt. sănătate. 

1 senator,     
respinsă      
de Senat 

19.03.13 Raport de respingere 
(106/R din 26.03.13) 

 

VI. Comisia pentru sănătate 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.448/2006 privind protecția 
și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  (Plx 397/2012) – raport comun cu 
Comisia pt. muncă. 

1 senator,     
respinsă      
de Senat 

19.03.13 Raport de respingere 
(106/R din 26.03.13) 

2 

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 266/2008 republicată, 
privind înființarea și autorizarea unităților farmaceutice, precum și a Condițiilor de 
organizare și funcționare a acestora, cu modificările și completările ulterioare  
(Plx 46/2013). 

10 parlam.,   
respinsă     
de Senat 

19.03.13 Raport de respingere 
(107/R din 26.03.13) 

3 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.79/2012 pentru modificarea și completarea 
OUG nr.126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență 
acordate cu elicopterele achiziționate de Ministerul Sănătății și repartizate operatorilor 
medicali Institutul Clinic Fundeni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș 
(PLx 59/2013). 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

19.03.13 Raport de aprobare 
(108/R din 26.03.13) 

 

VII. Comisia pentru învăţământ 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr.29/2012 privind prorogarea termenului 
prevăzut la art.III din OUG nr.98/2011 pentru modificarea Legii nr.411/2004 privind 
fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul pensiilor administrate privat   (PLx 465/2012) – raport comun cu Comisia pt. 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

18.02.13 
26.02.13 

Raport de aprobare 
(109/R din 26.03.13) 
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agricultură. 

3 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000, Legea 
educaţiei fizice şi sportului, consolidată în 2009 (Plx 645/2011). 

2 deputaţi,   
respinsă      
de Senat 

26.03.13 Raport de respingere 
(116/R din 28.03.13) 

4 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.37 din Legea 69/2000 a 
Educației Fizice și Sportului (Plx 222/2012). 

7 parlam.,    
respinsă      
de Senat 

26.03.13 Raport de respingere 
(117/R din 28.03.13) 

5 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 69/2000, legea educației 
fizice și sportului, consolidată în 2009 (Plx 381/2012). 

1 deputat,     
respinsă     
de Senat 

26.03.13 Raport de respingere 
(118/R din 28.03.13) 

6 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2013 privind 
modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (PLx 81/2013). Guvern 26.03.13 Raport de aprobare 

(119/R din 28.03.13) 

7 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2011 pentru 
abrogarea și modificarea unor acte normative  (PLx 31/2012) – raport comun cu 
Comisia juridică. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

19.03.13 
Raport suplimentar 

de respingere 
(548/RS din 28.03.13) 

VIII. Comisia pentru cultură 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Propunere legislativă "Legea Arhivelor" (Plx 623/2010). 
10 parlam.,   

respinsă      
de Senat 

19.03.13 Raport de respingere 
(103/R din 25.03.13) 

2 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.16 din 2 aprilie 1996 - 
Legea Arhivelor Naţionale (Plx 646/2010). 

8 deputaţi,    
respinsă     
de Senat 

19.03.13 Raport de respingere 
(104/R din 25.03.13) 

3 Propunere legislativă privind protecţia minorilor împotriva presei cu conţinut indecent 
(Plx 233/2012) – raport comun cu Comisia juridică. 

4 deputaţi,   
respinsă    
de Senat 

27.06.12 
19.03.13 

Raport de respingere 
(112/R din 27.03.13) 

4 
Proiect de Lege privind completarea legii nr.95/1997 privind declararea 
complexului"Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței -Sighet" ca ansamblu 
de interes național (PLx 438/2012) – raport comun cu Comisia pt. administraţie. 

1 senator,     
adoptat     
de Senat 

5.03.13 
12.03.13 

Raport de aprobare  
cu amendamente 

(120/R din 28.03.13) 
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5 Proiectul Legii Arhivelor Naţionale (PLx 653/2004). 
Guvern,      
adoptat      
de Senat 

19.03.13 Raport de respingere 
(122/R din 28.03.13) 

6 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 
nr.16/1996 (Plx 809/2006). 

2 deputaţi,    
respinsă      
de Senat 

19.03.13 Raport de respingere 
(123/R din 28.03.13) 

7 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.16 din 1996 a Arhivelor Naţionale  
(Plx 382/2003) 3 deputaţi 19.03.13 

Raport suplimentar 
de respingere 

(495/RS1 din 28.03.13) 

8 Propunere legislativă "Legea Arhivelor Publice" (Plx 643/2003). 3 deputaţi 19.03.13 
Raport suplimentar 

de respingere 
(495/RS2 din 28.03.13) 

            IX. Comisia juridică 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Propunere legislativă privind protecţia minorilor împotriva presei cu conţinut indecent 
(Plx 233/2012) – raport comun cu Comisia  pt. cultură. 

4 deputaţi,   
respinsă    
de Senat 

27.06.12 
19.03.13 

Raport de respingere 
(112/R din 27.03.13) 

2 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic (Plx 585/2010) – raport comun cu Comisia  pt. agricultură. 

48 parlam,    
respinsă    
de Senat 

23.11.10 
21.03.13 

Raport de respingere 
(113/R din 27.03.13) 

3 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (PLx 682/2010). – raport comun cu Comisia pt. agricultură. 

5 deputaţi,   
adoptat    

 de Senat 

13.10.11 
21.03.13 

Raport de respingere 
(114/R din 27.03.13) 

4 
Propunere legislativă pentru modificarea art.18 din Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006 (Plx 747/2010) – raport comun cu Comisia pt. 
agricultură. 

2 deputaţi,   
respinsă     
de Senat 

14.09.11 
21.03.13 

Raport de respingere 
(115/R din 27.03.13) 

5 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2011 pentru 
abrogarea și modificarea unor acte normative  (PLx 31/2012) – raport comun cu 
Comisia  pt. învăţământ. 

Guvern,     
adoptat       
de Senat 

19.03.13 
Raport suplimentar 

de respingere 
(548/RS din 28.03.13) 

       
          X. Comisia pentru apărare 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 
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1 Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 
privind statutul cadrelor militare (Plx 130/2012/2013) 24 parlam. 25.03.13 

Raport de aprobare  
cu amendaamente 

(105/R din 25.03.13) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 

 
 

 Declaraţii politice 
 
 
 

PDL, partidul care a vândut România pe credit 
 
Dragi colegi parlamentari, 
Dragi prieteni şi români din toată ţara, 
 
Astăzi mă aflu în plenul Parlamentului pentru a vă vorbi despre modul în care PDL şi Traian Băsescu au vândut 
România pe credit.  
Primăriile şi statul român se confruntă astăzi cu o problemă majoră pentru viitorul comunităţilor noastre locale. Este 
vorba de problema creditării şi mai exact a creditelor neperformante contractate de foştii şi actualii primari şi 
preşedinţi de Consilii judeţene PDL. 
In lipsa unor măsuri concrete de redresare economică a României şi incapabili de a gestiona bugetele locale şi 
judeţene, aleşii PDL au procedat la vânzarea României către instituţii bancare interne şi internaţionale. 
Mai mult decât atât au folosit de cele mai multe ori practica negocierilor directe ridicând ratele dobânzilor la cote 
alarmante şi impracticabile pentru comunităţile locale.  
Au fost astfel contractate credite cu dobânzi de 6, 7 până la 10% în timp ce comisioanele bancare s-au dus către 
apropiaţi ai reprezentanţilor PDL. 
Exemplele sunt multiple, fie că vorbim de foştii şi actualii primari PDL din judeţul Alba sau de foştii primari PDL 
din alte zone ale ţării precum Botoşani, Arad, Dâmboviţa sau sectoarele Bucureştilor. 
O altă practică pe final de mandat a fost contractarea de servicii şi lucrări neperformante către firmele de casă ale 
partidului lăsând în urmă datorii apăsătoare pentru comunităţile locale. 
Aceste costuri au generat arierate care constituie şi astăzi o povară pentru statul român. Guvernul USL a reuşit pe 
finalul anului trecut să ajute comunităţile locale dar lăcomia aleşilor locali PDL se resimte în continuare în bugetele 
locale, multe dintre credite ajungând la momentul plăţii anul acesta sau în anii următori. Soluţia guvernului USL 
condus de premierul Victor Ponta a salvat practic comunităţile locale dar trebuie ca Parlamentul să participe la acest 
efort şi să intervină în această direcţie prin legiferarea mai strictă a procedurilor de creditare a administraţiilor locale. 
Va propun dragi colegi următoarele soluţii: 
- un control strict a tuturor creditelor contractate de foştii primari şi preşedinţi de Consilii judeţene. Acolo unde se 
dovedeşte că sunt realizate în condiţii neperformante aceştia trebuie să plătească. 
- limitarea creditării către sistemul privat şi înlocuirea cu garanţii şi credite pe lângă Trezoreria statului sau băncile cu 
capital de stat precum Eximbank sau CEC. 
- introducerea unui sistem de credite preferinţele pentru proiectele administraţiilor locale cu rate de dobândă scăzute 
şi facilităţi speciale pentru creditele destinate proiectelor europene 
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Atrag atenţia asupra faptului că practica PDL a supra-îndatorării şi vânzării României şi a comunităţilor locale pe 
credit continuă. Incapabili să dezvolte economic localităţile pe care le conduc, primarii PDL cresc taxele şi 
împrumută ineficient municipalităţile. Mai nou, caută să contracteze împrumuturi externe contractând serviciile unor 
specialişti în creditare care vor încasa comisioane importante din aceste tranzacţii ce se vor resimţii în buzunarele 
oamenilor. Stop vânzării României pe credit şi acestor practici falimentare! 
În acest context, consider lipsite de decenţă prezenţele publice ale fostului ministru PDL Elena Udrea care se laudă 
peste tot cu sumele aduse comunităţilor locale uitând parcă să specifice că acestea nu au reuşit să aducă plus valoare 
şi să genereze venituri suplimentare pentru primării. Exemplele sunt multiple, de la săli polivalente supra-
dimensionate pentru localităţile unde s-au realizat, până la parcurile realizate în zone inundate care necesită frecvent 
reparaţii şi costuri de întreţinere din partea unor firme de casă, marca PDL.  
Este timpul pentru o strategie reală pentru ajutorarea şi dezvoltarea comunităţilor locale. Împreună cu domnul 
Ministru Liviu Dragnea, şi ceilalţi colegi PSD, PC şi PNL din Parlament, trebuie să căutăm cele mai bune soluţii 
pentru ajutorarea administraţiilor publice locale. 
Printre elementele identificate deja putem menţiona: 
- alocarea fondurilor europene cu prioritate către proiectele generatoare de venit pentru comunitate prin 
crearea de locuri de muncă sau atragerea unor investiţii şi sume suplimentare către bugetele locale 
- identificarea unor mecanisme de subvenţionare şi susţinere a administraţiilor publice locale  pe durata 
derulării proiectelor cu fonduri europene 
- crearea unei strategii de dezvoltare regională care să asigure fiecărei comunităţi locale şansa să îşi dezvolte la 
maxim potenţialul şi să nu irosească resurse către direcţii de dezvoltare inutile 
- sprijinirea asocierilor între administraţiile publice locale în vederea conceperii şi atragerii de fonduri cu 
efecte pozitive pentru comunităţi mai largi de persoane 
- ajutorarea comunităţilor locale din zone defavorizate sau periferice pentru a asigura că oamenii din acele 
comunităţi au acces la servicii minime care să le asigure dezvoltarea precum educaţie sau sănătate. 
Am convingerea că toate aceste direcţii vor fi realizate de Guvernul USL. Sper ca primul pas să fie să blocăm şi să 
tragem la răspundere pe cei care au dus în această situaţie România şi administraţiile publice locale.  

 
Deputat, 

Ioan Dîrzu 
 

*** 
 
 

Aderarea României la spaţiul Schengen rămâne un obiectiv important pentru Guvernul Ponta 
         

Stimaţi colegi, 
 Aderarea României la spaţiul Schengen pare să fie încă un subiect sensibil, care continuă să genereze tot felul 
de polemici. Una dintre cele mai recente se referă la moţiunea simplă „Politica antieuropeană sau cum poate trăi USL 
fără Schengen”, depusă de PP-DD şi susţinută de PDL, prin care s-a solicitat demisia ministrului de Externe, Titus 
Corlăţean, precum şi susţinerea de către toate partidele politice a aderării României la spaţiul Schengen. Aşa cum era 
de aşteptat,  aceasta a fost respinsă de plenul Camerei Deputaţilor, nefiind votată nici măcar de către semnatari. De 
altfel, nu este decât o altă încercare nereuşită de a câştiga capital politic şi de a manipula cetăţenii, moţiunea în sine 
neavând nicio legătură cu intrarea în spaţiul Schengen, ci doar cu elogierea guvernărilor PDL şi a aşa-ziselor eforturi 
depuse de acestea în acest scop.  

În această situaţie, nu pot să nu mă întreb de ce obiectivul aderării nu a fost îndeplinit de PDL? Probabil, 
pentru că nu au fost capabili, iar acum încearcă să găsească un ţap ispăşitor şi să inducă populaţia în eroare pentru 
propriul lor interes politic.  

Totodată, prin această moţiune, care nu este altceva decât un amestec de referinţe istorice, aleatorii, 
aglomerări de date false, argumente şi teme de discuţie de politică internă lipsite de relevanţă pentru o decizie de 
politică externă se doreşte inocularea ideii că USL a renunţat la intrarea în spaţiul Schengen. Nimic mai fals, acesta 
rămâne un obiectiv important pentru România, însă nu mai este „obiectivul 0”, fiind înlocuit de absorbţia fondurilor 
europene, deoarece se impunea o restabilire a priorităţilor în funcţie de nevoile imediate ale ţării. În momentul de faţă 
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problema fondurilor europene este mult mai importantă, orice investiţie menită să creeze noi locuri de muncă fiind 
binevenită. 

Totodată, trebuie menţionat că României i-a fost blocată aderarea la Schengen din motive pur politicianiste, 
ceea ce înseamnă că Guvernul de la Bucureşti nu are nicio putere în această materie. De aceea vom aştepta un context 
politic favorabil, iar atunci România, cu siguranţă, va fi primită în Schengen. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Mihai Weber 

 
*** 

 
 

Siguranţa cetăţeanului 
 
 
 Distinse domnule Preşedinte de şedinţă, 
 Onorat Prezidiu, 
 Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi,  

Domnilor miniştri, 
 
 

“Deşeuri feroase confiscate de la trei vrânceni”. „Paznic tâlhărit de doi tineri din Adjud”. „Dosare penale 
pentru şoferi băuţi sau fără permise”. „A furat mâncare dintr-un magazin”.„Biserica din Montău a fost prădată de 
hoţi”.„Cinci bărbaţi trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi fals în declaraţii”.„Briceag confiscat de la un 
adolescent”. 
 Acestea nu reprezintă titluri de filme din categoria celor comerciale sau numele unui şir de romane de 
ficţiune din celebra „Serie noir”. Sunt titlurile unor articole spicuite de la rubrica Infracţional a Cotidianului 
„Monitorul de Vrancea”, apărute în perioada 16-23 martie 2003. Aşadar, toate aceste infracţiuni având drept autori 
cetăţeni dintr-un singur judeţ au fost constatate de către autorităţile în drept în mai puţin de o săptămână.  

Încercaţi să înmulţiţi numărul articolelor citate cu numărul total de judeţe, chiar fără a adăuga aici şi capitala 
ţării, municipiul Bucureşti, pentru a avea o imagine aproximativă, dar probabil încă departe de realitate, a ratei 
săptămânale a infracţionalităţii din ţara noastră. 

Ce vreau să spun prin asta este faptul că, pe lângă binefacerile ultra-cunoscute aduse de instaurarea 
democraţiei şi a statului de drept, perioada de timp ulterioară anului 1989 a însemnat şi creşterea şi diversificarea 
infracţionalităţii.  

Nu-i nici o noutate în asta, nu-i nici o surpriză. De când este lumea şi peste tot în ea au existat şi indivizi 
fundamental asociali, pentru care legea înseamnă un simplu petic de hârtie şi penitenciarul un loc de odihnă. Altfel, 
dacă nu ar fi existat infracţiuni şi infractori, nu ar fi existat nici coduri penale şi nici locuri de detenţie.  

Eu personal nu mi-am imaginat vreodată că România ar putea candida la un astfel de statut. Totuşi, nu pot să 
nu constat faptul că, în ultimii ani, pe măsură ce criza economică a devenit tot mai prezentă, rata infracţionalităţii a 
luat dimensiuni îngrijorătoare. Iar din tot spectrul pe care acest flagel îl acoperă, cel mai îngrijorător aspect mi se pare 
a fi cel reprezentat de insecuritatea cetăţeanului. 

Consecinţele unui asemenea fenomen sunt unele de-a dreptul dramatice, indiferent în ce zonă a lumii se 
manifestă. O ţară în care oamenii nu se simt în siguranţă nu are prea mari perspective de dezvoltare, depopulându-se 
rapid prin emigrarea cetăţenilor proprii şi fiind total ocolită de cetăţenii străini, fie aceştia potenţiali turişti sau 
investitori. 

Mai presus de toate însă orice stat are obligaţia elementară de a se preocupa, în primul rând, de siguranţa 
cetăţenilor săi, de a le asigura acestora confortul necesar dezvoltării ca cetăţeni loiali şi responsabili. Ori atingerea 
acestui obiectiv major presupune, ne place sau nu, prezenţa constantă şi într-un număr suficient în viaţa comunităţilor 
a lucrătorilor din cadrul forţelor de ordine. Dar, cu toate că avem forţe de ordine, asemenea oricărui stat de drept şi 
oricărei societăţi evoluate, întrebarea este dacă acestea sunt suficient dimensionate. 
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Ei bine, după rata crescută a infracţionalităţii, constatând câte tâlhării, câte furturi din locuinţe, câte omoruri 
sau tentative de omor au loc în intervale de timp relativ reduse (ca să nu mai amintim cazurile de viol, de trafic de 
persoane etc.), există destule îndoieli în această privinţă. Aşadar, ajungem inevitabil la concluzia că ministerul de 
resort are nevoie de mai mulţi angajaţi şi de o pregătire mult mai performantă a celor existenţi. 

Măsurile care se impun a fi luate se încadrează în categoria celor de urgenţă maximă şi nu suportă nici o 
amânare, chiar dacă constrângerile bugetare generate de criza economică rămân, în continuare, unele foarte mari. 
Pentru că, din nefericire, dacă asupra bugetelor recesiunea economică mondială acţionează ca un inhibitor, asupra 
infracţionalităţii acţiunea sa are efectele unui veritabil stimul.  
 
 

Deputat, 
Angel Tîlvăr 

 
*** 

 
 „Implementarea noilor Coduri – calea spre progresul Justiţiei româneşti  

 
   S-a desavarsit procesul de adoptare a unor initiative legislative necesare armonizarii cadrului legislativ intern 

cu legislatia Uniunii Europene, in vederea definitivarii procesului de reformare a justitiei in concordanta cu 
angajamentele asumate odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. 

   Transformarile profunde ale societatii romanesti si realitatile europene contemporane au reclamat ocrotirea 
unor noi valori socio-morale , culturale, economice si tehnico-sttintifice, norma fundamentala de drept civil si cea de 
drept penal trebuind sa raspunda, in egală masură, unor exigenţe decurgînd atît din angajamentele asumate de 
Romînia in cadrul procesului de integrare europeană, cît şi din statutul nostru de stat membru al Uniunii Europene. 

    Un studiu atent al legislaţiei adoptate in perioada anterioară este în măsură să scoată in evidenţă faptul că 
Noul Cod civil, noul Cod de procedură civilă, noul Cod penal şi noul Cod de procedură penală, precum si Legile de 
punere in aplicare a acestor acte normative sunt deosebit de importnate pentru societatea romînească, în ansamblul ei. 

   Actualul Cod civil reprezintă o oglindă a unui nou sistem social. Normele pe care le cuprinde răspund unor 
nevoi concrete şi, în acelaşi timp, tind să vină în întîmpinarea dinamicii vieţii sociale. 

   Noul Cod de procedură civilă reprezintă expresia unui efort susţinut, desfăşurat pe parcursul mai multor ani, 
care a avut drept scop esenţial crearea în materia procesului civil a unui cadru legislativ modern care să răspundă pe 
deplin imperativelor funcţionării unei justiţii moderne, adaptate aşteptaărilor sociale, precum si necesităţii creşterii 
calităţii serviciului public. 

   În ceea ce priveşte noul Cod penal, acest act normativ a avut în vedere crearea unui cadru legislativ coerent în 
materie penală, cu evitarea suprapunerilor inutile de norme în vigoare existente în fostul Cod penal, şi în legile 
speciale, simplificarea regelemntărilor de drept substanţial, menită să faciliteze aplicarea lor unitară şi cu celeritate în 
activitatea organelor judiciare, asigurarea satisfacerii exigenţelor decurgînd din principiile fundamentale ale dreptului 
penal consacrate de Constituţie şi de pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care 
România este parte, transpunerea in cadrul legislativ penal naţional a reglementărilor adoptate la nivelul Uniunii 
Europene, armonizarea dreptului penal material român cu sistemele celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ca 
o premisă a cooperării judiciare în materie penală bazată pe cunoaştere şi încredere reciprocă. 

   Prin atingerea obiectivelor menţionate s-a realizat racordarea legislaţiei penale naţionale la exigenţele 
contemporane ale principiilor fundamentale ale dreptului penal. 

   De asemenea, în plan social, simplificarea regelementărilor de drept substanţial, coroborată cu modificările 
aduse Codului de procedură penală, ar trebui să conducă la asigurarea previzibiltăţii legii penale, precum şi la 
creşterea încrederii generale în actul de jutiţie penală. 

   Noul Cod de procedură penală are drept scop esenţial crearea unui cadru legislativ modern în materie penală, 
care să răspundă pe deplin imperativelor funcţionării unei justiţii moderne, adaptate aşteptărilor sociale, precum şi 
necesităţii creşterii calităţii acestui serviciu public.       
 

Deputat, 
Daniel-Ionuţ Bărbulescu 
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*** 
 

Libertatea şi pluralismul mass-media.  
Consultări publice la care TREBUIE să participăm. 

 
 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 
 

La sfârşitul săptămânii trecute, Comisia Europeană a anunţat iniţierea a două consultări publice, desfăşurate 
până la data de 7 iunie a.c., marcând astfel luarea în considerare a unor recomandări făcute la începutul anului 
privitoare la libertatea şi pluralismul mass-media. 

Astfel, o primă consultare priveşte formularea unor observaţii cu privire la domeniul de aplicare a competenţei 
şi acţiunii Uniunii Europene pentru protejarea libertăţii mijloacelor de comunicare în masă, dar şi privitoare la rolul 
autorităţilor publice, cum ar fi autoreglementarea sau protejarea surselor jurnalistice din spaţiul european. 

Referitor la subiectele celor două consultări, Neelie Kroes, vicepreşedinte al Comisiei Europene, declara: 
“În UE ne confruntăm cu ameninţări la adresa libertăţilor noastre fundamentale, precum libertatea şi 

pluralismul mass-media pe întreg teritoriul Europei. Grupul la nivel înalt ne-a transmis un semnal puternic că este 
necesar să luăm măsuri hotărâte pentru a garanta, în viitor, libertatea şi pluralismul serviciilor noastre mass-media. În 
numele democraţiei noastre, vă invit să vă exprimaţi opiniile în cadrul acestor consultări.” 

Cea de-a doua consultare a CE are în vedere recomandarea grupului la nivel înalt pentru independenţa 
organismelor de reglementare a conţinutului audiovizual, solicitându-se, din partea Comisiei Europene, sugestii 
referitoare la modalităţile de consolidare a independenţei acestora, avându-se în vedere posibilitatea revizuirii 
articolului 30, Capitolul  XI- Cooperarea între autorităţile de reglementare ale statelor membre- din cadrul Directivei 
serviciilor mass-media audiovizuale, articol care prevede următoarele: 

“Statele membre adoptă măsurile adecvate pentru a-şi furniza reciproc şi a furniza Comisiei informaţiile 
necesare pentru aplicarea prezentei Directive, în special ale articolelor 2, 3 şi 4, în special prin intermediul 
organismelor lor independente de reglementare competente.” 

Nu ştiu cât, în afara mediului de specialitate,  este cunoscută această Directivă nr. 2010/13/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului Uniunii Europene din 10 martie 2010, care ar trebui nu numai popularizată şi în rândul 
populaţiei, beneficiarul direct al serviciilor mass-media, cât şi strict respectată, fiind un suport mai mult decât necesar 
pentru mass-media din România. 

Printre scopurile acestei Directive, se numără crearea condiţiilor de concurenţă echitabilă pentru prestarea la 
nivel transfrontalier a serviciilor de radiodifuziune şi a celor audiovizuale la cerere, protejarea şi conservarea 
diversităţii culturale, protejarea copiilor şi a consumatorilor, garantarea pluralismului mass-media, combaterea urii ce 
are la bază considerente naţionale, religioase, rasiale sau sexuale, cât şi crearea unei pieţe unice a serviciilor mass-
media audiovizuale şi a certitudinii juridice a cadrului televiziunii şi audiovizualului din Europa. 

Consider binevenită iniţiativa Comisiei Europene şi sprijin, pe această cale, orice demers făcut în spaţiul public 
românesc de a participa la aceste două consultări, de a îmbogăţi cu sugestii care să ducă la o cât mai bună 
reglementare a domeniului în cauză, cât şi de a sprijini mass-media din ţara noastră, ce trebuie să fie complexe, 
absolut libere şi sprijinite ca atare. 

 Cu toţii avem nevoie de aceste servicii şi, pentru ca ele să funcţioneze întocmai, este necesar ca, de la oamenii 
politici până la ultimul beneficiar, să contribuim la independenţa şi dezvoltarea lor. 

Mă număr printre aceia care consideră esenţial ca libertatea mijloacelor de informare în masă să fie absolut 
garantată şi, în calitate de parlamentar, am acordat şi o să acord întregul meu sprijin reprezentanţilor mass-media a 
căror profesie merită respectată, încurajată şi tratată conform caracteristicilor democraţiei. 

 Fac, totodată, apel la dumneavoastră, stimaţi colegi, să participăm la consultările Comisiei Europene şi să 
venim în întâmpinarea acestora cu sugestii constructive. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Ovidiu C. Iane 
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*** 

 
COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA 

 
A fost înfiinţat ca urmare a deciziei Guvernului Ponta , în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 

1023/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului 
Economiei,Comerţului şi Mediului de Afaceri,ca urmare a fuziunii prin contopire a Societăţii Comerciale 
Electrocentrale Deva S.A. şi a Societăţii Comerciale Electrocentrale Paroşeni S.A., urmând ca în acesta să fie 
înglobate şi cele patru unităţi miniere viabile din cadrul Companiei Naţionale a Huilei , respectiv minele: Lonea, 
Livezeni,Vulcan şi Lupeni. 

Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara S.A. a fost înregistrată la Registrul Comerţului în 
data de 01 noiembrie 2012, are un capital social de 203.396.080 lei, fiind deţinut de statul român prin Ministerul 
Economiei în proporţie de 100%, obiectul principal de activitate fiind producerea de energie electrică, prin utilizarea 
huilei din Valea Jiului.Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara S.A. asigură aproximativ 5% din 
producţia de energie electrică a României, fiind singurul mare producător de energie electrică din zona de centru şi 
nord vest a ţării. 

Tot ca urmare a politicilor aplicate de Guvernul condus de Victor Ponta, au fost şterse datoriile istorice 
pentru minele viabile care vor fi incluse în Complexul Energetic Hunedoara, Compania Naţională a Huilei fiind 
divizată astfel în  Societatea Naţională de Închideri de Mine Valea Jiului SA, formată din cele trei mine neviabile: 
Petrila, Paroşeni şi Uricani , potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.119/2011 modificată şi aprobată prin 
Legea 143/2012,  înregistrată la  Registrul Comerţului la data de 01.11.2012 şi Societatea Naţională a Huilei SA care 
cuprinde grupul celor patru mine viabile: Lonea,Livezeni, Vulcan si Lupeni, înfiinţată la data de 01.01.2013,aceasta 
din urmă urmând să fuzioneze  cu Complexul Energetic în primăvara acestui an. 

Complexul Energetic Hunedoara a fost conceput ca obiectiv strategic, dorindu-se a fi o unitate pentru 
siguranţa sistemului energetic al Romaniei , funcţionând ca un tot unitar şi folosind cărbunele din Valea Jiului,  
asigurându-se astfel şi  stabilizarea locurilor de muncă din Valea Jiului. 

În urma vizitei efectuate de Ministrul delegat al Ministerului Energiei, domnul Constantin Niţă în luna 
februarie în Valea Jiului, ca urmare a discuţiilor purtate între acesta, reprezentanţii sindicatelor miniere şi factorii de 
decizie ai Societăţii Naţionale a Huilei şi Complexului Energetic Hunedoara , s-a ajuns la concluzia că se doreşte cea 
mai bună formulă pentru a conlucra şi a găsi o perspectivă de viitor pentru   sectorul minier, se vor lua măsuri pentru 
retehnologizarea acestuia şi a celor două termocentrale Mintia şi Paroşeni  şi  pentru eficientizarea activitătii din 
minerit în vederea păstrării locurilor de muncă. 

Având în vedere deschiderea pe care a manifestat-o  Guvernul Ponta şi implicit domnul Prim Ministru Victor 
Ponta faţă de problemele Văii Jiului, şi atenţia acordată de domnul Ministru al Energiei Constantin Niţă activităţii din 
minerit, noi cei din Valea Jiului ne manifestăm deplina încredere  că se vor găsi toate soluţiile care se impun în 
vederea adoptării legislaţiei necesare , pentru ca huila să fie considerată resursă strategică,   se vor asigura  condiţiile 
pentru funcţionarea Complexului Energetic Hunedoara şi continuarea  activităţii în minerit. 

 
Deputat, 

Cornel Cristian Resmeriţă 
 

*** 
                                   

Investiţiile străine – motorul dezvoltării României  
în următorii ani 

 
 

Ma adresez dumneavoastra pentru a va face cunoscuta o problema grava in Romania si anume plecarea a tot 
mai multi investitori straini de pe piata romaneasca. În ultimii ani investiţiile străine au fost în cădere liberă, ajungând 
în 2011 la 1,8 mld. euro. Criza din Europa şi tensiunile politice interne au determinat şi în 2012 continuarea trendului 
de scădere a investiţiilor străine, până la 1,6 mld. euro, minimul ultimilor zece ani.    In ultimii 5 ani mai multe 
companii multinationale cu filiale sau fabrici in tara noastra au ales sa plece din Romania.  Printre aceste companii se 
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numara Kraft Foods, Nokia, Colgate Palmolive, Nestle, Eureko si Coca-Cola care a inchis trei fabrici din Romania 
(Iaşi, Bucureşti, Oradea).Numărul investitorilor străini care pleacă se măreşte, în timp ce proiectele noi sunt extrem 
de rare. 

Una dintre cele mai bune metode prin care orice guvern poate contribui in mod sustenabil la cresterea 
economica este stimularea investitiile prin toate mijloacele de care dispune. Investitiţile străine directe aduc o 
contribuţie esenţială la creşterea economică. Acestea creează locuri de muncă, optimizează alocarea resurselor, 
permit transferul de tehnologie, stimulează comerţul si ajuta la reducerea ratei somajului.  Exista o corelare evidenta 
intre ponderea investitiilor in PIB, si evolutia ratei somajului – cand investitiile cresc, rata somajului scade, iar cand 
investitiile scad, rata somajului creste.Spre exemplu, in perioada 1999-2007, ponderea investitiilor in PIB a crescut 
de la 20% la 34%, iar rata somajului a scazut de la 11,8%, la doar 4%. In perioada 2008-2011, pe fondul crizei 
economice, formarea bruta de capital fix a scazut ca pondere in PIB, iar rata somajului a crescut. Practic, investitii 
mai mari inseamna mai putini someri, mai multe locuri de munca bine platite si incasari bugetare mai mari, incasari 
care sa sustina cheltuielile guvernului cu pensiile si ajutoarele sociale. 

Companiile cu capital străin au doar 24% din numărul de salariaţi din economie, dar realizează aproximativ 
40% din cifra de afaceri totală, precum şi din PIB. Firmele cu capital străin au avut circa 919.000 de salariaţi, adică 
circa un sfert din totalul de 3,8 milioane de salariaţi şi au realizat o cifră de afaceri de aproape 97 mld. euro, în anul 
2011, în timp ce la nivelul întregii economii cifra de afaceri a fost de 237,4 mld. euro, potrivit statisticilor  BNR. 

Cifra de afaceri pe salariat la firmele străine a depăşit în 2011 nivelul de 100.000 euro/persoană, fiind 
aproape dublă faţă de nivelul indicatorului pe total economie. Totodată, productivitatea muncii trecea în 2011 la 
companiile străine de 21.000 euro/persoană, faţă de 13.000 euro/persoană pe total economie. La nivelul întregii 
economii, companiile straine au avut o pondere de 71,4% din exporturile României şi 62,6% din importuri. 

Cum putem spori aceste investitii? Mediul de afaceri din România are nevoie de libertate economică şi 
fiscalitate prietenoasă pentru investitorii străini. Crearea unui cadru favorabil mediului economic prin promovarea 
unor condiţii prielnice pentru atragerea investitorilor străini, cum ar fi: un tratament corect, echitabil şi 
nediscriminatoriu; protecţie faţă de exproprierile ilegale; recursul direct la arbitrajul internaţional, precum şi 
transformarea României într-un mediu atractiv din punct de vedere fiscal. 
 

Deputat, 
Petre Petrescu 

 
*** 

 
Numirea  lui Daniel Morar, finalizarea politizării prezidenţiale a Curţii Constituţionale 

 
Recenta numire prin decret prezidential a lui Daniel Morar, fostul sef al DNA, in functia de judecator al Curtii 

Constitutionale a Romaniei, este mutarea prin care presedintele Romaniei, Traian Basescu, recunoaste inaltul grad de 
politizare a institutiilor fundamentale ale statului roman. Daniel Morar a fost, opt ani la rand, dirijorul bratului armat 
si politizat al justitiei, cel care a raspuns de fiecare data comenzilor regimului politic.  

Prin prezenta declaratie politica, imi exprim regretul si indignarea fata de modul in care un personaj atat de 
servil regimului Basescu, atat de partinitor in instrumentarea dosarelor, a ajuns sa fie desemnat intr-o functie ale carei 
atribute esentiale sunt inalta capacitate profesionala si, mai ales, echidistanta. Semnarea decretului prezidential de 
numire a lui Daniel Morar la CCR s-a produs intr-un context care o explica perfect: nu cu mult inainte, Traian 
Basescu a incalcat Constitutia via Faceebok; nu cu mult dupa aceasta numire, Basescu urmeaza sa paraseasca palatul 
Cotroceni. Gestul lui Traian Basescu reprezinta, pentru mine, inca o sansa ratata de acesta de a cosmetiza, pe ultima 
suta de metri, o perioada trista din istoria Romaniei, o perioada in care populismul desantat si o carisma prost 
orientata au nascut numai deziluzii, ura, degradarea statului de drept si depresie economica. 

Va multumesc pentru atentie! 
 

Deputat, 
Adrian Mocanu 

 
*** 
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Mult circ şi puţină pâine la congresul PDL 

 
Membrii PDL s-au reunit, sâmbătă 23 martie 2013, la Convenţia Naţională Extraordinară a partidului, pentru 

a-şi alege preşedintele.  
Confruntarea acerbă între tabăra lui Vasile Blaga, preşedintele în exerciţiu al PDL, şi Elena Udrea, aspirantă 

la funcţia de lider, sprijinită de Traian Băsescu a avut un deznodamant previzibil. Vasile  Blaga a fost reconfirmat in 
fruntea partidului cu 2344 voturi, pe cand contracandidata sa, Elena Udrea a primit decat 2014. Nici macar prezenta 
sefului statului, care, printr-un discurs plin de subintelesuri, a incercat sa incline balanta catre favorita dansului, nu a 
reusit sa infaptuiasca miracolul pe care il astepta Elena Udrea si aplaudacii lui Basescu.  

La aflarea rezultatelor tabara Elenei Udrea a inceput sa acuze frauda si sa ceară renumararea voturilor. Elena 
Udrea a contestat rezultatul, susţinând că au fost mai multe voturi decât delegaţi anunţaţi iniţial. Un reprezentant al 
echipei lui Udrea a urcat pe scenă pentru a anunţa oficial contestarea rezultatelor, moment întâmpinat cu huiduieli de 
întreaga sală. "Ruşine!", s-a scandat câteva zeci de secunde.   

S-a anunţat, de asemenea, că rezultatele citite nu au relevanţă, pentru că Elena Udrea nu a semnat şi nu va 
semna procesul verbal al rezultatelor până la soluţionarea contestaţiei pe care a depus-o. Contestatia Elenei Udrea a 
fost respinsa spre disperarea sustinatorilor ei si a pionilor lui Basescu. Peste tot se auzeau acuze de genul: ”Hoţii!”, 
“Frauda!” “Rusine!” Si “Tradare!”.   

Marele înfrânt al Convenţiei PDL a fost, incontestabil, Traian Băsescu. Acesta, dezamagit de rezultatul 
votarii, a postat pe Facebook un mesaj video in care isi lua adio de la PDL, un partid pe care nu il mai poate controla. 
Mesajul a fost tipic pentru Traian Basescu, care s-a dezlegat de PDL intr-o maniera absolut halucinantă pentru un 
preşedinte de ţară. Basescu isi lua la ora 21 adio de la partidul despre care declarase la ora 11 ca a salvat Romania.  

Asa cum ne-au invatat in cei opt ani cat au guvernat tara, pedelistii se pricep foarte bine sa faca circ. Exclusi 
de la conducerea PDL oamenii lui Basescu nu mai au altceva de facut decat sa isi faca coada colac si sa incerce sa 
revina in fata populatiei sub un alt nume, o alta culoare, dar cu aceleasi moravuri. 

 
 

Deputat, 
Petre Petrescu 

 
*** 

  
 

Chinurile bolnavilor de cancer din România 
 

 
Este binecunoscut faptul ca pesoanele care sufera de cancer trebuie să depună mari eforturi pentru a-şi 

procura medicamente, uneori de negăsit in ţara, fiind nevoiti să caute tratament în străinătate.  
Medicamentele de ultimă generaţie, mai eficiente, dar mai scumpe, sunt aproape inaccesibile, pacienţii 

mulţumindu-se cel mult cu tratamente de generatie mai veche.  
În Romania nu doar boala ucide, ci şi sistemul de sănătate, care este subfinanţat si se confrunta cu o mare 

lipsa de personal, datorita unei proaste guvernari din peroada 2004 – 2012, cand la putere se afla partidul domnilor 
Boc, Blaga, Videanu si Elena Udrea. 

Bugetul Ministerului Sanatatii este de aproximativ 4,5% din produsul intern brut în 2013, comparativ cu o 
medie de 10% în Uniunea Europeană, ceea ce face ca sistemul de sănătate sa sufere de numeroase probleme printre 
acestea numarandu-se si lipsa de medicamente de ultima generatie. 

Conform autorităţilor, circa 20 de medicamente cunoscute sub denumirea de citostatice au devenit de negăsit 
în ultimii ani, cat timp la guvernarea acestei tari s-a aflat clica PDL-ista, in frunte cu presedintele Traian Basescu care 
invita tinerii, absolventi ai facultatilor din Roamnia, sa plece din tara. 

In ultimii ani, numeroşi pacienţi, au fost nevoiţi să cumpere medicamente din străinătate, acestea negasindu-
se în România, uneori pentru mii de euro pe lună. Consider ca pentru romani este o povară greu de suportat, tinand 
cont, ca salariul mediu in tara este de aproximativ 350 de euro pe lună. 
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Răspunzând acestei situaţii alarmante, noul guvern USL la conducerea caruia se afla premierului Victor 
Ponta a alocat în ianuarie 800.000 de euro pentru importurile de medicamente ce lipseau cu desavarsire din spitalele 
noastre. 

Dar aceasta lipsa de medicamente care i-a facut pe bolnavii de cancer sa treaca prin clipe grele nu trebuie sa 
se mai repete fiind necesara o solutie pentru a nu-i mai aduce in situatia in care trebuie să faca eforturi financiare 
pentru a-şi procura ei înşişi medicamente. 

Din cauza pasivităţii guvernantilor PDL din ultimnii opt ani de zile, multi din pacientii bolnavi de cancer care 
se puteau vindeca au murit; si i-as intreba pe cei care au condus Romania in ultimii ani, cine ar trebui sa plateasca 
pentru aceste pierderi de vieti omenesti care s-ar fi putut salva cu ajutorul medicamentelor? 

În România, rata mortalităţii legate de cancer depăşea 180 de cazuri la 100.000 de locuitori în 2010, 
comparativ cu o medie de 166,9 cazuri în Uniunea Europeana. 

O altă problemă care trebuie rezolvata pentru bolnavi de cancer sunt listele de aşteptare pentru terapiile mai 
recente, a căror administrare este decisă de o comisie. Aproximativ 1.300 de bolnavi sunt în prezent în aşteptarea 
unei decizii favorabile pentru a beneficia de terapii, mai eficiente dar mai costisitoare tinand cont ca in Romania 80% 
din fondurile destinate oncologiei sunt utilizate de către 10% dintre bolnavi. 

 Consider ca trebuie inbunatatit cat mai repede sistemul de sanatate ca sa nu ne mai aflam in situatia in care 
criteriul esential pentru salvarea vietii unui om sa fie unul financiar, ci  unul umanitar, asa cum este normal intr-o tara 
membra a Uniunii Europene, dar care a avut parte de o guvernare PDL-ista intre anii 2004 – 2008, guvernare care nu 
a stiut cum sa dezvolte economia tarii pentru a creste veniturile la bugetul satatului si a putea finanta cat mai bine 
sistemul medical, sigura politica a lor fiind marirea taxelor, taierea  salariilor , a pensiilor si cresterea conturilor 
personale.  

 
Deputat, 

Petre Petrescu 
 

*** 
 

România, ţara-sursă de persoane traficate 
 
 

Numarul persoanelor traficate din tara noastra a crescut in ultimul timp foarte mult. 
  Traficul de persoane reprezinta o violare a drepturilor omului si o atingere adusa demnitatii si integritatii 

functiei umane,o amenintare asupra securitatii individului si valorilor sociale si morale. 
  Aceasta reprezinta o infractionalitate ce afecteaza individul prin impactul pe care il are asupra unuia din 

drepturile individuale fundamentele:libertatea individuala societatea suportand,in acelasi timp, influente negative 
generale de amplificarea fenomenului coruptiei,a formelor anti-sociale si violente,crearea unor mecanisme criminale 
care obtin profituri substantiale din acest tip de activitate,afectand stabilitatea economica si securitate regionala. 

Traficul de persoane este o infractiune grava,dar si un abuz fata de drepturile omului,de multe ori savarsit 
impotriva unora dintre cei mai vulnerabili indivizi,cum ar fi copii. 

In jur de 250.000 de femei si copii din Europa de Est si fosta Uniune Sovietica sunt transportate in fiecare an 
catre alte tari,putand ajunge chiar si in Statele Unite. 

Conform datelor Politiei Romane,in tara noastra,victimile sunt racolate indeosebi din randul fetelor si tinerilor 
femei cu varste cuprinse intre 13 si 33 ani.Un sfert sunt mai mari, peste jumatate au varste cuprinse intre 18 si 23 
ani.Bărbaţi, femei şi copii din România sunt traficaţi în alte state, fiind obligaţi să muncească sau fiind exploataţi 
sexual. Unii sunt forţaţi să cerşească. În ceea ce priveşte exploatarea adulţilor, majoritatea potenţialelor victime din 
România sunt exploatate sexual şi folosite în cazuri de servitute personală. 

Romania este o tara-sursa,dar si o tara pentru tranzit pentru barbati si femei din Moldova,Ucraina si Rusia 
traficanti catre Italia, Spania, Germania, Elvetia, Rep.Ceha, Cipru, 

Grecia  si Austria in scopuri de munca fortata si exploatare sexuala.Minorii romani sunt traficanti in interiorul 
tarii in scopuri de exploatare sexuala si cersetorie fortata.Totodata, femeile si fetele rrome sunt foarte vulnerabile in 
fata traficului de fiinte umane. 

Traficul de persoane este o relatie de victimizare, asociata cu consecinte extrem de dure pentru victime 
(violente continue din partea traficantilor, care pot duce inclusiv la uciderea persoanelor traficate).  
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 Traficul de persoane este una dintre cele mai profitabile activitati de criminalitate organizata de Uniunea 
Europeana,potrivit Europol 
        Consecintele negative ale traficului se extind de la victimele directe (traume fizice si psihologice, consecinte 
grave asupra sanatatii persoanelor, dar si diminuarea sanselor persoanelor de a duce o viata normala, datorita faptului 
ca traficarea impiedica achizitionarea unor deprinderi necesare pentru a functiona ca membru al societatii), la 
comunitatile si societatea din care acestea provin si care se confrunta cu pierderea capitalului uman, cu cheltuieli 
crescute pentru recuperarea si reintegrarea sociala a persoanelor traficate. 

De aceea  in calitate de parlamentar preocupat de aceasta problema,am considerat nevoia sa fac aceasta 
declaratie pentru ca,in ultimul timp traficul de persoane este din ce in ce mai avansat. 

        Parerea mea este ca avem  nevoie de un efort comun,ce priveste atat clasa politica cat si  institutiilor 
implicate in domeniul combaterii traficului de persoane,pentru ca acest fenomen sa fie diminuat si tanara generatie sa 
nu fie afecata de una dintre cele mai mari amenintari la adresa demnitatii umane. 

 
Deputat, 

Petre Petrescu 
 

*** 
 

Scandalul Schengen 
 

Motivul care ma face sa vorbesc astazi in fata dumneavoastra il reprezinta discutiile aprinse din ultima 
perioada pe tema aderarii României la Spaţiul Schengen.  

Aderarea României la Spaţiul Schengen este un drept ce i se cuvine Romaniei si nu un privilegiu pentru care 
sa fie nevoie sa stam cu mana intinsa pe la portile Uniunii Europene. În conformitate cu articolul 4, alineatul 2 din 
Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, decizia Consiliului vizând aderarea României la 
spaţiul Schengen se adoptă cu unanimitate, similar deciziilor anterioare privind extinderea spaţiului Schengen cu noi 
state membre. 

Romania indeplineste toate conditiile impuse de Uniunea Europeana cu privire la integrarea in Spaţiul 
Schengen, fapt confirmat si de ultimul Raport al Mecanismului de Cooperare şi Verificare. Cu toate astea, din diverse 
motive, cum ar fi o apropiata campanie electorala in Germania, mai multe state din Uniunea Europeana amana inca o 
data aderarea României la Spaţiul Schengen. 

Declaratiile Ministrului Afacerilor Externe Titus Corlatean si a Primului Ministru Victor Ponta cum ca in 
cazul unei noi amanari a aderarii la Spaţiul Schengen, Romania nu va mai considera o prioritate acest obiectiv, au 
fost foarte contestate in ultima vreme. Culmea este ca cele mai multe contestatii vin din partea presedintelui Traian 
Basescu si a parlamentarilor PDL care, se pare ca au uitat ca in ultimii opt ani ei au fost cei care au condus Romania.  

Nu imi amintesc ca in perioada guvernarii BOC sa il fi auzit pe Traian Basescu că „România are ca obiectiv 
major intrarea în zona Schengen”, nici pe Emil Boc, nici pe Vasile Blaga, nici pe Elena Udrea si nici pe Adriean 
Videanu. Pareau mai interesati sa-si sporeasca averile decat sa rezolve problema Spaţiului Schengen.  

Acum, probabil avand mai mult timp liber, nemaiavand ministere si bani publici pe mana, au uitat cine este  
de vina pentru situatia in care suntem, si s-au apucat sa faca motiuni de cenzura impotriva guvernului.  

Parerea mea este ca atitudinea Primului Ministru si a Ministrului Afacerilor Externe fata de aceasta amanare 
a deciziei de integrare este o atitudine extrem de demna si foarte corecta.  

 
Deputat, 

Petre Petrescu 
 

*** 
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 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
 

Situaţia consolidarii zonelor supuse alunecărilor de teren din satul Mănuleşti, comuna Sîmbureşti, jud. Olt 
  
Domnule Ministru, 
 

Am fost sesizat la cabinetul parlamentar de catre reprezentanti ai comunitatii locale din comuna Simburesti, 
jud. Olt, cu privire la situatia extrem de grava creata de alunecarile de teren din satul Manulesti.  

In prezent, sunt afectate peste 100 de gospodarii, alunecarea de teren are o adancime de peste 26 m pe o 
lungime de peste 140 m liniari, si este pusa in pericol integitatea sistemului de alimentare cu apa si energie electrica,  
ca si siguranta cetatenilor care se deplaseaza pe drumul comunal si a celor care locuiesc in zona afectata. 

Una dintre cele mai importante solicitari a fost legata de posibilitatea finanţarii de catre ministerul pe care il 
conduceti a consolidarii zonei amintite mai sus, reprezentantii primariei afirmand ca Ministerul Adminitsratiei si 
Internelor a fost instiintat oficial in legatura cu situatia de fapt, fiind depus si un studiu de fezabilitate, aprobat in 
prealabil de Comitetul Judetean Olt pentru Situatii de Urgenta.   

Doresc sa imi precizati domnule ministru,  care este pozitia dvs. oficiala cu privire la situatia semnalata ? 
Solicit răspuns scrus şi oral. 
 

Deputat, 
Daniel Ionut Bărbulescu 

 
*** 

                           

Adresată domnului  Constantin Niţă, ministru delegat pentru Energie     

 
România în faţa Curţii de Justiţie a UE din motivul transpunerii incomplete a normelor privind piaţa internă 

a energiei 
    
Domnule Ministru, săptămana trecută a fost publicată o ştire ingrijorătoare, potrivit căreia, Comisia Europeană 

ar trimite ţara noastră în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru transpunerea incompletă a normelor UE 
privind piaţa internă a energiei. În cazul în care Curta de Justiţie va emite o hotărare nefavorabilă, Romania ar urma 
să plăteasca o penalitate zilnică foarte mare pană la competa aplicare a normelor UE.  

Mai suntem informaţi că la data la care ne aflăm, România a transpus doar parţial directivele în domeniile 
energiei electrice şi gazelor naturale, deşi statele membre ar fi trebuit să transpună integral aceste directive până la 3 
martie 2011. 

Dată fiind această întarziere cu urmări grave pentru bugetul statului şi imaginea autorităţilor romaneşti, va rog, 
domnule Ministru să-mi trimiteţi un răspuns cu privire la cine se face vinovat de această situaţie, cine va plăti 
penalităţile şi ce măsuri aveţi in vedere pentru a intra în legalitate atat în ce priveşte răspunderea pentru 
neîndeplinirea la termen a unei obligaţii cat şi pentru transpunerea cat mai urgent posibil a normelor referitoare la 
piaţa energiei.Aştept răspunsul dumneavoastră, în scris, la Camera Deputaţilor. 

 
 

Deputat, 
Mihăiţă Găină 
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*** 
 
Adresată domnului Dan Şova, ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional şi 
Investiţii Străine 
 

DN 66A , Câmpul lui Neag-Herculane 
 
 
Domnule Ministru,  
 
           În momentul de faţă Valea Jiului cunoaşte o  dezvoltare din punct de vedere turistic, ca urmare a investiţiilor 
derulate în staţiunile: Straja din municipiul Lupeni, Parâng din municipiul Petroşani şi Pasul Vâlcan din municipiul 
Vulcan, staţiuni aparţinând judeţului Hunedoara. 
 Turismul este foarte important pentru Valea Jiului, acesta reprezintă singura  modalitate   de atragere a 
banilor din exteriorul Văii Jiului, prin turiştii care vin în această zonă, dând  astfel posibilitatea creări de noi locuri de 
muncă, ţinând cont că activitatea minieră s-a restrâns continuu începând cu anul 1997. 
 Pentru ca turismul să funcţioneze,  este însă nevoie de o infrastructură rutieră în zonă foarte bună. În acest 
moment, cu sprijinul guvernului,una din cele mai importante căi de acces în Valea Jiului, respectiv Defileul Văii 
Jiului , va intra într-un amplu proces de reabilitare şi modernizare , ca urmare a licitaţiei organizate de Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale SA. 

În aceste condiţii, vă întreb domnule ministru, dacă aveţi în vedere continuarea finanţării investiţiilor la DN 
66A  pe tronsonul Câmpul lui Neag-Herculane în acest an şi vă solicit, să luaţi toate măsurile care se impun , ca acest 
drum să fie finalizat în cel mai scurt timp, având în vedere că acestă nouă cale de acces ar  asigura o deschidere a 
Văii Jiului către zona de vest a ţării şi ar avea o contribuţie determinantă la dezvoltarea economică durabilă a zonei , 
grav afectată de închiderea unităţilor miniere. 
Solicit răspuns în scris şi oral. 
 

Deputat, 
Cornel Cristian Resmeriţă 

 
*** 

                               
                                                                              
Adresată domnului Relu Fenechiu, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii                                                      
 

DN 66A , Câmpul lui Neag-Herculane 
 
Domnule Ministru,  
 
           În momentul de faţă Valea Jiului cunoaşte o  dezvoltare din punct de vedere turistic, ca urmare a investiţiilor 
derulate în staţiunile: Straja din municipiul Lupeni, Parâng din municipiul Petroşani şi Pasul Vâlcan din municipiul 
Vulcan, staţiuni aparţinând judeţului Hunedoara. 
 Turismul este foarte important pentru Valea Jiului, acesta reprezintă singura  modalitate   de atragere a 
banilor din exteriorul Văii Jiului, prin turiştii care vin în această zonă, dând  astfel posibilitatea creări de noi locuri de 
muncă, ţinând cont că activitatea minieră s-a restrâns continuu începând cu anul 1997. 
 Pentru ca turismul să funcţioneze,  este însă nevoie de o infrastructură rutieră în zonă foarte bună. În acest 
moment, cu sprijinul guvernului,una din cele mai importante căi de acces în Valea Jiului, respectiv Defileul Văii 
Jiului , va intra într-un amplu proces de reabilitare şi modernizare , ca urmare a licitaţiei organizate de Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale SA. 

În aceste condiţii, vă întreb domnule ministru, dacă aveţi în vedere continuarea finanţării investiţiilor la DN 
66A  pe tronsonul Câmpul lui Neag-Herculane în acest an şi vă solicit, să luaţi toate măsurile care se impun , ca acest 
drum să fie finalizat în cel mai scurt timp, având în vedere că acestă nouă cale de acces ar  asigura o deschidere a 
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Văii Jiului către zona de vest a ţării şi ar avea o contribuţie determinantă la dezvoltarea economică durabilă a zonei , 
grav afectată de închiderea unităţilor miniere. 
Solicit răspuns în scris şi oral           
 
           

Deputat, 
Cornel Cristian Resmeriţă 

 
*** 

 

 
Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 
 

 
 Declaraţii politice 

 
 

PNL este singurul partid autentic de dreapta din România! 
 
 Stimaţi colegi, 
 Despre imitaţii de doi bani pe scena politică sau despre false-partide am auzit din plin, de-a lungul anilor 
post-decembrişti! Mai mult decât atât, chiar Traian Băsescu a încercat, încă din anul 2007 să transforme peste-noapte 
partidul său de buzunar, PD, cel născut de stânga, într-unul de dreapta, încercând atunci distrugerea PNL prin ruperea 
unei falii din acesta şi rebrenduirea PD în PD-L, închipuindu-şi că o doctrină autentică se poate lipi ad-hoc, cam ca 
timbru de scrisoare... 
Traian Băsescu a crezut atunci că poate confisca dreapta autentică prin vopsirea unor personaje politice obscure într-
unele cu principii solide de dreapta, dar care s-a dovedit că nu au făcut altceva decât să mimeze valorile specifice 
acestei ideologii.  
Deşi Traian Băsescu a utilizat, la acea vreme, liberali cu nume sonore, pentru a-şi pune în aplicare planul de anihilare 
al PNL, rezultatul nu a fost cel preconizat, ci a fost un mare fisco, neprevăzut de Marele Jucător! 
Mai nou, Traian Băsescu îşi încearcă azi, încă o dată, norocul cu reconstruirea unei false-drepte! Având în vedere că 
PD-L a ajuns deja un partid minuscul, aproape unul pe cale de dispariţie, dumnealui s-a gândit să utilizeze clişee! 
Astfel, aşa zisă Alianţă DA încheiată zilele trecute între PNŢCD şi Forţa Civică reprezintă doar o altă glumă ieftină, 
un copy-paste de toată jena, prin care doi inexistenţi ai actualei scene politice - un traseist politic şi un fost şef de 
servicii secrete - încearcă să ocupe un culoar de dreapta, care este deja ocupat de peste 135 de ani de către PNL! 
Partidul Naţional Liberal este singurul partid istoric care a supravieţuit comunismului în toată Europa de Est. PNL 
este un partid care nu şi-a schimbat niciodată numele şi esenţa doctrinei. Partidul Naţional Liberal este singurul partid 
care a avut şi păstrează o deviză - Prin noi înşine. 
Este limpede pentru toată lumea că Partidul Naţional Liberal este astăzi cel mai mare partid de dreapta din România 
şi reafirmăm ca obiectiv strategic, pe termen lung, o reconstrucţie a dreptei autentice bazată pe valori şi nu pe farse şi 
variante second-hand apărute din conjuncturi de moment şi contrazise de propriile lor acţiuni politice! 
PNL a apărat întotdeauna valorile şi principiile liberale, s-a luptat pentru garantarea proprietăţii şi o face în 
continuare! PNL când a guvernat, nu a procedat niciodată precum PD-L care, timp de patru ani de guvernare, a 
distrus iniţiativa privată, a tăiat salarii şi pensii şi a învrăjbit toate clasele sociale, batjocorindu-le adesea pe cele cu 
profesii liberale!  
Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Mihai Donţu 
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*** 
 

Traian Băsescu, marele perdant al Convenţiei Naţionale a PDL 
 

Vasile Blaga a câştigat, la finele săptămânii trecute, şefia democrat-liberală, după o convenţie şi un scrutin 
marcate de scandaluri, obţinând 2.344 de voturi. Elena Udrea a reuşit sa strângă, potrivit datelor oficiale, 2.014 dintre 
opţiunile de vot ale celor aproximativ 5.000 de delegaţi prezenţi la Romexpo. „Reformista” Monica Macovei a prins 
doar locul III cu nici mai mult nici mai puţin de 209 voturi. Ca urmare, Udrea a contestat rezultatul Convenţiei 
Naţionale Extraordinare a PDL şi a cerut o renumărare a voturilor. 

Din păcate, ceea ce nu a înţeles absolut niciun „concurent” la şefia pedelistă este faptul că pentru noi toţi, restul 
populaţiei, este absolut irelevant cine a câştigat potul cel mare. Cred că acest congres ar fi trebuit să fie unul în care 
democrat-liberalii, indiferent din a cui tabără proveneau, aveau obligaţia să deconteze dezastrul lăsat în urmă după 
patru ani de guvernare catastrofală. În schimb, PDL nu şi-a asumat răspunderea pentru nimic, nici pentru jaful pe 
bani publici, nici pentru distrugerea sistemelor publice, nici pentru prăbuşirea economiei sau pentru distrugerea 
mediului privat. Ce surpriză!? Despre asta ar fi trebuit să audă publicul la congresul PDL şi nu discursuri 
politicianiste şi răfuieli între grupuri de interese. 

Cei trei candidaţi – Udrea, Blaga, Macovei – s-au bătut în moţiuni, în declaraţii care mai de care mai războinice 
şi agresive, toţi având un singur ţel: şefia unui partid pe care şi-l doresc a-l readuce pe culmile succesului politic, iar 
de anul viitor să avem din nou un preşedinte prin venele căruia curge sânge portocaliu, verde, alb sau cine ştie ce altă 
culoare, nici ei nu mai ştiu.  

Că PDL este acum un partid în disoluţie, în plină degringoladă, în lipsă acută de soluţii reale de salvare, o ştim 
cu toţii. Traseul acestui partid era, de altfel, inevitabil, fiindcă PDL nu a fost niciodată ataşat unei ideologii, ci doar 
oportunismului. 

Partidul Democrat Liberal a fost mereu partidul unui singur om, acelaşi om care, din poziţia de preşedinte al 
României, a forţat din nou sâmbătă limitele Constituţiei, implicându-se activ în lupta internă a democrat-liberalilor. 
Iar la finalul „războiului” le-a spus adio. „Adio, Partid Democrat, drumurile noastre s-au despărţit definitiv. Definitiv 
şi pentru totdeauna. Mă voi implica pentru ridicarea altui partid de dreapta, cu oameni cinstiţi, cu oameni care nu fug 
cu urnele. Vreau să ştiţi că nu voi face nimic pentru a aduce alături de mine vreo bucăţică din PDL”, a spus Traian 
Băsescu, în mesajul transmis de pe Facebook. Micul moment artistic pregătit de Traian Băsescu îmbrăcat în vestuţă, 
precum un cunoscut ziarist care cândva anunţa că o găina a născut pui vii, s-a dorit a fi o lovitură de teatru pentru 
întreaga Românie. Nu ştiu cât de importantă a fost intervenţia melodramatică pentru pedelişti, dar pentru noi, ca 
simpli cetăţeni, nu a fost altceva decât o nouă acţiune penibilă, caraghioasă, marca Palatul Cotroceni.  

Trebuie menţionat faptul că, spre surprinderea generală, de data aceasta, Traian Băsescu a uitat să mai verse 
cele câteva lacrimi cu care ne obişnuise în ieşirile sale televizate. 

Chiar şi fără vărsarea de lacrimi, Traian Băsescu a recunoscut în acest fel că el este marele perdant al 
Convenţiei Naţionale a PDL. A fost învins de propriul  său partid.... 

 
Deputat, 

Gheorghe Dragomir 
 

*** 
 

Consumaţi cu încredere laptele şi celelalte produse alimentare româneşti! 
       
  Stimaţi colegi, 
         Nu cred că mai putem tolera la nesfârşit acest război al zvonisticii negative despre calitatea şi siguranţa 
produselor româneşti, care a fost imediat speculat în defavoarea României  şi declanşat odată cu scandalul cărnii de 
cal descoperită pe pieţele europene  şi care a luat în acest moment o amploare fără precedent! 
        Consider că acest război a fost încă de la început intens alimentat şi extins rapid de către tot felul de interese 
obscure ale unor importatori sau ale unor multinaţionale europene, într-un mod nedrept, pentru a se putea pune astfel 
sub semnul întrebării  siguranţa consumatorilor în privinţa mai multor produse româneşti, care sunt în realitate, în 
mod categoric, cu mult mai sănătoase, mai gustoase şi, în acelaşi timp, cu mult mai ieftine decât multe alte produse 
din import!  
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        Cred că este de datoria noastră, a tuturor politicienilor, fie că suntem guvernanţi sau parlamentari, să facem orice 
demers necesar stopării scandalului nefondat legat de produsele româneşti! De asemenea, scandalul laptelui 
contaminat trebuie să înceteze deoarece acesta este unul creat absolut artificial şi foarte mult amplificat, într-un mod 
total nedrept, de către anumite grupuri de interese din domeniu, care nu fac altceva decât să aducă prejudicii majore, 
atât promovării produselor româneşti pe piaţa internă, cât şi pe cea externă! 
Trebuie precizat foarte clar faptul că laptele, precum şi produsele lactate din România, nu reprezintă niciun pericol 
pentru sănătatea consumatorilor, deoarece laptele contaminat cu aflatoxină nu a ajuns pe rafturile magazinelor. 
Laptele, precum şi produsele lactate din România sunt în acest moment mai sigure ca niciodată!  
În mai puţin de două săptămâni, Ministerul Agriculturii a realizat peste 1300 de analize în România, spre deosebire 
de 2012, când s-au efectual numai 15 analize pe parcursul întregului an.  
Dacă toate fermele cu probleme au fost identificate imediat şi izolate - acestea reprezentând doar un număr de doar 
20-25 de ferme de lapte cu probleme legate de aflatoxină, după ce peste 700 de ferme din întreaga ţară au fost 
verificate - cum este posibil să fie defăimată întreaga piaţă a laptelui din România? 
Bineînţeles că această problemă a aflatoxinei nu putea fi ignorată de către autorităţile româneşti de resort, pentru că 
este o problemă reală care a afectat mai multe pieţe europene şi care a existat, într-adevăr, şi în România, dar care în 
momentul de faţă este sub control! De asemenea, este o realitate şi faptul că sistemul de control din industria 
alimentară nu a funcţionat foarte bine multă vreme în România şi că se impun a fi luate măsuri rapide de reorganizare 
a inspecţiei sanitare, astfel încât să existe o cât mai bună şi eficientă coordonare, dar deja s-au luat măsuri în această 
privinţă şi se vor lua în continuare!  
Nu putem sta nepăsători atunci când produsele româneşti sunt defăimate în mod incorect şi când consumatorii devin 
reticenţi în a mai cumpăra produsele autohtone! Consumatori trebuie să fie corect informaţi asupra faptului că atât 
laptele cât şi produsele lactate româneşti sunt acum mai sigure decât în trecut deoarece au fost foarte atent verificate! 
Toate produsele sunt trecute prin acest filtru şi avem certitudinea că tot ce se consumă este absolut sigur, iar 
consumatorul este protejat.  
În acest moment există probleme la nivelul producătorilor pentru că a scăzut consumul, iar procesatorii şi fermierii 
înregistrează pierderi pentru că nu au putut câteva zile să îşi comercializeze la aceeaşi capacitate laptele pe care l-au 
produs, dar acest lucru poate fi remediat urgent dacă ne străduim cu toţii să informăm corect consumatorii!  
Din păcate, atunci când apare o problemă de acest gen, sunt şi oameni politici care, având alte interese, încearcă să o 
intensifice, să o politizeze şi să o ducă la un alt nivel, astfel încât să aibă avantaje din tot acest scandal, dar astfel de 
devieri trebuie imediat contracarate de către noi, toţi ceilalţi, cărora ne pasă atât de producătorii din România, cât şi 
de consumatori! 
Cred că Guvernul USL a reacţionat prompt şi eficient în acest sens, ba mai mult decât atât, acesta va demonstra, cum 
a făcut-o şi până acum, că-şi respectă promisiunile prevăzute în programul său de guvernare, inclusiv pe cele privind 
promovarea produselor româneşti şi va depune în continuare toate eforturile necesare pentru a  contribui la 
dezvoltarea agriculturii şi a fermelor din România.  
Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Andrei Gerea 

 
*** 

 
Traian Băsescu, propagandistul temelor false! 

 
        Stimaţi colegi, 
După aproape nouă ani de populism, practicat intens de către Traian Băsescu, devenit un preşedinte ilegitim din vara 
anului trecut, acesta nu a obosit sau nu s-a plictisit totuşi, să practice de atâta vreme aceleaşi şi aceleaşi tehnici de 
manipulare grosolană a opiniei publice şi să mai şi creadă, în acelaşi timp, că mai poate umple agenda media cu tot 
felul de teme lipsite de conţinut real? 
Acest mod de comportament - iresponsabil aş putea spune pentru un preşedinte de ţară - poate a putut influenţa, în 
primi patru ani ai săi de mandat, opinia publică, atunci când încă avea, în buzunarul său, un partid suficient de mare 
pentru a-i amplifica, precum ecoul, toate ideile năstruşnice. Dar este greu de crezut totuşi, faptul că domnul Băsescu 
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îşi mai poate imagina că acum, după nouă ani de minciuni dezavuate integral de-a lungul vremii, l-ar mai putea 
asculta cineva în ţara asta!  
Şi cu toate acestea, Traian Băsescu crede că se mai poate reevalua făcând în continuare acelaşi joc ieftin şi declarând 
public tot ce-i trece prin cap! Traian Băsescu uită că prin propriile sale fapte s-a delegitimat singur în faţa propriilor 
săi alegători, că este doar un preşedinte ilegitim care a rămas în fotoliul de la Cotroceni doar printr-o decizie 
procedurală, ignorând votul celor 7,4 milioane de români!  
Aşa cum ne-a obişnuit, deşi nu mai este absolut deloc credibil, Traian Băsescu foloseşte orice temă posibilă a deveni 
un subiect de scandal, inclusiv tema revizuirii Constituţiei, doar pentru a-şi impune cu forţa opinia şi, bineînţeles, 
pentru a se pune intenţionat în lumina reflectoarelor, în funcţie de propria agendă. 
  Mai este oare cazul să-i reamintim domnului Băsescu că Parlamentul actual, spre deosebire de dumnealui, 
este unul legitim ales în decembrie 2012 şi acesta a constituit o Comisie de revizuire a Constituţiei, după toate  
normele legale, condusă de preşedintele Senatului, domnul Crin Antonescu, iar acesta este singurul for care adună 
propunerile de revizuire şi care va aduce în plen un proiect complet, realizat în urma unor dezbateri ample şi 
consistente cu toate categoriile sociale?  
Ba mai mult decât atât, USL a fost legitimat, anul trecut, de către electorat, cu o largă majoritate, ceea ce prezumă şi 
faptul că i-au fost aprobate în acest mod şi toate proiectele asumate deschis, public, printre care şi cele privind 
revizuirea Constituţiei!  
Românii au înţeles de ceva vreme că au fost intens manipulaţi de către Traian Băsescu, inclusiv în 2009, când la acel 
referendum, odată cu alegerea sa pentru un nou mandat, li s-a impus la pachet o temă falsă!  
Votând masiv USL, românii au ştiut foarte limpede faptul că noi dorim păstrarea bicameralismului, precum şi că 
Parlamentul este forul legislativ suprem sau că nici Traian Băsescu şi nici vreun alt înalt demnitar nu poate să impună 
Legislativului ce să decidă într-o comisie constituţională legal aleasă sau în plenul reunit al Parlamentului. 
Obişnuit să facă ce vrea în ţara asta, să se joace - sau mai bine zis să joace în picioare - cu partidele, cu Constituţia, cu 
Guvernele, cu Parlamentul sau cu alte instituţii importante, Traian Băsescu întrece acum orice limită a 
inimaginabilului, ajungând practic să ameninţe Parlamentul, organismul reprezentativ suprem al democraţiei, cu  
posibile decizii constrângătoare ale Curţii Constituţionale – pe care să nu uităm că o controlează! 
Nu mai este de acum niciun secret pentru niciun român faptul că Referendumul din 2009 a avut pentru Traian 
Băsescu doar un scop 100% electoral şi, fără doar şi poate, unul perfect populist! Este foarte clar pentru toată lumea 
că intenţia lui Traian Băsescu de a declanşa odată cu alegerile prezidenţiale acel referendum nu a fost, în niciun caz, 
pentru a consulta poporul în mod autentic, aşa cum a invocat dumnealui în mod fals, pur propagandistic. Dacă 
lucrurile ar fi stat astfel, ar fi fost normal ca tot dumnealui să impună atunci şi o dezbatere temeinică pe acest subiect 
sau să ceară PD-L să voteze măcat proiectul de lege al USL privind reducerea numărului de parlamentari! 
  Toate acestea trebuie să înceteze pentru totdeauna, odată cu modificările actuale ale Constituţiei, inclusiv 
posibilitatea ca un preşedinte, oricare ar fi acela, să mai poată impune referendumuri pe teme false, doar în scopuri 
personale, pur propagandistice şi electorale! 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Mihai Lupu 

 
*** 

 
Partidul Naţional Liberal -  singurul partid autentic de dreapta din România 

 
Stimaţi colegi, 
Dreapta autentică nu poate fi confiscată de către personaje politice obscure care mimează valorile specifice acestei 
ideologii. Aşa zisa Alianţă DA încheiată între PNŢCD şi Forţa Civică reprezintă o glumă proastă, o încercare jenantă 
a unui traseist politic şi a unui fost şef de servicii secrete de a amăgi electoratul de dreapta. 
Partidul Naţional Liberal este astăzi cel mai mare partid de dreapta din România şi reafirmă ca obiectiv strategic pe 
termen lung reconstrucţia dreptei autentice bazată pe valori şi nu derivată din conjuncturi şi contrazisă de acţiunea 
politică.  
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  PNL îşi menţine deschiderea faţă de grupuri sau persoane publice care doresc să participe la acest efort de 
reconstrucţie a dreptei pe baza unor valori şi convingeri comune. Politicieni cu vederi de dreapta care, din varii 
motive, nu se regăsesc în proiectele PDL au venit deja în PNL. 
În viziunea PNL, dimensiunea naţională şi cea europeană se completează şi se potenţează reciproc, ambele fiind parte 
a identităţii noastre politice. 
Partidul Naţional Liberal este singurul partid istoric care a supravieţuit comunismului în toată Europa de Est. PNL 
este un partid care nu şi-a schimbat niciodată numele şi esenţa doctrinei. Partidul Naţional Liberal este singurul partid 
care a avut şi păstrează o deviză - Prin noi înşine. 
PNL este parte a Guvernului USL şi colaborează cu PSD, dar în acelaşi timp are propriile priorităţi ca partid de 
dreapta. PNL trebuie să-şi fixeze acele priorităţi în  cadrul guvernării, în colaborare cu PSD, pe care să le poată 
prezenta în marile  competiţii electorale care vin.  
Iluzia că USL se va rupe este o autoamăgire a PDL, partid aflat într-o scădere drastică de popularitate şi care se 
confruntă cu grave probleme interne. USL este mai solid ca oricând şi se va prezenta la alegerile prezidenţiale cu un 
singur candidat, Crin Antonescu, în condiţiile în care toate sondajele de opinie arată că preşedintele PNL va câştiga 
aceste alegeri. 
Vă mulţumesc! 

 
Deputat, 

Ştefan Băişanu 
 

*** 
 

Trecerea după 1990 de la o economie de stat, centralizată, la un tip de economie de piaţă, deschisă, 
concurenţială, a însemnat totodată şi un proces lung, de cele mai multe ori anevoios, de privatizare a marilor coloşi 
industriali ai României. 

Judeţul Hunedoara a reprezentat înainte de 1989 o zonă puternic industrializată, care a fost nevoită să se 
adapteze realităţilor economico-sociale impuse de noua ordine democratică. Numai că, deşi de interes naţional şi bine 
fundamentate în strategii guvernamentale, privatizările de aici, ca şi din alte părţi ale României, nu şi-au atins 
întotdeauna obiectivele, iar cei care au avut de suferit au fost localnicii şi comunităţile locale, dependente de evoluţia 
economică a acestor coloşi. 

Astfel, s-a creat o falie puternică în rândul societăţii hunedorene în care majoritatea, afectată de soarta 
siderurgiei locale, a ajuns să se confrunte cu un nivel scăzut de trai, la limita supravieţuirii, acutizat în ultimii ani şi 
de măsurile unei guvernări iresponsabile a PDL. Pe de altă parte, în urma privatizărilor au rezultat afaceri cu fier 
vechi, la limita şi cu încălcarea legii, şi care s-au încheiat - dincolo de gratii - pentru cei care le-au dezvoltat în anii de 
după Revoluţie. 

Ca atare, situaţia deloc roz a siderurgiei hunedorene post-decembriste şi realitatea cruntă, dificilă, în care se 
zbate comunitatea locală astăzi, nu trebuie uitate şi nu trebuie ignorate în condiţiile în care Guvernul României a 
aprobat de curând strategia de privatizare a Societăţii Comerciale Complex Energetic Hunedoara S.A. printr-o 
hotărâre ce asigură cadrul legislativ pentru derularea privatizării acestui operator economic. Complexul are un capital 
social de 203,39 milioane de lei şi este controlat integral de stat, prin Ministerul Economiei. 

Hotărârea prevede declanşarea şi derularea privatizării prin majorare a capitalului social, prin atragerea unui 
investitor strategic şi dobândirea de către acesta a unui pachet de acţiuni reprezentând 51% din capitalul social al 
societăţii în cadrul unei operaţiuni de majorare de capital prin emisiune de noi acţiuni. Selecţia investitorului se va 
realiza prin metoda licitaţiei cu ofertă în plic, combinată cu metoda licitaţiei cu strigare, precedată de negocieri 
desfăşurate pe bază de oferte preliminare şi neangajante.  

Totuşi, recentele cazuri de la Oltchim Râmnicu-Vâlcea şi Mechel Câmpia Turzii dovedesc că bunele intenţii 
ale Guvernului şi strategiile guvernamentale în materie de privatizare nu sunt suficiente. În ambele situaţii, chiar dacă 
în stadii diferite ale procesului de privatizare (Oltchim – în faza de început, Mechel – post-privatizare), neseriozitatea 
unor investitori în a-şi onora ofertele angajante şi obligaţiile asumate, erorile de management din trecut, pasivitatea 
foştilor guvernanţi şi lipsa de reacţie a acestora, au transfomat aceste societăţi în adevărate butoaie de pulbere pentru 
comunităţile locale şi pentru angajaţi.  

Ca cetăţean al Hunedoarei şi deputat în acest colegiu voi face toate demersurile astfel încât asemenea cazuri 
grave să nu se întâmple, ante şi post-privatizare, la Complexul Energetic Hunedoara S.A. 
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Este motivul pentru care solicit Guvernul României, domnului Prim-ministru Victor Ponta şi ministrului 
delegat pentru Energie, Constantin Niţă, responsabilitate, transparenţă şi eficienţă  în cadrul negocierilor care vor 
urma pentru privatizarea Complexului Energetic Hunedoara S.A.  

Totodată, solicit adoptarea de măsuri în cadrul strategiei şi negocierilor de privatizare, atât de protecţie socială 
a angajaţilor, pentru a se evita situaţiile grave de la Mechel Câmpia Turzii, cât şi de natură juridică şi legală, pârghii 
ale statului, pentru a determina investitorii să-şi achite obligaţiile economice asumate faţă de societate, faţă de 
angajaţi, faţă de comunitatea locală. 

 
Deputat, 

Carmen Hărău 
 

*** 
 

Vin la tribuna Parlamentului pentru a semnala efectele benefice pe care o iniţiativă legislativă, care va intra în 
dezbaterea Camerei Deputaţilor, le poate avea pentru activitatea companiei Dacia Renault. Este vorba despre 
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi 
certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere 
pe piaţă şi de comercializare a acestora. Proiectul îşi propune pe fond eliminarea inadvertenţei existente între două 
acte normative ce reglementează activităţi şi operaţiuni cu produse purtătoare de mărci înregistrate. 

Mai exact, activităţile ilegale de introducere pe piaţă a mărfurilor contrafăcute sau a produselor purtând etichete 
false ori având denumiri ce pot crea confuzii sunt considerate astăzi infracţiuni prin Legea nr.84/1998, în timp ce 
aceleaşi fapte ilicite sunt catalogate contravenţii prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2000. Această situaţie este de 
natură să creeze un regim sancţionator discriminator, mai favorabil celor care contrafac produse şi etichete sau 
ambalaje destinate vehiculelor rutiere. Este inadmisibil ca cei care comercializează produse contrafăcute pentru 
vehiculele rutiere să fie sancţionaţi contravenţional, în cazul în care sunt depistaţi, în timp ce alte fapte mai puţin 
grave să fie calificate drept infracţiuni. 

Este motivul pentru care în cadrul dezbaterilor parlamentare din Camera Deputaţilor voi propune ca activităţile 
ilegale de introducere pe piaţă şi de comercializare a produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele 
rutiere să fie considerate infracţiuni, în condiţiile în care utilizarea lor poate pune în pericol siguranţa vehiculelor, dar 
mai ales viaţa oamenilor. 

Măsura va avea un impact pozitiv pentru activitatea companiei Dacia Renault de la Mioveni, în condiţiile în 
care există produse de import care fac concurenţă pieselor originale ale Dacia Renault distribuite prin dealerii 
autorizaţi. Ca atare, această lege este binevenită pentru păstrarea şi crearea locurilor de muncă ale producătorului 
autohton de maşini. 

În plus, noua lege va constitui un cadru prielnic pentru îmbunătăţirea condiţiilor de transport rutier şi implicit a 
mediului de afaceri, concomitent cu reducerea numărului de infracţiuni privind contrafacerea produselor destinate 
autovehiculelor, precum şi a pericolului de accidente rutiere. 

 
Deputat, 

Theodor Nicolescu 
 

*** 
 

Pe lângă angajamentele asumate şi îndeplinite în anul 2013 privind revenirea salariilor la nivelul din 2010, 
indexarea pensiilor cu 4% şi restituirea către pensionari a contribuţiei de sănătate de 5,5%, reţinută ilegal de 
Guvernul Boc, pe lângă demersurile de revizuire a Constituţiei şi de elaborare a unei noi legi electorale, Guvernul 
USL abordează şi pune în dezbaterea publică o altă problemă stringentă a societăţii româneşti: reforma sistemului 
sanitar. 

 Ani la rând, sub guvernările dezastruoase ale PDL, acest sistem a înghiţit foarte mulţi bani publici, fără a 
produce efectele aşteptate pentru pacienţi. Ca atare, reforma în sănătate nu mai poate fi amânată, iar 2013 va fi anul 
restructurării şi al măsurilor radicale în domeniul sănătăţii. 

 Restructurarea sistemului sanitar porneşte de la un principiu simplu şi aşteptat de oameni: mai puţin bani 
pentru birocraţie, mai mulţi bani pentru pacienţi. În acest sens, conducerea ministerului Sănătăţii a declanşat un 
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amplu proces de reorganizare a sistemului sanitar, având în prim-plan preocuparea pentru pacient, ordinea în sistem 
şi eficienţa utilizării fondurilor alocate. Se urmăreşte astfel obţinerea de servicii mai bune pentru pacienţi, precum şi 
de economii la bugetele spitalelor.  

 România are astăzi datorii de aproximativ 4,5 miliarde de lei, acumulate în perioada 2009-2012, urmând ca 
în 2013 să fie plătite arierate de 2,3 miliarde, parte a înţelegerii cu FMI. Ca atare, acumularea de noi datorii în 
sănătate trebuie blocată, iar Guvernul este conştient şi hotărât să le plătească pe cele existente şi să nu mai permită 
acumularea de altele noi. 

 Eliminarea internărilor fictive, introducerea coplatei, o sumă între 5 şi 10 lei plătită o singură dată, la 
externare, doar de către cei care se internează efectiv şi creşterea fondurilor alocate pentru medicina de specialitate, 
pentru centrele multifuncţionale şi îngrijirea la domiciliu sunt alte obiective ale Contractului Cadru care va intra în 
vigoare de la 1 aprilie.  

 Toate aceste măsuri demonstrează că reforma sistemului de sănătate nu va rămâne doar o vorbă goală, ca în 
anii trecuţi, fiind o prioritate a politicilor publice asumate de USL în actul de guvernare.  

Toate aceste măsuri sunt temelia pe care se va reconstrui un nou sistem sanitar modern, eficient, la standarde 
europene, capabil să ofere servicii de calitate pentru pacienţi, adevăraţii beneficiari ai sistemului sanitar din România. 

 
Deputat, 

Erland Cocei 
 

*** 
 

În semn de solidaridate cu Sabina, eleva cu bentiţa tricoloră de la un liceu din judeţul Covasna 
  

În urmă cu aproape o lună de zile, susţineam o declaraţie politică pe tema „scandalului steagurilor” pe care am 
încercat să o abordez într-o manieră echilibrată, tolerantă, în acord cu exigenţele impuse de statutul nostru de 
parlamentari ai unei ţări europene. Întotdeauna am respins manifestările radicale, extremiste, care exclud dialogul 
democratic între actorii politici care sunt angajaţi temporar într-o anumită dispută. Am acceptat faptul că tot acest 
scandal are un substrat electoral, întreţinut de populismul unor oficiali de la Budapesta aflaţi în criză de soluţii la 
problemele sociale şi economice cu care se confruntă propria lor ţară şi care recurg la „intervenţii” mai puţin 
diplomatice în afacerile interne ale unui stat vecin, membru NATO şi UE.  

Însă, ceea ce s-a întâmplat cu Sabina, o elevă a unui liceu din Covasna, care a fost ameninţată cu moartea, după 
ce împreună cu câţiva colegi au mers la şcoală cu steaguri tricolore şi au mărşăluit pe holurile instituţiei de 
învăţământ, este de-a dreptul inacceptabil. Pe lângă faptul că a fost ameninţată cu moartea, Sabina Elena Muruianu a 
fost şi anchetată, culmea, pentru „instigare la violenţă” de către conducerea liceului afiliată la UDMR. Se vede 
treaba, că libertatea de opinie şi de gândire, un drept fundamental al omului garantat şi de Constituţia noastră, este 
exercitabilă numai de maghiari, ceilalţi concetăţeni fiind pasibili de sancţiuni drastice, ca să nu mai vorbim şi de alte 
gesturi deplasate. 

Însă, evenimentul de la liceul din Covansa, cu Sabina şi colegii ei care, de ziua maghiarilor, şi-au aplicat 
bentiţe tricolore în replică la un gest deplasat al colegilor lor maghiari care, de 1 decembrie, au venit la şcoală cu 
doliu jignind astfel simbolurile şi semnificaţia zilei naţionale a românilor de pretutindeni, este scandalos şi din 
perspectiva modului în care este manageriat actul educaţional în respectiva instituţie de învăţământ. Pentru a reprima 
gestul de demnitate al Sabinei şi colegilor ei, s-au mobilizat directorii liceului care au instigat-o pe diriginta clasei lor 
să reprime liberatea unor copii de a exprima public aşa cum doresc. În loc să se preocupe de calitatea actului 
educaţional, de aplicarea programelor de studiu, de transmiterea unor cunoştinţe şi informaţii prin care să formeze 
personalităţi deschise, tolerante, cooperante, solidare în situaţii sociale complicate de tot felul de probleme, domnii 
directori şi profesori diriginţi, membri de vază ai UDMR, se comportă nedemocratic şi complet înafara Constituţiei şi 
legilor statului român. 

Colac peste pupăză, o aşa-numită Uniune a Liceenilor Maghiari din România se mobilizează pe mediile de 
comunicare on-line şi ne atrage atenţia că nu trebuie să ne inflamăm în faţa unor astfel de fapte, care sunt generate de 
neînţelegeri din cadrul comunităţii locale. Se pare că, „ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face”, este valabil doar pentru 
majoritarii români. Altfel, discrimare pe criterii etnice se cheamă. 
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Rămânând în aceeaşi notă de echilibru şi toleranţă, voi solicita conducerii Ministerului Educaţiei să ne pună la 
dispoziţie concluziile controlului efectuat în urma acestui eveniment regretabil şi, totodată, să ne comunice măsurile 
legale care trebuiesc aplicate pentru sancţionarea abuzului conducerii liceului din Covasna.  

Gestul Sabinei, eleva cu bentiţa tricoloră de la liceul din Covasna, reprezintă pentru noi un gest de demnitate, 
de bun-simţ şi de meditaţie privind modul în care sunt respectate valorile şi simbolurile noastre naţionale. Să iertăm, 
că aşa este creştineşte, dar să nu trecem cu vederea! 

 
Deputat, 

Dan Bordeianu 
 

*** 
 

Această declaraţie politică este una specială. Voi uza de dreptul pe care îl am ca deputat de a susţine o 
declaraţie politică, şi voi pune câteva întrebări reprezentanţilor din România a Comisiei Europene.  

1. Se cunosc cazuri în statele componente ale Uniunii Europene, în care, conform Constituţiei preşedintele ţării 
nu are dreptul să fie membru al unui partid politic, ca acesta să participe la congresele anumitor partide şi în plus să şi 
pledeze direct, public pentru un anume candidat la preşedinţia partidului? 

2. Se cunosc cazuri în statele componente ale Uniunii Europene, în care un preşedinte de ţară să posteze pe 
Facebook un mesaj (filmat) de reproş la adresa unor membri ai unui partid politic pentru modul în care şi-au ales 
conducerea? 

3. Se cunosc cazuri în statele componente ale Uniunii Europene în care un preşedinte de ţară, căruia Constituţia 
nu-i permite să facă parte din vrei structură politică, să anunţe în timpul mandatului său că se Mă voi dedica 
construcţiei unei soluţii de dreapta? 

4. Se cunosc cazuri în statele componente ale Uniunii Europene în care consilierii prezidenţiali şi consilierii de 
stat ai administraţiei prezidenţiale să înfiinţeze o fundaţie cu tentă politică, a cărui marcă a fost oficial înregistrată de 
către fiica preşedintelui ţării? 

5. Se cunosc cazuri în statele componente ale Uniunii Europene în care Constituţia consfinţeşte pricipiul 
separaţiei puterilor în stat, ca preşedintele ţării să trimită scrisori ultimative Parlamentului dând indicaţii precise ce şi 
cum să voteze parlamentarii? 

6. Consideraţi, în cazul în care există situaţii de genul celor care au făcut obiectul primelor 5 întrebări, că 
acestea sunt situaţii normale, sau reprezintă încălcări ale conduitei, moralei, regulamentelor sau chiar a Constituţiei?   

La aceste 6 întrebări aş fi onorat să primesc un răspuns din partea oficialilor Comisiei Europene. Am considerat 
şi consider întotdeauna, că poziţia şi opinia oficialilor Comisiei Europene reprezintă o imagine clară a promovării 
democraţiei şi a statului de drept. 

 
Deputat, 

Gigel Ştirbu 
 

*** 
 

Aici, în această sală, s-au spus deseori cuvinte importante, însă România a continuat să alunece pe toboganul 
degradării. Aici, în această sală, un Mare rege, ultimul nostru Mare Rege, Maiestatea Sa Mihai de România a spus 
aceste cuvinte profetice: Nu văd România de astăzi ca pe o moştenire de la părinţii noştri, ci ca pe o ţară pe care am 
luat-o cu împrumut de la copiii noştri. 

Mi-am permis să-l citez pe Majestatea Sa şi sper să mi se ierte asta. În aceste zile dezbatem public proiectul 
noului Cod Silvic, iar timpul pe care îl avem la dispoziţie este extrem de scurt, datorită în primul rând, obligaţiilor ce 
derivă din adoptarea Regulamentului European 995/2010. Pădurile reprezintă o parte din România, o parte 
însemnată, sunt inima acestei Ţări care scade pe zi ce trece.  

Azi, în pădurile României se taie pe rupte, se jefuieşte pe rupte şi o ştim prea bine. Avem reglementări pline de 
lacune, probabil cea mai proastă şi lacunară legislaţie în domeniu din întreaga Uniune Europeană. Aşa cum stăm azi, 
dacă nu vom lua măsuri, ne vor blestema copiii României pentru ceea ce vom lăsa în urma noastră. 
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Singurele lucruri pe care avem datoria morală de a le face sunt cele generate de o voinţă politică aproape 
inexistentă până în prezent. În 20 de ani, România nu a ajuns să aibă un Cod Silvic de înaltă ţinută şi nici 
instrumentele adecvate pentru a păstra şi dezvolta acest patrimoniu naţional de excepţie, care sunt pădurile ţării. 

Dacă pădurile noastre sunt bolnave şi tăiate, noi suntem bolnavi şi tăiaţi. Nu vreau să fiu patetic, dar cred că, la 
haosul din acest domeniu vital pentru viitorul Ţării, nu există decât un singur răspuns: voinţa politică de a da 
României un Cod Silvic european, o legislaţie în domeniu cât se poate de transparentă şi intolerantă faţă de orice fel 
de abuz, de orice fel de hoţie, de orice fel de distrugere.  

Vă cer, ca om care a lucrat ani de zile în pădurile României, să lăsăm deoparte orice comoditate, orice interes, 
orice nepăsare şi să procedăm la crearea acestor instrumente, fără de care, repet, ne vor blestema copiii noştri. 

O Românie fără păduri va fi o Românie săracă şi bolnavă. 
Soluţia e simplă, chiar şi din perspectiva dezbaterii de miercuri, 27 martie: indiferent de ce vom adopta în 

următoarele 3 luni, cât avem răgazul permis de aplicarea Regulamentului European 995/2010, să începem redactarea 
unui Cod Silvic adevărat şi european, care să nu mai poată fi schimbat aşa cum bat vânturile politice. Vă propun ca 
acest nou cod să fie redactat ÎN MOD EXCLUSIV de specialişti care NU AU INTERESE în exploatarea pădurilor, 
cu audit extern permanent, până în ziua când acest Cod va începe să fie aplicat. Dacă în câţiva ani izbutim să dăm 
Ţării un asemenea Cod şi să creăm instrumentele de aplicare corectă şi transparentă a acestuia, înseamnă că ne-am 
făcut cu adevărat datoria aici, în acest Parlament care trebuie să devină difuzorul prin care se aud nevoile şi durerile 
reale ale României. 

Reprezentanţii societăţii civile şi părţile care au participat la ultima dezbatere a acestui subiect au arătat cu 
suficientă expertiză care sunt slăbiciunile proiectului propus acum.  

Pădurile sunt o durere reală şi o nevoie stringentă. 
Vă propun să identificăm acei specialişti neimplicaţi politic, nepartizani şi nesubjugaţi de interese, care să 

redacteze un Cod nou, să identificăm acei experţi externi – Guvernul poate face asta fără nici o problemă – care să ne 
asigure un audit asupra căruia să nu planeze nici o urmă de îndoială şi nici un echivoc.  

Suntem Parlamentul României şi exercităm suveranitatea în numele poporului român. Prin urmare, nimeni nu 
poate spune că această propunere nu poate fi acceptată aici şi aplicată. Vă amintesc stimaţi colegi că azi nimeni nu 
controlează eficient ce se întâmplă cu pădurile noastre. Mâine, probabil că nu vom mai avea ce controla şi vom 
descoperi că suntem atât de săraci şi bolnavi, pe cât de sărace şi de bolnave vor rămâne sau vor deveni pădurile Ţării. 
Iar poimâine, când va trebui să returnăm Ţara luată cu împrumut de la copiii noştri, nu vom avea ce returna, dacă nu 
vom face ceea ce trebuie să facem azi. 

 
Deputat, 

Cristian Chirteş 
 

*** 
 

„Marşul pentru viaţã” – ediţia a III-a 
 

Sâmbătă, 23 martie, la ora 12:00, în 27 de oraşe şi sate din România, a început a treia ediţie naţională a 
„Marşului pentru viaţă”, care are ca scop afirmarea şi sprijinirea unor valori esenţiale: dreptul la viaţă al tuturor 
persoanelor începând din momentul concepţiei şi familia ca temelie a unei societăţi prospere. 

Tema din acest an a „Marşului pentru viaţă”, prezentată sub forma unui mesaj-manifest adresat publicului, este 
„Iubeşte-i pe amândoi! - Asumă, ajută, adoptă!” Manifestul este o invitaţie la implicare în sprijinul femeilor 
însărcinate, care sunt constrânse să apeleze la avort din cauza indiferenţei şi a lipsei de ajutor, uneori chiar din partea 
celor apropiaţi. 

Această adevărată formă de violenţă împotriva femeilor care poartă o sarcină neaşteptată nu trebuie să ne mai 
lase indiferenţi. Societatea trebuie să facă astfel încât un copil să nu fie perceput ca un obstacol în calea împlinirii 
unei femei, a bunăstării ei ori a realizării profesionale. Copilul este un dar pe care o femeie îl aduce societăţii, iar 
aceasta este datoare cu întreg sprijinul necesar. De aceea, organizatorii consideră că femeile merită să fie sprijinite 
personal, dar şi pe plan social şi politic prin promovarea unor legi care să uşureze situaţia financiară dificilă, să 
faciliteze adopţia şi să facă accesibilă consilierea în sarcina nedorită. 
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Statisticile ne aratã cã, în România, la fiecare 4 minute are loc un avort. Între 350 şi 400 de femei recurg la 
întrerupere de sarcină în fiecare zi în România. 59% din totalul avorturilor în România sunt făcute la cerere iar restul 
sunt avorturi spontane care au cauze anatomo-fiziologice.  

Dintre femeile care fac avort: 
 - 68% sunt tinere sub 34 de ani (20-34 ani), 
- 10% sunt fete cu vârste cuprinse între 15 – 19 ani, 
- 54% dintre femei au făcut mai multe întreruperi de sarcină, fapt ce demonstrează că întreruperea de sarcină nu 

este un accident, ci adesea este utilizată ca şi metodă contraceptivă în România. (“Fenomenul întreruperilor sarcinilor 
nedorite în România” – studiu realizat de Institutul pentru Politici Publice - august 2012) 

Totuşi, numãrul avorturilor la cerere este în descreştere faţă de 1990 – an când s�au înregistrat cifre record la 
numărul întreruperilor de sarcină, dar situaţia este în continuare îngrijorătoare. 

România se claseazã încã pe locuri neonorante în aceste statistici negre, ocupând locul 4 în Uniunea Europeană 
şi locul 6 în lume în ceea ce priveşte întreruperile de sarcini nedorite pe an. 

Trebuie sã depunem mai multe eforturi pentru a preveni sarcinile nedorite şi  avorturile, cauzã importantã a 
acestui fenomen fiind LIPSA EDUCAŢIEI. 

Conform studiului Institutului pentru Politici Publice realizat în august 2012, 49% dintre femeile fertile din 
România declară că nu au beneficiat de vreo formă de educaţie sexuală sau a reproducerii, 27% dintre femeile fertile 
folosesc ca metodã de contracepţie „metoda calendarului”, iar 84% dintre femei spun că Statul trebuie să se implice 
mai mult în prevenirea sarcinilor nedorite. 

Eu cred cã toţi trebuie sã ne implicãm şi sã multiplicãm demersurile pentru a preveni sarcinile nedorite, pentru 
a preveni avorturile. Trebuie să promovăm şi să încurajăm ONGurile care desfăşoară activităţi de educaţie şi 
informare a femeilor în acest domeniu. 

Tinerii trebuie educaţi şi responsabilizaţi, iar problema sănătăţii reproducerii nu ar trebui să privească exclusiv 
femeile, ci viaţa de cuplu, abordând ambii parteneri. Aceştia trebuie sã conştientizeze impactul negativ, atât fizic, cât 
şi psihic, pe care avortul îl are asupra femeilor.  De asemenea, ei trebuie sã conştientizeze cã, prin avort, curmã o 
viaţã şi pun în pericol viaţa femeii şi şansa ca aceasta  sã mai fie vreodatã mamã. 

Avortul nu trebuie sã mai fie considerat ca o metodã de contracepţie, ci doar o procedurã medicalã menitã sã 
salveze viaţa femeii în anumite cazuri medicale. 

În calitate de deputat, membru al Comisiei de învãţãmânt, tineret şi sport, educaţia tinerilor pentru sãnãtate este 
o prioritate pentru mine. De aceea, susţin includerea în programa şcolarã  a Educaţiei pentru Sãnãtate,  Educaţiei 
pentru Viaţã.  

Îmi exprim speranţa că vor fi mulţi în Parlamentul României care se vor alătura acestui demers. 
 

Deputat, 
Florica Cherecheş 

 
*** 

 
 Încerc de la microfonul celei mai importante instituţii a ţării să previn o situaţie care ar deveni explozivă în 
judeţul Sibiu. La această oră, mai precis de luni 25 martie a.c., în rândul a peste 6.000 de angajaţi ai SNGN Romgaz 
SA Mediaş domneşte o stare de tensiune. Până la sfârşitul săptămânii trecute au circulat doar zvonuri. De vineri, 23 
martie, se pare că zvonurile au devenit realitate: s-a aflat că ministrul - delegat pentru Energie, domnul Constantin 
Niţă intenţionează sp propună mutarea sediului general SNGN Romgaz SA Mediaş la Bucureşti. 
 O astfel de măsură, dacă se va materializa ar avea impact negativ în mai multe planuri. În primul, ar afecta pe 
foarte mulţi dintre angajaţi. În al doilea rând, va afecta economia zonei. Nu în ultimă instanţă, va fi afectată şi 
imaginea zonei şi a judeţului Sibiu, un judeţ, care încă mai este atractiv pentru investitorii străini.  
 Nici nu vreau să mă gândesc la convulsiile sociale care pot fi generate de o eventuală mutare a sediului 
general la Bucureşti. În presa locală au apărut deja declaraţii privind mai multe acţiuni pe linie sindicală, iar unul 
dintre lideri a şi afirmat, „Vom înainta petitii si daca va fi nevoie ne vom deplasa la Bucuresti toti cei 6.500 de 
angajati, specialisti în bransa.  Suntem dispuşi chiar să ne mutăm cu toţii în Capitală deacă Guvernul ne poate asigura 
locuinţe”. Nu pot decât să le dau dreptate sindicaliştilor şi angajaţilor de la Romgaz. SNGN “Romgaz” SA Mediaş nu 
este o făbricuţă de ţesături cu câţiva zeci de angajaţi care, în funcţie de necesităţi o poţi muta dintr-o localitate în alta. 
SNGN “Romgaz” SA Mediaş este un pivot al economiei judeţului Sibiu. 
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 Nu este pentru prima dată când survine ideea mutării sediului general al SNGN “Romgaz” SA Mediaş. În 
timpul guvernării CDR-PD, ministrul de resort de atunci, Radu Berceanu, a avut o idee similară, dar s-a convins în 
cele din urmă că nu este fiabilă. În 2011, deputatul PDL Adrian Gurzău a lansat o dezbatere relativ similară, cu 
menţiunea că propunea mutarea sediului general al SNGN “Romgaz” SA Mediaş în Clujul său natal. Nici această 
propunere nu s-a materializat, pentru că de asemenea reprezenta o enormitate.  
 Nu vreau să devin ecoul vocilor din judeţ care susţin că propunerea de mutare la Bucureşti ar reprezenta o 
intenţie a unui ministru originar din Braşov de a slăbi din punct de vedere economic Sibiul, în posibila întrecere cu 
Braşovul pentru stabilirea capitalei viitoarei regiuni care, s-ar putea să cuprindă cele două judeţe. Nu pot şi nu vreau 
să cred că acesta ar reprezenta mobilul propunerii de mutare.  
 Tocmai din această cauză, fac un apel la Guvernul României, în special Primului ministru, domnul Victor 
Ponta, pentru a depune toate diligenţele pentru a lăsa lucrurile pe făgaşul lor normal şi tradiţional. Nimeni nu are de 
câştigat dacă se va muta la Bucureşti sau în altă localitate sediul general al SNGN “Romgaz” SA Mediaş, în schimb, 
au de pierdut foarte mulţi cetăţeni de pe urma unei astfel de măsuri. Şi nu este deloc vremea să contabilizăm pierderi, 
ci toţi cei aflaţi în zona puterii, trebuie să depunem toate eforturile pentru a contabiliza plusuri. 
 

Deputat, 
Mircea Cazan 

 
*** 

 
 În intervenţia mea de astăzi doresc să vă reţin atenţia cu privire la semnificaţiile actuale ale unei zile care, 
pentru noi românii, şi cu atât mai mult pentru moldovenii, înseamnă mult. Este vorba de ziua de 27 martie, adică 
mâine, când se împlinesc 95 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Acum nouă decenii şi jumătate, românii de 
peste Prut şi-au luat soarta în mâini, şi într-un an excepţional pentru naţiunea noastră, au fost primii conaţionali din 
afara graniţelor care au aderat la cel mai mare proiect autohton: unirea tuturor românilor într-un singur stat.  
 Să stăruim astăzi pentru o clipă, în ajunul acestei aniversări, la acel moment şi la prezent, la românii de lângă 
noi, pe care încă suntem forţaţi de împrejurări să îi vedem ca pe un alt stat, unde încă există graniţe şi militari. 
 Basarabia a fost, în secolul XX, parte din România modernă timp de 22 de ani, de la 27 martie (9 aprilie) 
1918, când Sfatul ţării, parlamentul Republicii Democratice Moldoveneşti a votat în favoarea unirii cu România. 
Aceasta a durat până la 28 iunie 1940. Atunci, după un ultimatum expansionist al guvernului sovietic adresat 
României privind cedarea Basarabiei către Uniunea Sovietică, teritoriul său (Est-Moldova) a fost ocupat de Armata 
roşie, administraţia şi Armata Română fiind forţate să se retragă la est de râul Prut.  
 Trebuie să precizăm că unirea din 1918 a Basarabiei cu România a fost un act politic, un act de voinţă a 
majorităţii. Cineva spunea că „fără dorinţa, energia şi voinţa basarabenilor, această unire ar fi fost imposibilă”. Dar 
basarabenii au fost mereu oameni inteligenţi care, dincolo de iubirea şi de nevoia de a fi lângă restul românilor, au 
gândit acest pas spre uniune şi ca pe o garanţie că noul stat îi va trata în mod egal. De aceea, la 1918, Sfatul Ţării de 
la Chişinău cerea câteva lucruri esenţiale: o reformă agrară completă, autonomie decizională, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor, număr de deputaţi proporţional cu populaţia regiunii, vot direct, egal şi universal, dar şi libertatea 
religiei şi a cuvântului. Aşadar, ei nu doreau să fie cetăţeni de mâna a II-a pentru că ştiau că cei mulţi îşi vor impune 
voinţa aspura celor mai puţini. După 1918, România interbelică a prosperat, dar Basarabia a continuat să nu fie tratată 
de la egal la egal cu celelalte regiuni. Istoricii au vorbit despre acest lucru. Decalajele de dezvoltare s-au văzut în toţi 
cei aproape 100 de ani. Basarabia, ca şi Moldova românească, a fost neglijată şi subfinanţată, tratată neechitabil de 
majoritatea guvernelor şi a guvernărilor care s-au perindat la putere. Aceasta este explicaţia pentru care multe lucruri 
lipsesc în „cele două” moldove. 
 Dar pentru mine, repet, Basarabia înseamnă România. Este un lucru firesc, aşa am fost educat şi aşa cred că 
simt majoritatea românilor. Şi cei de peste Prut deopotrivă. Nu putem să ne prefacem că un râu poate separa aceeaşi 
naţiune, la fel cum nici nemţii nu s-au putut preface că un zid poate separa aceeaşi ţară. Momentul reunificării 
Germaniei a fost în 1990. Al nostru nu a venit, deşi, la fel, la începutul anilor `90 am avut această şansă, dar lideri 
fără curaj şi viziune au ratat-o. Astăzi, sperăm ca într-o Europă unită să fim împreună cu cei din Basarabia, atunci 
când vremurile prielnice vor permite acest lucru. 
 Un lucru este clar: nicio raţiune politică, militară sau economică nu poate ţine separate două entităţi din 
aceeaşi ţară. Am privit cele două decenii de independenţă a Republicii Moldova ca pe un act firesc, dar în aceeaşi 
măsură, s-a observat de către oricine că lucrurile nu au funcţionat aşa cum au gândit căpeteniile politice după 1989: 
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republica Moldova nu este astăzi membră a Uniunii Europene sau a NATO, nu are o situaţie economică deloc 
favorabilă, are probleme politice majore, în ţară nu există un consens asupra unui proiect îmbrăţişat de largi 
majorităţi, iar regiunea Transnistriei este încă controlată de forţe care o declară „republică separatistă”. Aşadar, multe 
probleme, puţine soluţii. De curând, situaţia politică, după ce se aşezase parţial, a degenerat. Nici acum nu se ştie ce 
se va întâmpla la Chişinău în următoarele luni şi care va fi drumul pe care va merge ţara. Luând în considerare toate 
acestea, nu pot să nu mă gândesc la relaţia noastră pe care am avut-o cu Republica Moldova în cele două decenii: 
ezitantă, tensionată, cu schimbări de ritm, care nu a primit anvergura necesară. 
 Întotdeauna, în istorie, faptele mari au avut în spate lideri puternici care, cu viziune şi curaj, au schimbat 
favorabil cursul destinului. Cred că şansa noastră, de a deveni un stat puternic în Uniunea Europeană se leagă şi de 
Republica Moldova, de Basarabia. Un stat cu vecini incerţi este un stat vulnerabil. O Românie mai puternică i-ar 
include şi pe românii de peste Prut. Dacă de-a lungul timpului, s-a întâmplat ca alţii să decidă pentru noi, iată că 
astăzi ne putem lua soarta în mâini. Ceea ce vreau să spun este că noi, oamenii politici, putem face mai mult pentru 
cei de peste Prut. Aproape un sfert de milion de moldoveni au redobândit cetăţenia română, în 20 de ani. Mulţi dintre 
ei s-au stabilit aici s-au au plecat să lucreze în Europa. Probabil că alte zeci de mii vor primi cetăţenie română în 
următorii ani. Ei sunt sau vor fi parte din naţiunea noastră şi vor contribui la tot ce construim aici. Am întâlnit sute de 
basarabeni care şi-au făcut o viaţă frumoasă aici, au deschis afaceri, au venit la studii sau s-au angajat în instituţii 
publice. Programele de burse ale statului român pentru studenţi a ajutat pe mulţi, dar la fel de mulţi sunt nerăbdători 
să vină aici. Tinerii basarabeni nu sunt cu nimic mai prejos decât orice cetăţean european, ei ştiu limbi străine, ştiu să 
lucreze pe computere şi au aceleaşi vise şi aspiraţii ca orice adolescent din Franţa, Anglia sau Spania. 
Stimaţi ascultători/ 
Doamnelor şi domnilor, 
 
 Lecţia unirii ne învaţă că trebuie să fim împreună, indiferent de vremuri. Unii politicieni încearcă să spună că 
o eventuală unire ne-ar crea probleme economice sau politice. Alţi specialişti au arătat că o acest scenariu ar aduce 
costuri de 5% din PIB. Eu spun însă că a face mai mult pentru cei de peste Prut este o datorie şi o onoare. Ca om 
politic, voi pleda în anii următori pentru un plan ambiţios care să favorizeze pe basarbeni prin susţinerea programelor 
pentru tineri, intensificarea relaţiilor comerciale, iar la nivel local, pentru apropierea cu raioanele Moldovei.  
 Noi, liberalii, am fost cei care, în 2007, am modificat legeea cetăţeniei pentru a permite mai uşor 
basarabenilor să dobândească cetăţenia română. Tot în timpul guvernului liberal, ajutoare de stat au ajutat economia 
de peste Prut să se dezvolte. S-a creat la Chişinău un post de radio românesc pentru care, în acest an, în ianuarie, în 
Parlament, am votat un buget adecvat. Vreau ca multe proiecte să le punem pe picioare până în 2016. 
 În ajunul împlinirii a 95 de ani de la unirea Basarabiei cu România, trebuie să ne gândim şi la cei care nu mai 
sunt şi au visat mereu să fie parte din această ţară. Aşa cum a fost ea, cu bune şi cu rele între multe trasnformări ale 
istoriei. Dacă unii îşi mai amintesc, la începutul anilor `90, când s-au făcut acele „poduri de flori” peste Prut, oameni 
care nu se cunoşteau s-au îmbrăţişat cu lacrimi în ochi. Nu este o imagine prea îndepărtată, ci ea ţine de o anumită 
datorie pe care naţiunile puternice o au. Aceasta este marea lecţie pe care unirea de la 27 martie 1918 o lasă celorlalte 
generaţii: adevărata putere înseamnă curaj, viziune, dragoste faţă de oameni. 
 

Deputat, 
Costel Alexe 

 
*** 

 
Preşedintele Traian Băsescu a remis conducerii Camerei Deputaţilor o scrisoare prin care solicită imperativ ca 

deputaţii (şi evident şi senatorii în Senat) să demareze procedurile de revizuire a Constituţiei pornind de la proiectul 
elaborat de guvernul Boc 2 şi modificat radical de către domnia sa. Tot pe un ton imperativ, preşedintele Traian 
Băsescu solicită ca orice demers de revizuire a Constituţiei trebuie să aibă drept punct de plecare, rezultatul 
referendumului din 22 noiembrie 2009, adică trecerea în Constituţia revizuită a sistemului parlamentar monocameral.  

Trec peste faptul că solicitarea preşedintelui României intră în coliziunea au alin2. al art 69 din Constituţie care 
prevede clar că „Orice mandat imperativ este nul”. Trec şi peste faptul – nu ştiu de ce, dar cred că s-a uitat prea 
repede acest eveniment – că prin Decizia nr.779 din 17 iunie 2011 a Curţii Constituţionale, aproape 60% din 
prevederile proiectului de revizuire a Constituţiei eleaborat de Guvernul Boc şi Traian Băsescu au fost declarate 
neconstituţionale.  
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Totuşi nu pot să ignor – ceea ce preşedintele Traian Băsescu şi suporterii săi omit cu bună ştiinţă – că tot în 
Decizia 779/2011 a Curţii Constituţionale, se recomandă păstrarea sistemului parlamentar bicameral. Şi, de 
regulă, de recomandările din motivările Curţii Constituţionale trebuie ţinut cont. Pentru preşedintele Traian Băsescu, 
pentru cei care îl susţin (în ciuda declaraţiilor cvasineconstituţionale de adio) dar şi pentru cei care au uitat, redau 
integral pasajele din motivarea CCR nr.779/2011 referitoare la recomandarea menţinerii sistemului parlamentar 
bicameral: 

Nu trebuie ignorate totuşi, în exprimarea acestei opţiuni, tradiţia statului român şi avantajele pe care le 
oferă o structură bicamerală a Parlamentului în raport cu cea unicamerală. 

Curtea reţine în acest sens că, în mod tradiţional, Parlamentul României a avut o structură bicamerală. Această 
structură a forului legiuitor, consacrată în anul 1864, prin "Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris" al 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a continuat să existe sub imperiul Constituţiilor din 1866, 1923 şi 1938, fiind 
întreruptă doar în perioada regimului comunist, când reprezentanţa naţională era unicamerală - Marea Adunare 
Naţională. După revoluţia din decembrie 1989, prin Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea Parlamentului şi a 
Preşedintelui României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.35 din 18 martie 1990, act în baza 
căruia s-au organizat alegerile din mai 1990, a fost reintrodusă formula bicameralismului. Constituţia din 1991 a 
preluat, cu unele modificări, această structură a Parlamentului, menţinută cu prilejul revizuirii Legii fundamentale din 
anul 2003. Modificarea textelor incidente în materie, realizată cu prilejul revizuirii, a vizat doar trecerea la un sistem 
de bicameralism funcţional. 

Avantajele pe care structura bicamerală a forului legiuitor le prezintă sunt evidente. Astfel, se evită 
concentrarea puterii în Parlament, întrucât Camerele acestuia se vor împiedica reciproc să devină suport al unui regim 
autoritar. Totodată, se asigură dezbateri şi un cadru de analiză succesivă a legilor de către două corpuri diferite ale 
forului legiuitor, ceea ce oferă o mai mare garanţie a calităţii actului legislativ. Adoptarea legilor în cadrul unui 
Parlament unicameral se face după mai multe "lecturi" succesive ale unui text, astfel cum, de altfel, se propune şi în 
prezentul proiect de revizuire a Constituţiei. Fiind realizate însă de acelaşi corp legiuitor, lecturile pot deveni o 
formalitate artificială, sau pot fi suprimate din raţiuni de urgenţă. Bicameralismul determină ca a doua lectură a legii 
să se facă, întotdeauna, de o altă adunare, ceea ce este de natură să determine o percepţie critică accentuată. Se oferă 
astfel oportunitatea unei mai bune cooperări critice, a dezbaterii comune şi colective de luare a deciziilor, conferindu-
se amploare formării voinţei statului parlamentar. 

În plus, bicameralismul minimizează riscul dominaţiei majorităţii, favorizând dialogul între majorităţile 
din cele două Camere, precum şi între grupurile parlamentare. Cooperarea şi supervizarea legislativă sunt extinse în 
acest mod, demonstrându-se astfel că sistemul bicameral este o formă importantă a separaţiei puterilor, care nu 
funcţionează doar între puterile legislativă, executivă şi judecătorească, ci şi în interiorul celei legislative. Atât 
tradiţia care, fiind legată de fiinţa statului român, îl defineşte şi îl reprezintă, cât şi avantajele enunţate constituie 
puternice motive de reflecţie cu prilejul opţiunii pentru una dintre cele două formule: unicameralism sau 
bicameralism”. 

 
Consider că acest text este mai mult decât edificator. Şi, atenţie, un astfel de text nu vine din partea unor 

reprezentanţi ai PNL, PSD sau PC, deci din zona politică aflată de nenumărate în dezacord cu preşedintele Traian 
Băsescu, ci vine dintr-o zonă – Curtea Constituţională – unde există o majoritate favorabilă preşedintelui Traian 
Băsescu. Ţinând cont şi de aceste recomandări ale Curţii Constituţionale, consider că problema trecerii la un 
parlament monocameral trebuie clasată şi solicit preşedintelui Traian Băsescu să ţină şi domnia sa cont de aceste 
recomandări.  

 
Deputat, 

Dorin Ursărescu 
 

*** 
 
Stimaţi colegi parlamentari, 
 
În toată această dezbatere legată de reforma în domeniul proprietăţii, pe care Guvernul USL se pregăteşte să o 

rezolve în următoarele săptămâni, prin procedura angajării răspunderii, cel mai important lucru care ar trebui să ne 
preocupe este apărarea drepturilor celor deposedaţi abuziv de către regimul comunist de proprietăţile lor. 
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După trei ani pierduţi de către fosta Guvernare PD-L, în care s-a amânat iresponsabil şi nepermis de mult, 
adoptarea unei legi cu măsuri reparatorii pentru foştii proprietari,  ajungându-se în situaţia de a figura ca ţară pe lista 
neagră a Curţii Europene a Drepturilor Omului la acest capitol, cu riscul de a fi excluşi din Consilliul Europei, 
Guvernul USL  s-a angajat să elaboreze o lege care în sfârşit va face dreptate celor aproximativ 1 milion de români 
vizaţi de această problemă. 

A venit timpul ca epopeea acestei legi să aibă un final corect şi decent pentru cei care au fost victimele unui 
regim nedrept şi abuziv în materie de proprietate. Din păcate, după mulţi ani de la prăbuşirea acestui regim, 
neregulile au persistat şi mulţi foşti proprietari au ajuns fie victimele unor reţele de şmecheri care au creat o piaţă  
neagră unde se tranzacţionau drepturile litigioase, fie în lipsa dreptei despăgubiri în instanţa naţională, şi-au căutat 
dreptatea în instanţele europene. Aşa am ajuns,în octombrie 2010, ca CEDO  asaltată de numărul mare de procese cu 
acelaşi obiect, să pronunţe prima hotărâre-pilot împotriva României Termenul primit de statul român a fost 18 luni 
pentru rezolvarea acestei probleme, timp în care toate procesele asemănătoare de pe  rolul CEDO s-au suspendat.  

Cu toate acestea, din 2010 până în 2012, nu am văzut o prea mare preocupare în rândul fostelor guverne, Boc şi 
Ungureanu în remedierea problemei retrocedărilor. Cu un dosar atât de greu şi de sensibil pe masa guvernamentală,  
timp de 1 an şi jumătate nu am auzit din partea mult prea vocalilor acum, domni Boc şi Ungureanu, nicio încercare de 
a pune ordine în sistemul retrocedărilor.  

Din contră, mi-a reţinut atenţia doar o încercare controversată a Guvernului Ungureanu, în primăvara anului 
2012, când a propus printr-o lege renunţarea la restituirile în natură �şi limitarea despăgubirilor în bani la 15% din 
valoarea imobilului confiscat. 

Iar acum, domnul Ungureanu, recidivează şi propune la Senat, o lege asemănătoare. De aceea, mă întreb dacă 
nu cumva, domnul Ungureanu şi înteaga fosta guvernare PD-L, de fapt nu au avut niciodată în intenţie să apere 
drepturile foştilor proprietari nedreptăţiţi de un regim infam, ci doar protejarea unor interese de grup, încurajând şi 
întreţinând negoţul cu drepturile litigioase, odată prin tolerarea lor cât timp au guvernat, iar apoi prin propunerile 
făcute în proiectul legislativ. Este posibil ca aceste practici promovate de domnul Ungureanu cât timp a fost premier, 
dar şi acum de pe bâncile opoziţiei, să fie  reminiscenţe ale unei ideologii căreia i-a fost tributar pe când conducea  
structurile de tineret ale PCR.  

Prin impozitarea cu 85% a acestor drepturi litigioase, aşa cum se prevede în varianta legii propusă de Guvernul 
USL, va fi descurajată această practică ce nu face cinste unui stat european. 

Partidul Naţional Liberal, ca parte a alianţei de guvernare, a susţinut şi va susţine  în continuare drepturile 
foştilor proprietari,  promovând rolul statului aşa cum scrie şi în Constiuţie, acela de garant al proprietăţii. Principiile 
stabilite prin acest proiect sunt cele corecte şi în acord cu cerinţele europene, adică restituirea integrală a imobilelor, 
în măsura în care există, iar când acest lucru nu este posibil, statul are obligaţia să rezolve problema în limita 
posibilităţilor sale financiare. 

Cred că cel mai onest, faţă de toţi oamenii care aşteaptă din partea noastră, a clasei politice, un răspuns rapid şi 
echitabil la aşteptările mult prea lungi în această materie, ar fi să încercăm să lăsăm la o parte jocurile politice, care s-
ar putea să ne coste mult prea scump ca stat. Blocarea adoptării proiectului pe tema retrocedărilor, propus de către 
USL, mai ales agreat fiind de forurile europene, va  fi o responsabilitate enormă pe care şi-o vor asuma cei care vor 
face gestul. De aceea, fac un apel la patriotismul şi la un minim de conştiinţă civică a celor din PD-L, de  a renunţa la 
jocurile politicianiste care i-au consacrat. Astfel, orice încercare de blocare prin moţiune de cenzură sau prin sesizare 
la CCR a adoptării proiectului de lege asumat de majoritatea USL este tendenţoasă şi ne va aduce prejudicii mult prea 
costisitoare atât României, cât şi cetăţenilor implicaţi în procesul restituirilor! 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat, 
Dan Coriolan Simedru 

 
*** 
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 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 
 
Informaţii cu privire la măsurile ce urmează a deveni operative cu privire la accesarea fondurilor europene în 

anul 2013 
 
 
Domnule Ministru, 
 

Pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene am constatat că există Programul Operaţional 
de Asistenţă Tehnică  care are ca obiectiv general sprijinul procesului de coordonare în  
vederea implementării şi absorbţiei eficace, eficiente şi transparente a instrumentelor  
structurale în România. Cu toate acestea, aş dori să vă adresez următoarele întrebări  
specifice:  
1) Vă rog să-mi comunica�i modalitatea prin care pot ob�ine toate informa�iile cu privire la măsurile 

ce urmează a deveni operative anul acesta, legate de accesarea fondurilor europene.  Vă precizez că aceste date îmi 
sunt necesare pentru a putea informa mai departe primarii �i oamenii de afaceri din Colegiul pe care îl reprezint în 
Parlamentul României cu privire la oportunită�ile de accesare a fondurilor europene prin măsurile respective.  

2) Care sunt măsurile de informare �i stimulare luate de Ministerul Fondurilor Europene pentru 
cre�terea gradului de absorb�ie a fondurilor europene pentru anul 2013?  

 Menţionez că doresc răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Virgil Guran 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Posibilitatea redeschiderii mineritului în comuna Certeju de Sus, jud. Hunedoara. 
 
Stimate domnule Ministru, 
 

La biroul meu parlamentar din municipiul Hunedoara am primit un memoriu din partea autorităţilor locale ale 
comunei Certeju de Sus care găsesc posibilă şi oportună reluarea activităţii de exploatare a minereurilor auro-
argintifere din perimetrul Certej, activitate încetată în anul 2007. 

Proiectul ar fi derulat pe o perioadă de 18 ani de către S.C. Deva Gold S.A., investiţia totalizând suma de 270 
milioane Euro şi ar reprezenta o revigorare din punct de vedere economic pentru comunitatea locală, prin crearea a 
peste 2000 de locuri de muncă. În ceea ce priveşte protecţia mediului, proiectul prevede tehnologii la cele mai 
ridicate standarde internaţionale, inclusiv în ce priveşte folosirea cianurilor şi depozitarea reziduurilor rezultate. 

În sesizarea primită, se menţionează cooperarea deosebită dintre autorităţile publice şi comunitatea locală la 
realizarea lucrărilor de proiectare şi explorare, elaborarea, dezbaterea şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal al 
proiectului. Consiliul Local a aprobat preluarea în domeniu public al comunei a unei suprafeţe de 52 hectare, aferentă 
unor obiective ale fostei exploatări, şi a obţinut acordul CNCAF Minvest SA Deva, prin Hotărârea  nr. 116/2008, de 
transmitere din proprietate privată a statului, în proprietatea publică a comunei şi administrarea Consiliului Local al 
localităţii Certeju de Sus. 

Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean Hunedoara au înaintat conform procedurilor legale de adoptare, 
împreună cu documentaţia aferentă, un proiect de Hotărâre de Guvern, în atenţia Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, în anul 2012, pentru trecerea acestor terenuri în domeniul public al comunei. Prin concesionarea celor 52 
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hectare, autorităţile locale ar putea strânge la bugetul local, venituri anuale de peste un milion de lei. În prezent, 
terenurile respective se află într-o stare jalnică din cauza modului dezastruos în care s-a făcut „valorificarea” 
obiectivelor dezafectate fostei cariere şi din cauza lipsei obiectului de activitate. 

Ţinând cont de cele mai sus expuse, vă rog respectuos, domnule Ministru, să răspundeţi la următoarea 
întrebare: consideraţi oportune promovarea şi aprobarea proiectului de Hotărâre de Guvern, iniţiat în anul 2012,  de 
către Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean Hunedoara pentru trecerea acestor terenuri în domeniul public al 
comune? Autorităţile publice locale consideră acest demers just şi legal. 
Doresc răspunsul în scris. 
 

Deputat, 
Carmen Hărău 

 
*** 

 
Adresată doamnei Lucia-Ana Varga, Ministrul Delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură 
 

Gestionarea durabilă a fondului forestier 
 
Stimată doamnă Ministru, 
 
Am primit o sesizare la biroul meu parlamentar din municipiul Hunedoara, referitoare la o situaţie care ar putea 
afecta fondul forestier din judetul Hunedoara. Astfel, reiese că pentru pădurea de gradul I a Asociaţiei Composesorale 
Coroieşti-Vulcan, clasificată conform Codului Silvic, nu s-au acordat compensaţiile băneşti, deşi a fost întocmită 
documentaţia corespunzătoare înca din anul 2009. Potrivit normelor în vigoare, asociaţia trebuia să primeascăanual 
suma de 47 mii lei pentru cele 385 de hectare de pădure, dar până în prezent, nu i s-a atribuit nimic.  
Ţinând cont de cele mai sus enunţate, vă rog respectuos, doamnă Ministru, să răspundeţi la următoarea întrebare: ce 
măsuri legale puteţi lua pentru gestionarea durabilă a fondului forestier deţinut în proprietate privată, pentru a nu se 
ajunge la falimentul acestor proprietari care respectăregimul silvic dar sunt discriminaţi în ceea ce priveşte acordarea 
compensaţiilor? 
Doresc răspunsul în scris. 
 

Deputat, 
Carmen Hărău 

 
*** 

 
Adresată domnului Victor-Viorel Ponta, Prim-Ministru 
 

Desfăşurarea Festivalului „George Enescu” 
 
Stimate domnule Prim-Ministru, 
Conform unei decizii luate la nivelul Guvernului sau la nivelul Ministerului Culturii, am înţeles că din raţiuni de 
ordin financiar, anul acesta va avea loc doar Festivalul “George Enescu”, iar în 2014 va avea loc Concursul “George 
Enescu”. 
În aceste zile, circulă o informaţie în presă din care ar rezulta că Ministerul Culturii sau Guvernul nu va mai aloca 
suma de bani de la buget necesară Festivalului “George Enescu”.  
Ţinând cont de cele mai sus, vă rog să-mi răspundeţi la următoarele întrebări: 
 
1. Se confirmă informaţia că nu se mai suportă de la buget costurile Festivalului “George Enescu”? 
2. S-a decis cumva amânarea în acest an a Festivalului “George Enescu”, sau se va desfăşura utilizându-se alte 
surse de finanţare? 
3. Dacă festivalul va avea loc dar fără finanţare guvernamentală, puteţi să-mi indicaţi sursele de finanţare? 
Aştept răspuns în scris. 
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Deputat, 

Gigel Ştirbu 
 

*** 
 
Adresată domnului Constantin Niţă, ministrul delegat pentru Energie 
 

Strategia de privatizare a Societăţii Comerciale Complex Energetic Hunedoara S.A. 
  
 Stimate Domnule Ministru, 
 
 

Guvernul României a aprobat de curând strategia de privatizare a Societăţii Comerciale Complex Energetic 
Hunedoara S.A. printr-o hotărâre ce asigură cadrul legislativ pentru derularea privatizării acestui operator economic. 
Astfel, privatizarea Complexului este prevăzută prin metoda majorării de capital social prin aport de capital privat, cu 
dobândirea de către un investitor strategic a unui pachet de acţiuni reprezentând 51% din capitalul social al societăţii, 
în cadrul unei operaţiuni de majorare de capital prin emisiune de noi acţiuni.  

Selecţia investitorului se va realiza prin metoda licitaţiei cu ofertă în plic, combinată cu metoda licitaţiei cu 
strigare, precedată de negocieri desfăşurate pe bază de oferte preliminare şi neangajante.  

Totuşi, bunele intenţii ale Guvernului şi strategiile guvernamentale în materie de privatizare nu au fost 
întotdeauna suficiente, lovindu-se de investitori neserioşi, care nu şi-au onorat ofertele angajante şi obiectivele 
asumate, aşa cum s-a întâmplat la Oltchim Râmnicu-Vâlcea şi Mechel Câmpia Turzii.  

În acest context şi având în vedere faptul că reprezint în Parlament colegiul Hunedoara, vă rog respectuos să 
precizaţi: 

1. Care sunt măsurile de protecţie socială pe care le preconizaţi pentru angajaţii de la Complexul Energetic 
Hunedoara S.A. în cadrul strategiei de privatizare, astfel încât să fie evitate situaţii de gravitatea celor de la Mechel 
Câmpia Turzii (sinuciderea unui angajat, oprirea de către angajaţi a conducătorilor auto pentru a-i sensibiliza să 
contribuie financiar la relansarea societăţii)? 

2. Care sunt pârghiile pe care statul român le are la îndemână pentru a preîntâmpina la Hunedoara situaţiile de 
la Oltchim şi Mechel, astfel încât să determine investitorii să-şi respecte obligaţiile sociale şi economice asumate în 
cadrul procesului de privatizare şi mai ales după, obligaţii vitale pentru relansarea societăţii şi pentru soarta 
comunităţii locale? 

Doresc răspunsul în scris.  
 

Deputat, 
Carmen Hărău 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel Chiţoiu, Viceprim-ministru, ministrul Finanţelor Publice 
 

Măsuri de combatere a evaziunii fiscale 
  
 Stimate domnule ministru, 
 
Din mai 2012, de când Executivul este condus de Uniunea Social Liberală, lupta cu evaziunea fiscală a devenit axa 
prioritară a activităţii de administrare fiscală. Rezultatele s-au văzut: totalul veniturilor bugetare realizate de Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală în 2012, de 164.042 mil. lei, a reprezentat un grad de realizare de 99,3% a 
programului de încasări şi o depăşire cu 4,2% a  nivelului veniturilor realizate în anul 2011. 
De asemenea, ponderea în Produsul Intern Brut a veniturilor colectate de A.N.A.F în anul 2012  a crescut cu 0,6 
puncte procentuale faţă de anul precedent. Arieratele recuperabile la data de 31 decembrie 2012 au înregistrat o 
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scădere cu 15,4% faţă de 31 decembrie 2011, iar prin executare silită, în anul 2012, au fost încasate creanţe fiscale  în 
sumă de 17.679,8 mil. lei, cu 23,7% mai mult faţă de anul 2011. 
Ştiu că unul dintre obiectivele mandatului dumneavoastră, ca ministru al Finanţelor Publice, este prevenirea şi 
reducerea evaziunii fiscale, concomitent cu adoptarea de măsuri de creştere a veniturilor bugetare, care să apropie 
România de ponderea europeană. 
În acest context, vă rog respectuos să precizaţi care sunt măsurile de strategie, legislative şi de administrare fiscală, 
pe care le aveţi în vedere pentru a combate serios fenomenul evaziunii şi pentru a îndeplini obiectivul asumat, de 
creştere a resurselor bugetare, atât de necesare finanţării proiectelor de investiţii ale României. 
Solicit răspunsul în scris. 

 
Deputat, 

Titi Holban 
 

*** 
 
 
 
Adresată: Domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii  
 

Măsuri de reformă a sistemului sanitar 
  
 
 Stimate domnule ministru, 
 
Una dintre problemele stringente ale societăţii româneşti, nerezolvată şi lăsată moştenire de fosta guvernare PDL, 
este reforma sistemului sanitar din România. Toate proiectele în sprijinul acestei reforme începute în timpul 
guvernării liberale din perioada 2005-2008 au fost abandonate, iar nepriceperea şi incompetenţa celor care au condus 
Ministerul Sănătăţii între 2009 şi 2011 au adus acest sistem într-o situaţie grea.  
 Pentru a spera la redresarea sectorului sanitar este nevoie de o amplă reformă începând chiar din acest an. 
 În acest context, vă rog respectuos să precizaţi care sunt principiile pe care le aveţi în vedere în derularea 
reformei din sănătate, care sunt măsurile legislative şi organizatorice pe care le veţi adopta pentru restructurarea 
acestui domeniu, precum şi cum vor contribui noile măsuri la îmbunătăţirea serviciilor medicale pentru pacienţi. 
 
Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat, 
Titi Holban 

 
*** 

 
Adresată domnului Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Stadiul derulării Subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate 
 
 Stimate domnule ministru, 
 Unul dintre programele guvernamentale destinate finanţării obiectivelor de investiţii din spaţiul rural este 
Reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, 
canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice. 
Conform Hotărârii Guvernului nr. 577/1997, republicată, acest program este structurat pe trei subprograme, unul 
dintre ele fiind cel privind canalizarea şi epurarea apelor uzate, ce vizează introducerea sistemelor de canalizare şi 
epurarea apelor uzate în vederea dezvoltării economico-sociale şi creşterii calităţii vieţii în mediul rural.  
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 Aşa cum reiese din sinteza privind priorităţile strategice ale Ministerului Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice, document care a însoţit bugetul ministerului pentru anul 2013, fondurile alocate în acest an pentru acest 
subprogram sunt în valoare de 58.100 mii lei aferente finalizării a 14 obiective de investiţii. 
 În acest context, vă rog respectuos să-mi precizaţi care sunt obiectivele de investiţii din judeţul Buzău 
cuprinse la finanţare în acest an în cadrul subprogramului amintit, cu menţionarea stadiului, a sumelor şi a unităţilor 
administrativ-teritoriale beneficiare. 
Solicit răspunsul în scris. 
 
 

Deputat, 
Erland Cocei 
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 Grupul parlamentar al  
Partidului Democrat – Liberal  

 
 

 Delcaraţii politice 
 
 

 Reforma din sănătate a început cu biroul ministrului! 
 
 

Domnule Preşedinte, 
 Stimaţi Colegi, 
Nu cred că mai poate afirma cineva astăzi că în domeniul sănătăţii nu este absolut necesară o reformă reală, din 

rădăcini, a serviciilor publice de sănătate, care să-l aibă în prim plan pe pacient şi nevoile sale şi nicidecum interesele 
obscure ale sistemului sau ale producătorilor de produse farmaceutice. 

Mult prea mult timp s-a vorbit de subfinanţarea sistemului şi mult prea puţin timp s-au evaluat pierderile 
frauduloase din sistem. Taxa de viciu, coplata şi alte instrumente financiare au tot alimentat bugetul sănătăţii, fără ca 
prin aceasta calitatea serviciilor de sănătate să resimtă vreo îmbunătăţire. Dimpotrivă, tot mai mulţi copii devin 
victimele infecţiilor nosocomiale din spitale, a lipsei de supraveghere a mamelor pe parcursul sarcinii, a întârzierilor 
de diagnostic care duc chiar la decesul pacientului. Pacienţii plătesc zi de zi mai mult pentru servicii medicale mai 
slab calitative şi medicamente. 

Cum răspunde USL acestor probleme deosebite ale sistemului!? Prin cinism şi acte cu puternic iz de corupţie! 
Nu mai târziu de săptămâna trecută, presa din România constata că ministrul Eugen Nicolăescu a început 

reforma din sănătate cu propriul birou de ministru. Şi nu oricum! Mobilierul pe care şeful serviciilor de sănătate îl 
foloseşte este nou, excesiv de scump şi cumpărat ca urmare a unei donaţii „anonime” a unui spital sau clinici private 
din România. Mai mult, sponsorizarea, chipurile „neinteresată”, s-a făcut pe numele unei persoane fizice, şi ea 
anonimă, pentru a nu intra sub incidenţa conflictului de interese. 

Doamnelor şi domnilor. 
Este revoltător cum, ministrul Eugen Nicolăescu acceptă „daruri” direct în sediul Ministerul Sănătăţii, 

răspunzând senin că i se pare normal şi că i se cuvine. Oriunde, în orice stat european în care o astfel de faptă s-ar fi 
produs, prim-ministrul ar fi solicitat de urgenţă demisia ministrului, iar instituţiile competente s-ar fi autosesizat 
asupra „generozităţii” ieşite din comun a unui spital privat, care nici măcar un pansament nu-l oferă gratuit! 

Stimaţi colegi. În scurt timp românii vor înţelege că cei care vor plăti canapelele din piele, tablourile, mocheta 
şi mobilierul de lux nu va nici Nicolăescu şi nici USL, ci românii prin contribuţiile lor la sănătate!  

Nicolăescu are datoria morală să explice românilor ce oferă la schimb spitalului sau clininicii private pentru 
mobila de lux primită „gratuit”! Ştim cu toţii că nimeni nu face cadouri gratuite tocmai unui ministru! Nicolăescu 
este deja un ministru care şi-a compromis integritatea şi orice reformă pe care o va demara va sta sub semnul 
suspiciunii şi ilegalităţii. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat, 
Ioan Bălan 

 
*** 
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 Deviza USL: Vivat, crescat, floreat Baronii 

 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
Dacă unii dintre cetăţenii români mai aveau vreo îndoială că domnul Marian Oprişan va prelua supremaţia 

administrativă din România, devenind dirijorul-şef al baronilor locali, acum acest lucru este certificat de drept prin 
„alegerea” sa în funcţia de preşedinte al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.  

Aşadar, pentru USL s-a înlăturat şi ultimul obstacol în demararea procesului de reorganizare administrativ-
teritorială a ţării, reformă care se va face după chipul şi asemănarea baronului local Marian Oprişan.  

Vă aduc aminte faptul că reforma administrativă lansată în dezbatere publică de PDL a fost primită cu cea 
mai mare ostilitate de USL, iar la 5 minute după ce au venit la putere au considerat-o „prioritatea zero”.  

Sper că nu a înţeles cineva greşit că USL s-ar preocupa de creşterea gradului de absorbţie a fondurilor 
europene, că ar dori o simplificare a procedurilor administrative, o apropiere a cetăţeanului de decizia administrativă 
sau o eficientizare a acesteia. 

 
Nu! Stimaţi colegi.  
USL nu se preocupă de modernizarea administrativă a României, ci obiectivul aşa-zisei reforme este urzeala 

unei pânze administrative obediente USL şi intereselor acesteia. USL lucrează cu spor la reconstrucţia partidului stat, 
în care toate structurile administrative trebuie să aibă un unic scop: obedienţa la USL şi baronii săi. 

Doamnelor şi domnilor. USL a demonstrat şi în acest caz faptul că integritatea oamenilor desemnaţi să 
conducă destinele României nu contează pentru ei. Dacă în guvern Victor Ponta tolerează, în continuarea, miniştri cu 
dosare penale, ce mai contează că şeful consiliilor judeţene este mai penal decât toţi la un loc, atâta vreme cât el 
serveşte intereselor partidului. Cetăţenii Judeţului Vrancea ştiu deja cine este Marian Oprişan şi mi-aş dori ca toţi 
românii să afle cine conduce destinele consiliilor judeţene din România. 

Cu USL la putere România se îndepărtează pe zi ce trece de calea europeană şi de procesul de reformă din 
justiţie atât de greu demarat. Cu USL la guvernare administraţia publică locală se întoarce la „epoca Mischie”, 
purtând însă alt nume, „epoca Oprişan”. Cu USL la guvernare bunăstarea românilor şi dreptul la o viaţă mai bună 
sunt numai obiective ce vor rămâne doar simple promisiuni electorale. 
Vă mulţumesc, 

 
Deputat, 

Florin-Mihail Secară 
 

*** 
 

 Nu negociez capitala. Eu fac ce vreau! 
 

 
Domnule Preşedinte, 
 Stimaţi Colegi, 
 
Proiecte măreţe, promisiuni fără acoperire, o capitală europeană care cam lasă de dorit, turişi străini care pleacă 

de la noi dezamăgiţi, gropi pe majoritatea bulevardelor, care dau dureri de cap şoferilor, maidanezi ieşiţi la plimbare, 
mormane de gunoaie, oameni ai străzii care mor iarna pe străzi, lipsa marcajelor rutiere, consolidarea clădirilor cu 
risc seismic care nu s-a mişcat deloc, continuarea reabilitării termice a blocurilor  care stagnează şi lista poate 
continua. 

Reavoinţă, incompetenţă, interese personale sau de grup? 
Proiectul măreţ cu autostrada suspendată, pe care domnul Oprescu doreşte să cheltuiască sute de milioane de 

euro, proiect care nu este deloc viabil, încă nu a fost uitat de domnia sa şi continuă să viseze la el.  
Proiectul canalului Dunăre-Bucureşti este o altă prioritate despre care îi face plăcere să vorbească, dar să 

vedem cât va dura şi acesta. Domnul primar face ce vrea, ignoră cu seninătate chiar şi decizia  luată de consilierii 
generali ai P.M.B. care nu au aprobat proiectul privind funcţionarea teraselor sezoniere din Centrul Istoric. 
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Atitudinea şi aroganţa domniei sale deranjează chiar şi pe primarii de sectoare, pe lângă faptul că le cam ia din 
prerogative, vrea să le ia şi banii şi aici mă refer la publicitate, taxe şi salubrizare din acelaşi Centru Istoric, unde 
banul circulă uşor.  

Chiar dacă primăria plăteşte unor firme de construcţii pentru întreţinerea străzilor peste 347 milioane de euro, 
bulevardele arată jalnic, dar poate acum, la curăţenia de primăvară, care ne va costa 300.000 euro, problema se va 
rezolva. Cu irosirea banului public rezolvaţi totul, prin spălarea trotuarelor, cu deratizarea şi dezinfecţie, prin 
curăţarea parcurilor. Ce reprezintă oare aceşti bani pentru dumneavoastră? Un fleac. 

Soluţii pentru cei peste 5.000 de oameni ai străzii de care primăria nu se prea ocupă, nu aveţi? Soluţii pentru 
pistele pentru biciclişti nu aţi găsit pe motiv că noi bucureştenii nu suntem civilizaţi în trafic. Soluţii mai puţin 
costisitoare nu aveţi pentru a vă onora promisiunile din campania electorală? Aşteptăm cu interes rezolvarea 
problemelor care ne “dor” pe fiecare dintre noi. 
 

Deputat, 
Daniel Geantă 

 
*** 

 
 
Zilele Asistenţei Sociale – pentru un parteneriat public – privat în domeniul serviciilor sociale 

 
Stimaţi colegi, 
 
În perioada 15-31 martie, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali organizează Zilele Asistenţei Sociale, tema 

de anul acesta fiind: ”Responsabilitate, Comunitate, Participare Socială”.  Este un bun prilej pentru noi toţi să 
reflectăm şi să venim cu noi abordări pentru ceea ce înseamnă sistemul de asistenţă socială din România. Legea 
292/2011, promovată de atât de mult hulitul Guvern Boc, a venit cu o reformă profundă a sistemului de asistenţă 
socială din România, atât prin simplificarea paletei de prestaţii şi beneficii sociale, cât şi prin ţintirea segmentelor 
celor mai defavorizate ale populaţiei, dar mai ales prin posibilitatea contractării serviciilor sociale ca modalitate a 
externalizării administrării şi acordării acestora, către furnizori privaţi.  

Din păcate legea economiei sociale, cea care ar fi acordat mai multă substanţă şi claritate posibilităţii includerii 
în sfera furnizării serviciilor sociale şi a mediului privat, fie că vorbim de companii sau organizaţii non-
guvernamentale, nu a fost nici până în prezent promovată de Guvernul USL, cel care se tot laudă cu grija lor pentru 
persoanele defavorizate. Această lege am lăsat-o pregătită în minister când am plecat în mai anul trecut şi iată că nici 
după 10 luni nu a ajuns la Parlament. Economia socială se referă la activităţile organizate independent de sectorul 
public, construite pe valori democratice şi al căror obiectiv principal nu este realizarea de profit ci  producerea de 
bunuri şi servicii în beneficiul comunităţii, în favoarea persoanelor aflate în situaţii care pot genera marginalizarea 
sau excluziunea socială.  

 
 
Stimaţi colegi, 
Judeţul Arad a demonstrat deja încă din anul 2007, printr-un proiect pilot derulat de Autoritatea Naţională 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului, că externalizarea către organizaţii non-guvernamentale a unor servicii sociale 
este o metodă de eficientizare a sistemului de asistenţă socială. 

Contractarea serviciilor sociale sau parteneriatele public-privat în oferirea acestora sunt soluţii adoptate din ce 
în ce mai des în statele europene pentru a rezolva problemele comunitare. Într-o perioadă de criză economică, 
serviciile sociale trebuie întărite şi diversificate, iar presiunea asupra statului fiind foarte mare este necesară 
implicarea şi unor actori privaţi. În acest fel fondurile vor fi mai bine utilizate, iar experienţa şi expertiza mediului 
privat va conduce spre o mai mare calitate a serviciilor oferite. Externalizarea va însemna costuri mai mici sau cel 
mult egale, dar clar o perfomanţă mult mai bună.  

Nu trebuie să uităm în acest context de rolul Bisericii, fie că vorbim de cea ortodoxă, catolică, protestantă. Am 
iniţiat în mandatul trecut, alături de mulţi alţi colegi, o lege care stabilea un parteneriat între Stat şi Biserică. Din 
păcate însă după ce a fost trimisă spre reexaminare de către Preşedinte, datorită unor prevederi care pot fi uşor 
modificate, neafectând substanţa legii, acest proiect a rămas blocat în Senat de mai bine de un an de zile.  
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Stimaţi colegi,  
 
România şi toate statele europene trec prin momente dificile, momente în care din ce în ce mai mulţi oameni au 

dificultăţi în a-şi găsi un loc de muncă şi în a asigura un trai decent pentru ei şi pentru familiile lor. În astfel de 
momente solidaritatea socială şi protecţia socială trebuie să iasă din sfera confruntărilor politice şi a sloganelor de 
campanie şi trebuie să se traducă în măsuri concrete de sprijin pentru cei defavorizaţi. Implicarea actorilor privaţi şi a 
cultelor religioase în oferirea de servicii sociale ar lua din presiunea la care este supus sistemul de asistenţă socială şi 
ar asigura o mai bună protecţie pentru semenii noştri. Solicit şi pe această cale Ministerului Muncii să transmită spre 
Parlament proiectul Legii Economiei Sociale şi să facă mai multe eforturi pentru a informa administraţiile locale 
despre posibilitatea contractării serviciilor sociale. În acelaşi timp, mă adresez colegilor din Senat în speranţa că vor 
urgenta reexaminarea Legii care stabileşte parteneriatul dintre stat şi Biserică. 
 

Deputat, 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Dezastru, marca USL, şi în Sănătate 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
         Dezastrul economic sub guvernarea USL continuă pentru România. După ce românii au primit de la guvernul 
Ponta o inflaţie record, creşteri de preţuri şi impozite mai mari, de la 1 aprilie, pacienţii urmează să plătească o sumă 
reprezentând coplata pentru serviciile de spitalizare, cu excepţia celor de urgenţă. Indiferent de perioada spitalizării, 
se va plăti între 5 şi 10 lei, o singură dată la externare. Această măsură, care înseamnă de fapt o nouă taxă pentru 
români se adaugă scumpirii, din luna ianuarie, la energia electrică. În acelaşi timp, impozitele şi taxelor locale au fost 
mărite de guvernul Ponta cu 16%, noile impozite din agricultură lovesc 1 milion de fermieri şi familiile lor, iar 
tarifarea suplimentară a companiilor din domeniul energetic şi al resurselor naturale va atrage noi majorări de preţuri 
la produsele finale. La fructe si legume s-au înregistrat scumpiri de 16% şi respectiv 28% în termeni anuali, produsele 
din carne sunt mai scumpe cu 5,6%, cu mult peste media ultimilor trei ani, s-a înregistrat un eşec major în ceea ce 
priveşte exporturile: după o creştere puternică a acestora (de peste 20%) în 2011, care a şi susţinut creşterea 
economică generală de 2,5% din acel an, exporturile au scăzut simţitor în 2012.  
         Sănătatea, domeniu prioritar pentru orice guvern, va suferi schimbări pe care USL nu a dorit să le discute cu 
românii, ci preferă să le impună direct, prin Ordonanţe sau Hotărâri de guvern. 
        Coplata pentru serviciile medicale intră în vigoare de la 1 aprilie, odată cu aplicarea contractului-cadru privind 
sistemul de asigurări sociale de sănătate şi se va percepe de fiecare spital pe baza aprobării Consiliului de 
Administraţie al unităţii. 
       Incompetenţa şi demagogia se manifestă şi când USL îşi propune să reorganizeze sistemul de sănătate. Deşi este 
un proiect important, într-o grabă suspectă, USL intenţionează să îl adopte printr-o Hotărâre de Guvern şi nicidecum 
să îl supună dezbaterii Parlamentului, aşa cum ar fi corect. Intenţia Ministerului Sănătăţii de a reorganiza întreg 
sistemul, fără a discuta serios cu specialiştii, ci de pe o zi pe alta, este periculoasă. Măsurile respective, cu impact 
major asupra calităţii serviciilor de sănătate, sunt prea importante pentru a fi adoptate prin Hotărâre de Guvern sau 
Ordonanţă de Urgenţă. Acestea ar fi trebuit să fie asumate de Parlament. Conform proiectelor postate pe site-ul 
Ministerului Sănătăţii, se intenţionează înfiinţarea a opt autorităţi regionale, având în subordine 34 de oficii judeţene 
de sănătate publică, în condiţiile în care nu există încă un proiect de regionalizare. Având în vedere aceste aspecte, 
este greu de înţeles de ce Ministrul Sănătăţii se gândeşte să adopte măsuri care ar putea să nu aibă aplicabilitate 
practică. O altă prevedere care nu va eficientiza activitatea în domeniu, din contră va creşte birocraţia, se referă la 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Achiziţii şi Investiţii în Sănătate. Prin intermediul acesteia 400 de spitale vor fi 
nevoite să facă achiziţii, lucru ce va  genera birocraţie şi riscă să pună în pericol funcţionarea optimă a spitalelor. 
Aşadar, demersul iniţiat de ministrul Nicolăescu nu poate fi considerat deloc reformă, ci o cârpeală făcută în pripă şi 
de ochii lumii. O dezbatere reală în privinţa proiectului de reorganizare a sistemului de sănătate, cu respectarea 
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termenului legal de 30 de zile, şi cu consultarea profesioniştilor din sistem, ar fi cea mai bună şi corectă soluţie pentru 
ca măsurile să nu-i afecteze negativ pe români după ce acestea vor intra în vigoare.  
        Motorul economiei s-a blocat sub guvernarea Ponta, acum se anunţă dezastru şi în sănătate, atâta timp cât 
măsurile care se doresc a fi adoptate nu au girul specialiştilor. Oferta politică a USL este un guvern absent şi o 
majoritate parlamentară obeză, preocupată de propriile privilegii şi nu de reforme, iar oferta economică a USL pentru 
România este stagnare şi inflaţie. 
Vă mulţumesc. 

 
Deputat, 

Romeo Rădulescu 
 

*** 
 

Dezbaterea Constituţiei demarează greu din cauza faptului că actorii politici nu îndrăznesc să abordeze deschis 
şi tranşant subiectele dificile.  

La Academia Română s-a desfăşurat o dezbatere pe tema modificării Constituţiei la care au participat toţi 
demnitarii importanţi ai statului inclusiv Preşedintele Traian Băsescu. A fost evident cu această ocazie că nu există 
posibilitatea unui compromis. Preşedintele doreşte ca referendumul din 2009 referitor la monocameralism să 
reprezinte punctul de plecare al reformei constituţionale, în timp ce majoritatea politică se pronunţă pentru 
bicameralism, punând relevanţa referendumului la îndoială. Modificarea Constituţiei nu se reduce la acest unic 
aspect, dar el este esenţial, căci exprimă nu doar o gîndire constituţională, ci şi un raport de putere.  

Slăbiciunea USL este că evită de fapt să discute direct despre referendumul din 2009 şi să explice de ce nu 
intenţionează să-l încorporeze în proiectul de modificare a Constituţiei. UDMR a a avut mai puţine ezitări în a 
combate rezultatul referendumului, arătând că legitimitatea lui este firavă câtă vreme am asistat nu la o dezbatere 
despre Constituţie, ci la o anexă utilă campaniei prezidenţiale. În cadrul unei dezbateri recente despre legea electorală 
Kelemen Hunor a fost singurul care a argumentat deschis împotriva acestui referendum. 

Reţinerea militanţilor PNL şi PSD este explicabilă. Potrivit unui recent sondaj de opinie (IRES 19-20 
februarie), 72% din cetăţenii români ar prefera monocameralismul, iar în rândul celor foarte tineri procentul creşte la 
80%. Iată de ce subiectul este complicat pentru actuala majoritate şi de ce preferă de fapt să evite subiectul.  

Nevoia de argumentare se face pe mai departe simţită şi dacă dezbaterile despre Constituţie sunt iniţiate atât de 
greu este poate şi din pricina unei insuficiente pregătiri teoretice. Din 2009 şi până astăzi liberalii şi social-democraţii 
aveau timp să-şi pună la punct teoria referendumului, dar se pare că nu au făcut-o. 

Există însă un aspect ascuns bine în textura Constituţiei care tinde să dea dreptate plebiscitului ca principiu 
general. E vorba de alegerea preşedintelui prin vot direct. Un preşedinte ales prin votul întregului popor este expresia 
aceleiaşi voinţe populare pe care scepticii ar dori-o limitată. Există democraţii care nici măcar nu admit referendumul 
şi în care preşedintele de republică este ales indirect. Dar chiar şi în SUA, în ciuda a ceea ce se crede, preşedintele 
este ales printr-un sistem complicat de vot indirect care face posibil ca cel care câştigă votul popular să piardă 
alegerile. 

De aceea ar fi mult mai coerent şi mai convenabil pentru USL să opteze pentru un preşedinte ales indirect şi să 
pledeze pentru limitarea practicilor referendare şi explicit şi împotriva referendumului din 2009, deşi ar însemna să 
risipească astfel o parte din capitalul de popularitate obţinut în 2012.   Referendumul ar putea deveni o practică 
frevcentă în adminstraţiile locale, s-ar putea accepta referendumul de iniţiativă populară, dar el ar fi strict limitat la 
nivel naţional. Fără curaj şi clarviziune, noua Constituţie nu va face decât să perpetueze contradicţii  cu efecte dintre 
cele mai greu previzibile. 

 
Deputat, 

Vasile Gudu 
 

*** 
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 Interpelări 
 
 
Adresată: domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
De către: deputat Claudia Boghicevici 
Obiectul interpelării: Continuarea programului ”Cornul şi laptele” 
 

 
Stimate domnule ministru Constantin, 

Premierul Victor Ponta a afirmat pe 19 martie, într-un interviu pentru cotidianul Adevărul  că "programul 
acela Cornul si Laptele, care a fost o idee excelenta, astăzi, când vorbim, e o risipă de bani. Nu mai consumă niciun 
copil cornul şi laptele, iniţial când a fost făcut şi mult timp (după aceea) era o motivaţie, un stimulent pentru copiii 
săraci, părinţii îi trimiteau la şcoală ca să aibă şi ceva de mâncare." Afirmaţia premierului Ponta a venit într-un 
moment extrem de dificil pentru producătorii şi procesatorii români de lapte, afectaţi de scandalul infestării cu 
aflatoxină. 

În acelaşi timp, potrivit studiului UNICEF "Măsurarea sărăciei în rândul copiilor în ţările dezvoltate", 
publicat în mai 2012, pentru care a fost analizată situaţia din 35 de ţări ale UE şi OCDE, 25,5% din copii trăiesc în 
sărăcie în România. Raportul indică şi o rată de privare a copiilor de produse considerate de bază în ţările dezvoltate, 
aşa cum ar fi trei mese pe zi, cărţi, bani pentru excursii cu şcoala sau două perechi de pantofi: 72,6% dintre copiii din 
România nu au două sau mai multe dintre aceste produse. 

La nivel european, Comisia Europeană are în consultare publică propunerile de îmbunătăţire a schemelor de 
acordare de lapte şi fructe elevilor astfel încât finanţarea europeană să crească, iar fondurile să fie utilizate cât mai 
eficient. Astfel pentru schema de sprijin pentru acordarea de fructe elevilor suma alocată pentru perioada 2014-2020 
va creşte de la 90 la 150 milioane de euro, iar rata de co-finanţare europeană ajunge la 75% sau 90%. Scopul acestor 
finanţări la nivel european este unul social, pentru a sprijini copiii defavorizaţi, dar şi economic pentru a promova 
produse locale, producători din regiune. 

Având în vedere cele expuse, vă rog a-mi răspunde la următoarele întrebări: 
- Care este bugetul alocat programului ”Cornul şi laptele” în acest an şi care este proporţia fondurilor europene pentru 

componenta ”lapte”? 
- Cum va fi derulat acest program anul viitor, având în vedere şi modificările schemelor de finanţare europene pentru 

acordarea de fructe şi lapte elevilor? 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
 
 
 
Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
Din partea: deputat Claudia Boghicevici  
Obiectul interpelării: Continuarea programului ”Cornul şi laptele” 
 

 
Stimate domnule ministru Pricopie, 

Premierul Victor Ponta a afirmat pe 19 martie, într-un interviu pentru cotidianul Adevărul  că "programul 
acela Cornul si Laptele, care a fost o idee excelenta, astăzi, când vorbim, e o risipă de bani. Nu mai consumă niciun 
copil cornul şi laptele, iniţial când a fost făcut şi mult timp (după aceea) era o motivaţie, un stimulent pentru copiii 
săraci, părinţii îi trimiteau la şcoală ca să aibă şi ceva de mâncare." Afirmaţia premierului Ponta a venit într-un 
moment extrem de dificil pentru producătorii şi procesatorii români de lapte, afectaţi de scandalul infestării cu 
aflatoxină. 
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În acelaşi timp, potrivit studiului UNICEF "Măsurarea sărăciei în rândul copiilor în ţările dezvoltate", 
publicat în mai 2012, pentru care a fost analizată situaţia din 35 de ţări ale UE şi OCDE, 25,5% din copii trăiesc în 
sărăcie în România. Raportul indică şi o rată de privare a copiilor de produse considerate de bază în ţările dezvoltate, 
aşa cum ar fi trei mese pe zi, cărţi, bani pentru excursii cu şcoala sau două perechi de pantofi: 72,6% dintre copiii din 
România nu au două sau mai multe dintre aceste produse. 

La nivel european, Comisia Europeană are în consultare publică propunerile de îmbunătăţire a schemelor de 
acordare de lapte şi fructe elevilor astfel încât finanţarea europeană să crească, iar fondurile să fie utilizate cât mai 
eficient. Astfel pentru schema de sprijin pentru acordarea de fructe elevilor suma alocată pentru perioada 2014-2020 
va creşte de la 90 la 150 milioane de euro, iar rata de co-finanţare europeană ajunge la 75% sau 90%. Scopul acestor 
finanţări la nivel european este unul social, pentru a sprijini copiii defavorizaţi, dar şi economic pentru a promova 
produse locale, producători din regiune. 

Având în vedere cele expuse, vă rog a-mi răspunde la următoarele întrebări: 
- Care este bugetul alocat programului ”Cornul şi laptele” în acest an şi care este proporţia fondurilor europene pentru 

componenta ”lapte”? 
- Cum va fi derulat acest program anul viitor, având în vedere şi modificările schemelor de finanţare europene pentru 

acordarea de fructe şi lapte elevilor? 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
 
 
Adresată: domnului Liviu Dragnea, viceprim-ministru, Ministerul Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei 
Publice 
De către: deputat Mihaela Stoica 
Obiectul interpelării: Creşterea competenţei şi eficienţei funcţionarilor publici, 

 
 

Domnule viceprim-ministru, 
Pornind de la convingerea că doriţi modernizarea instituţiilor publice din România, ca garanţie a unui stat 

modern şi eficient, capabil să-şi îndeplinească menirea, şi de la premisa că acest deziderat nu poate fi îndeplinit fără 
un corp de funcţionari publici competenţi şi profesionişti, îmi permit să vă prezint următoarea situaţie: 

În acest moment prin HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, capitolul II, sectiunea 5, sunt stabilite atribuţiile comisiei de concurs, printre care se numără şi 
"stabilirea subiectelor pentru proba scrisă" 

În fapt, acest mod de selectare a subiectelor lasă loc la "aranjări" de examene (chiar dacă potrivit aceeluiaşi 
HG, din aceste comisii pot face parte şi experţi şi membri ai sindicatului, sunt convinsă că sunteţi de acord că, de 
multe ori, între toţi aceştia pot exista complicităţi). 

Astfel, dacă la un concurs pentru ocuparea unui post într-o primărie, comisia de concurs stabileşte o 
bibliografie alcatuită dintr-un număr mare de legi, este foarte greu pentru concurenţi să poată parcurge şi aprofunda 
toate aceste legi în cele 30 de zile pe care le au la dispoziţie; concurentului care are însă "inspiraţia" să cunoască pe 
cineva din această comisie (sau o alta persoană cu putere de decizie în cadrul instituţiei) îi va fi foarte uşor, pentru că 
el va trebui să înveţe doar câteva articole, şi asta în seara de dinaintea concursului (sau chiar în dimineaţa 
concursului), acelea care vor fi subiecte stabilite de comisie (concurentului îi pot fi puse la dispoziţie şi răspunsurile 
corecte asfel încât să nu rişte să greşească). Precizare: chiar dacă la secţiunea 4, art. 52, alin. 3 este stipulat că 
subiectele se stabilesc  de către comisia de concurs în ziua concursului, în practică nu se întâmplă aşa.; 

De asemenea, proba interviului este foarte subiectivă pentru că nu este asigurată transparenţa şi, din nou, 
concurentul  "ales" poatre fi favorizat. 

De aceea propun modificarea acestor capitole din HG 611 în sensul în care la nivel naţional, pe diferite tipuri 
de instituţii şi pe diferite grade de competenţă să fie elaborate seturi de "subiecte de concurs" care să conţină un 
număr suficient (1000-2000) de chestionare, aceste subiecte urmând să fie disponibile online oricând, pentru oricine 
se gândeşte să urmeze o carieră de funcţionar public (după sistemul practicat la bacalaureat). 
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Concursurile urmează a se ţine la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă (sau la o alta instituţie publică pe 
care o consideraţi potrivită) într-o sală special amenajată şi dotată cu calculatoare, care să deservească toate 
instituţiile de pe raza teritorială a unui judeţ. 

Selectarea subiectelor de concurs se va face aleator în ziua concursului, în prezenţa candidaţilor la începutul 
concursului, susţinerea examenului făcându-se pe computer (ca la examenul pentru permisul auto). Subiectele pentru 
personalul de execuţie vor fi pe sistem grilă, iar subiectele pentru personalul de conducere vor conţine într-o 
proporţie de 30% şi elemente din care să reiasă capacitatea candidatului de a face faţă postului pentru care candidează 
(cunoştinţe şi abilităţi de management, de planificare strategică etc.)  

Tot pentru asigurarea condiţiilor susţinerii unor concursuri corecte, interviurile vor fi înregistrate şi puse la 
dispoziţia concurenţilor care doresc să le conteste (atât înregistrarile persoanei respective, cât şi ale celorlalţi 
concurenţi). Din comisia de intervievare este bine să facă parte şi un psiholog, un specialist în resurse umane şi un 
specialist în domeniul pentru care este scos postul la concurs (de exemplu: experţi contabili, arhitecţi, ingineri, jurişti 
etc.) din afara instituţiei, care să fie selectaţi dintr-o listă de persoane care şi-au dovedit competenţa. 

Acestea sunt, în opinia mea, câteva soluţii de eliminare a deficientelor HG 611/2008, deficienţe care pot duce 
la angajarea pe alte criterii decât cele de competenţă şi profesionalism.  

Ţinând cont de faptul că, în conformitate cu OUG 100/2006, ANFP este instituţie publică în subordinea 
MDRAP, vă rog, domnule viceprim-ministru, ca în cazul în care consideraţi oportună propunerea mea, să stabiliţi un 
termen în care ANFP să modifice această HG pentru a asigura transparenţa şi corectitudinea selectării funcţionarilor 
publici. 

De asemenea, va rog ca, înainte de promovarea unei noi HG să consultaţi şi parlamentarii, unii dintre ei oameni 
cu experienţă în domeniile resurse umane, administraţie publică etc. Această ultimă propunere este motivată şi de 
faptul că eu v-am prezentat doar câteva din ceea ce noi, parlamentarii, considerăm a fi deficienţe ale HG 611/2008. 

În speranţa că actuala reformă va duce la crearea unui corp de funcţionari publici cu adevărat competenţi şi 
eficienţi, care să poată fi şi plătiţi la nivelul competenţei şi eficienţei lor, vă asigur, domnule viceprim-ministru, de 
întreaga mea consideraţie. 

 
*** 

 
 

Adresată: domnului  Victor - Viorel Ponta, Primul – Ministru al României 
De către: deputat Cezar-Florin Preda 
Obiectul interpelării: Problematica laptelui contaminat cu aflatoxină şi implicaţiile acesteia 
 
Stimate domnule prim-ministru, 
  

Măsurile dispuse pentru soluţionarea alertelor alimentare din ultima perioadă sunt departe de a restabili 
situaţia, de a recâştiga încrederea consumatorilor, de a diminua pagubele produse fermierilor şi de a crea premisele 
unei strategii menite a preveni apariţia unor alte asemenea scandaluri. 

În contextul în care declinul consumului intern de lapte este de notorietate, fapt ce a determinat implicit şi 
scăderea îngrijorătoare a afacerilor în acest sector de activitate, veniţi în faţa celor aflaţi în colaps şi anunţaţi că aveţi 
în vedere renunţarea la programul „laptele şi cornul”. 

Având în vedere această situaţie fără precedent, vă rugăm, domnule prim-ministru, să ne prezentaţi care este 
bilanţul măsurilor întreprinse de ANSVSA în vederea clarificării problematicii laptelui contaminat cu aflatoxină. 

De asemenea, vă rugăm să ne comunicaţi cum se derulează programul „laptele şi cornul” în contextul 
„isteriei” legate de consumul laptelui, care este situaţia în cifre şi procente la nivelul judeţelor pentru fiecare unitate 
de învăţământ raportat la numărul de beneficiari ai acestui program şi care sunt analizele care au stat la baza ideii de 
a renunţa la acest program.  
Solicit răspuns scris. 
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 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministru Educaţiei Naționale 
 

Construirea unei săli de sport în comuna Gherţa Mică, jud. Satu-Mare 
  

Domnule Ministru,  
Comuna Gherţa Mică din județul Satu Mare are o mărime considerabilă între localitățile din Țara Oașului, cu 

aproximativ 3.600 de locuitori. Comuna este deservită însă de o singură unitate școlară, Şcoala Gimnazială I-VIII, de 
care aparţin și unitățile școlare primare din Susani şi Oşvareu. Prin urmare, școala are un efectiv ridicat, de 300 de 
elevi. Cu toate acestea, școala din Gherța Mică nu are o sală de sport. Copiii din această unitate de învățământ sunt 
obligați să își desfășoare orele de sport într-o sală de clasă, necorespunzătoare pentru desfășurarea în condiții 
normale și sănătoase a orelor de sport. Abia când vremea este favorabilă, orele de sport pot fi desfășurate în curtea 
școlii. Această situație nu ar mai trebui să existe în nicio școală românească a secolului al XXI-lea.  

Este evident că dezoltarea armonioasă a copiilor nu ține numai de asimilarea teoretică a materiilor, ci și de 
menținerea unei stări fizice şi psihice optime, care să permită acumularea rapidă și eficientă a cunoștințelor. 

Mai mult, la începutul lunii martie, a fost anunţată dublarea numărului de ore de sport atât la nivelul școlilor 
primare, cât și a celor gimnaziale. Cum şi când asiguraţi însă infrastructura necesară? 

În acest sens vă rog, Domnule Ministru, să-mi comunicați când va beneficia această școală, cu un număr așa 
de mare de elevi, de o sală de sport în care să își poată desfășura programul în condiţii normale. 
 Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 
 

Deputat, 
Andreea Paul 

 
*** 

 
Adresată domnului Dan Şova, ministru delegat, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii 
Străine 
            

Începerea lucrărilor de reabilitare a DN19, jud. Satu Mare 
  

Domnule Ministru, 
Este deja notoriu faptul că DN19 Livada-Sighetul Marmației din județul Satu Mare se 

degradează pe zi ce trece, iar periculozitatea crește de la o zi la alta. Pe secțiunea menționată, DN 19 este 
o adevărată capcană pentru șoferii care sunt nevoiți să circule pe această rută. Toate acestea se întâmplă deoarece 
reabilitarea DN 19 întârzie nepermis. Din păcate, această situație are impact negativ asupra turismului local din Țara 
Oașului și constituie o barieră pentru potențialii investitori străini. 

Aceste motive mă determină să vă întreb când vor începe lucrările de reparaţie şi modernizare atât de 
necesare pentru traficul intens ce se desfăşoară permanent pe această arteră de circulaţie locală, 
naţională și internaţională. 

Solicit răspuns în scris pentru problema ridicată. 
 
 

Deputat, 
Andreea Paul 

 
*** 
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Adresată domnului  Vladimir Alexandru Mănăstireanu, preşedinte interimar Autoritatea Naţională Sanitar 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
 

Problematica laptelui contaminat cu aflatoxină 
 

Stimate domnule preşedinte, 
  

Încă din momentul în care aţi preluat interimatul Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor, fermierii aşteaptă un mesaj de clarificare asupra dezastrului creat  în urma scandalului laptelui infestat. 
 Cele  cinci comunicate de presă postate pe site-ul instituţiei s-au dovedit a fi insuficiente pentru a lămuri 
situaţia, motiv pentru care răul făcut – declinul consumului intern dublat de cel al afacerilor în acest sector de 
activitate, este ireparabil. 
 Ceea ce este de neconceput este faptul că această situaţie trenează, iar comunicarea şi măsurile luate sunt 
minimale. 
Dată fiind situaţia, fără precedent, creată, vă rugăm, domnule preşedinte, să ne comunicaţi următoarele: 
- Care sunt măsurile permanente adoptate împotriva celor care „înşală vigilenţa şi credibilitatea  
- Cum veţi recâştiga încrederea consumatorilor? 
- Ce dispoziţii veţi dispune pentru diminuarea pagubelor produse fermierilor? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cezar-Florin Preda 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Poporului Dan Diaconescu 

 
 
 

 Declaraţii politice 
 

 Servim interese personale sau interese naţionale? 
 

Domnule preşedinte, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Stimaţi colegi, 
 

Suntem mulţi. Suntem 412 membri ai Camerei Deputaţilor la care se adaugă un număr de 176 de distinşi 
senatori. Aritmetica politică ne dictează un număr de 588 de parlamentari ai României. Suntem mulţi şi e păcat că nu 
suntem uniţi. Suntem împărţiţi în 6 grupuri parlamentare plus reprezentanţii minorităţilor naţionale. Suntem împărţiţi 
în ideologie, suntem împărţiţi în doctrină, suntem dezbinaţi în partide noi şi partide vechi, suntem împărţiţi în 
parlamentari tineri şi parlamentari cu experienţă, suntem împărţiţi în parlamentari „redistribuiţi” cu ghilimelele de 
rigoare şi în parlamentari învingători cu peste 50% din voturi şi suntem împărţiţi din păcate inclusiv pe criterii etnice. 
Există totuşi ceva care ne poate uni stimaţi colegi? 

Ne-am luptat secole întregi să fim uniţi, să uităm de segregare şi să fim independenţi, să fim liberi şi să scăpăm 
de jugul pe care alţii îl impuneau, doar să ajungem în situaţia de astăzi: împărţiţi, separaţi, dezbinaţi şi într-un 
permanent conflict. Ne-am luptat cu entuziasm şi forţă să consacrăm statul unitar România ca un stat democratic în 
care primează interesul naţional prin voinţa majorităţii dar şi prin respectul pentru opinia minorităţii. Ne-am luptat să 
avem o instituţie parlamentară puternică care să garanteze pentru toţi cetăţenii valorile democraţiei, libertăţii şi 
egalităţii de şanse doar ca astăzi să ajungem la o cotă de încredere populară de 33% în Parlament.  

Ne-am chinuit să detronăm un dictator care se numea impropriu preşedinte în decembrie 89’ doar ca astăzi să 
avem un preşedinte pentru care Constituţia nu contează şi care a adus Preşedinţia la o cotă de încredere publică de 
sub 30%. Ne-am angajat să consolidăm instituţia justiţiei în România doar ca astăzi să acuzăm DNA, Parchetul şi 
ANI ca fiind instrumente politice. Ne-am dorit poate mai mult ca orice să intrăm în Uniunea Europeană şi în spaţiul 
de securitate Schenghen să putem circula nestingheriţi în toată Europa doar ca astăzi să aflăm brusc că acest subiect 
poate fi lesne închis de către Guvern, pentru că, dacă voi nu ne vreţi, nici noi nu vă vrem dacă îmi permiteţi 
parafrazarea autorului.  

 Am ajuns să fim dezamăgiţi de toate luptele pe care le-am purtat de-a lungul istoriei, am ajuns să ignorăm 
lucrurile care contează cu adevărat pentru cetăţeni, am ajuns stimaţi colegi să ne dăm interesul pentru obiective scurte 
şi mici de factură politică şi să uităm în fiecare zi ce promitem celor care ne legitimează, odată la 4 ani, cu votul lor. 
Sunt cât se poate de sincer când spun că nu mă aşteptam, când am luat decizia să intru în politică, când am luat 
decizia să candidez pentru funcţia de deputat la atât de multă segregare între politicieni şi la atât de multă lipsă de 
responsabilitate pentru interesul naţional, pentru nevoile celor mulţi care sunt de fiecare dată pregătiţi să ne dea 
încrederea când o cerem deşi această încredere se pare că nu se concretizează şi nu se justifică. 

 Avem în schimb un război permanent: forţele politice din opoziţie şi de la putere şi între instituţiile 
fundamentale ale statului. Suntem scindaţi, suntem pasionaţi de săpatul tranşeelor adânci în politică. Suntem 
pasionaţi de insulte şi calomnii, suntem pasionaţi şi de trădare. Nu vreau să generalizez dar foarte mulţi politicieni 
care au cerut încrederea publică pe baza unui program politic, pe baza unor promisiuni clare în alegeri trădează 
încrederea pe care au primit-o, îşi trădează colegii cu care au lucrat doar pentru a-şi servi interesele personale şi se 
bazează pe faptul că lumea uită. Nu subestimaţi poporul român stimaţi colegi, va avea grijă să îşi aducă aminte de ce 
aţi făcut şi de ce nu aţi făcut şi vă vor judeca acţiunile prin vot.  
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   Guvernarea a ajuns un scop în sine stimaţi colegi şi nu un mijloc pentru a asigura un trai cât mai bun pentru 
cetăţeni. Pentru ce ne mai luptăm astăzi? Răspunsul este simplu. Pentru a ajunge la resursele guvernării, la 
proverbialul ciolan.  

Stimaţi colegi în opinia mea interesul naţional trebuie să primeze interesului politic. Guvernarea trebuie să fie 
un mijloc nu de îmbogăţire personală şi nu de parvenitism ci un mijloc de asigurare a premiselor dezvoltării sociale, 
un mijloc de asigurare a bunăstării cetăţenilor. Guvernul ar trebui să fie garantul împărţirii echitabile a resurselor, nu 
către clientela politică ci către cetăţenii de rând care aşteaptă să fie ascultaţi să fie ajutaţi să fie susţinuţi în încercările 
acestora de a-şi găsi un loc în această societate care se numeşte România.  

Parlamentul stimaţi colegi ar trebui să fie garantul valorilor democratice, ar trebui să fie un exemplu de 
conduită publică şi de responsabilitate politică. Parlamentul nu trebuie să fie un instrument pentru a te ascunde de 
braţul lung al legii, nu trebuie să fie un forum de injurii şi calomnii chiar dacă declaraţiile politice sunt acoperite de 
imunitate totală. Libertatea noastră de exprimare trebuie folosită pentru a face auzite problemele cu care oamenii de 
rând se confruntă nu pentru a ataca furibund adversarul politic. Vă puteţi da seama ce exemplu dăm noi ca 
parlamentari când de 20 de ani dăm dovada că nu suntem în stare să ne ascultăm, să colaborăm şi să comunicăm 
pentru a susţine interesul naţional,  când de peste 20 de ani nu facem altceva decât să votăm după dictare şi nu după 
cum simţim că trebuie să votăm. În istoria postdecembristă a României parlamentul s-a consacrat că un loc nefast 
unde se adună aristocraţii politici ai României pentru a-şi apăra interesele proprii şi pentru a susţine un anumit 
Guvern care, din când în când le mai aruncă o firimitură de la masa bogaţilor.  

Din nou, stimaţi colegi, nu vreau să generalizez şi încerc să fiu cât pot de sincer. Sunt trist când observ că de 
peste 20 de ani nu s-a schimbat nimic. Industria României este vândută pe bucăţi şi oamenii rămân fără locuri de 
muncă, agricultura sufocă practic fermierii locali şi este un paradis al evaziunii fiscale, justiţia este pusă pe zi ce trece 
sub semnul îndoielii eticii şi moralităţii, lumea nu mai are încredere în magistraţi şi Guvernul, stimaţi colegi, are 
grave lipsuri de justificare a activităţii. Nici o măsură economică notabilă nici o reacţie la problemele sociale grave 
cu care se confruntă România. 

Domnule prim-ministru, stimaţi miniştrii au trecut 11 luni de guvernare, în aprilie se face anul şi nu vedem 
nimic constructiv. Nu vedem nimic din ceea ce aţi promis dar suntem bombardaţi în fiecare zi de scandaluri politice 
insipide şi fără nici o finalitate. Vedem miniştrii care au probleme de integritate şi probitate morală fiind cercetaţi 
penal care-şi ocupă nestingheriţi fotoliile, vedem rapoarte MCV din ce în ce mai dăunătoare imaginii noastre externe, 
vedem un permanent război între palate din care nimeni nu are nimic de câştigat. Vedem, sau cel puţin unii dintre noi 
văd cum Comisia Europeană reclamă România la Curtea de Justiţie a UE pentru transpunerea incompletă în legislaţia 
naţională a două directive din domeniul energiei, privind protecţia consumatorilor şi îndatoririle autorităţilor de 
reglementare, vedem cum este sancţionată România cu penalizări de circa 30.000 de euro pe zi pentru fiecare 
directivă neaplicată din indolenţa unui sistem pe care dumneavoastră, membrii Guvernului îl păstoriţi. 

Închei această declaraţie, dar nu înainte de a face un nou apel la unitate. Cred că trebuie să ne întoarcem la 
valorile fundamentale ale societăţii democratice şi unitatea este o astfel de valoare. Cred că trebuie să ne impunem, 
mai ales datorită faptului că suntem atât de mulţi să creştem încrederea publicului în Parlament să facem tot ce ne stă 
în putere ca prin iniţiativele noastre, prin modul nostru de conduită prin disponibilitatea de comunicare cu toată clasa 
politică şi cu cetăţenii acestei ţări. Trebui să fim uniţi în faţa provocărilor din viitorul apropiat. Nu sunt lejere 
problemele cu care ne confruntăm ca ţară şi aşteptările faţă de noi sunt pe zi ce trece mai mari.  

Vă rog, stimaţi colegi, să nu trădăm aceste aşteptări şi să ne ridicăm la înălţimea acestora şi sunt sigur că 
împreună putem fi mult mai puternici decât separaţi.   
Vă mulţumesc, 

 
Deputat, 

Alin – Constantin Bucur 
 

*** 
 

 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 8 - 2013 săptămâna 25 – 29 martie 

2013  

 

80

 
 

S.O.S. Agricultura României 
 
     Nu trebuie sa fi un geniu ca să realizezi faptul că România a devenit o "ţintă" în războiul pieţei produselor agricole 
din U.E., lucru care, până la un punct în capitalism poate părea firesc. Ce nu e firească e lipsa de reacţie, incoerenţa şi 
bâlbâiala complice a autorităţilor noastre în a-şi apăra proprii cetaţeni şi până la urmă propriile interese. 
     Pentru a traduce în termeni corecţi ce se întâmplă acum cu România trebuie să ştim care e potenţialul nostru din 
punct de vedere agricol şi de ce suntem un pericol pentru producătorii din statele mari ale U.E. care dictează ”politica 
agrară” a acesteia: 
            - Ovine    :   peste 11 milioane capete 
            - Caprine :   peste 1.4 milioane capete 
              Suntem o forţă în ceea ce priveşte producţia de lapte de capră/oaie , dar mai ales in producţia de miei/iezi. 
Veţi vedea , fiind in proximitatea Paştelui catolic şi mai apoi a celui ortodox, că va apare ” boala mielului turbat” 
pentru ca nu cumva producătorii autohtoni să-şi vândă producţia. Şi veţi vedea deasemenea cum autorităţile noastre 
vor invoca cu voioşie reguli de comercializare si taxe ce nu se regăsesc nicăieri în lume. 
           -Bovine :   peste 2.3 milioane capete, din care peste 1.5 milioane capete vaci de lapte. Nici până azi cota de 
lapte pentru piaţa U.E. nu a fost repartizată României care, prin producţia si potenţialul său a devenit un pericol 
pentru producătorii europeni. De aici şi până la găsirea ”vinovatului de serviciu” a fost un pas, făcut după cum 
spuneam mai sus, cu larga complicitate a autorităţilor noastre. 
           -Păsări   :   peste 81 milioane capete( vă aduceţi aminte cât de uşor şi cu ce pierderi uriaşe am căzut în 
capcana ”gripei aviare”)  
           -Porcine :  peste 5.5 milioane capete - să nu ne bucurăm pentru că acestea nu sunt ale producătorilor români ci 
ale unor multinaţionale, singurele dealtfel care pot exporta carne şi produse de porc, în timp ce producătorii români 
sunt aproape de faliment (vezi ”gripa porcină”). 
     Avem însămânţate : -2.3 milioane ha. cu grâu, ceea ce creează premizele unei producţii de cca. 8-9 milioane tone 
de grâu. De aici rezultă încă un mare pericol deoarece, chiar şi la o producţie de 6 milioane tone, noi ne-am asigurat 
piaţa proprie si am acaparat piaţa de export. 
                                      -800 mii ha. cu orz. Anul trecut aproape 90% din producţie a mers la export in detrimentul 
altor producători europeni consacraţi. 
     Deci agricultura a început să se mişte şi pe baza ei existau condiţii reale de redresare a economiei ţării  şi asta nu 
datorită masurilor luate de  guvernanţi , ci prin priceperea si harnicia ţaranilor români, cumulat cu rodnicia 
pământului nostru. 
     Ce a făcut Guvernul ? Subvenţia din bani europeni, negociată de actualul ministru împreună cu 36 de organizaţii 
profesionale, a fost de 185 euro/ha. Ulterior s-a renegociat ajungându-se la 175 euro, pentru ca , la ora actuală să se 
achite pe alocuri 82 euro/ha şi nu se ştie dacă, când şi câţi bani se vor mai primi. 
     Tot în ”sprijinul ”agricultorilor s-au găsit acele soluţii miraculoase de taxare, ajungându-se ca, total incorect, un 
producător agricol sa fie taxat de 3 ori: 
                        - pe proprietate 
                        - pentru că produce 
                        - dacă îşi vinde producţia. 
      O altă aberaţie birocratică este ”carnetul de producător”. Pentru omul simplu, care nu ştie decât să lucreze 
pamântul, este un calvar birocratic sa obţină acel document, în timp ce reţelele infracţionale de samsari, prin eludarea 
legii şi cu complicitatea autorităţilor , reuşesc mult mai facil sa obţină documentele şi să blocheze accesul 
adevăraţilor producători la desfacerea pe piaţă a produselor proprii. 
      Tot drept incoerenţe şi bâlbâieli legislative putem menţiona şi:  
-  amânarea clarificării regimului pajiştilor şi păşunilor,  
- legea Camerelor Agricole...acestea trebuiesc făcute cu şi pentru agricultori. Toate partidele şi guvernările anterioare  
au dorit să transforme aceste camere in trambuline politice. 
 - problema desecărilor şi irigaţiilor...etc. 
       Nu am pretenţia ( neavând nici pregătirea de specialitate şi nici acces la alte informaţii decât cele publice) că am 
epuizat subiectul, sau că materialul redactat are alte valenţe decât de a trage un semnal de alarmă, până nu e prea 
târziu, asupra răului pe care-l facem acestui domeniu strategic al economiei româneşti.  
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        Aici se lucrează în chei de credibilitate şi încredere, care, odată pierdute e foarte greu, dacă nu imposibil să fie 
recâştigate. 
        Acum pare foarte greu ca o iniţiativă a PP-DD să aibă sorţi de izbândă. Pare o luptă cu ”morile de vânt”, dar 
devine din ce în ce mai evident că lumea începe sa devină conştientă de politica antiromânească facută azi in 
România, şi dacă este o ” linişte socială” aparentă (fiind greu de acceptat faptul că au votat ”pe vorbe”) , nu va trece 
mult până se vor convinge că singurul partid consecvent cu nevoile poporului suntem noi - Partidul Poporului. 
 

Deputat, 
Adrian Diaconu 

 
*** 

 
Economia României în stagnare 

 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
 

 Am început cu toţii un nou drum în decembrie anul trecut. Am sperat că acest drum, deşi cu siguranţă destul 
de greu, va fi presărat din când în când cu satisfacţie. Satisfacţia unui lucru bine făcut, pentru România şi pentru 
români. Cum promisiunile electorale ale actualului Guvern sunt date repede uitării consider că este şi de datoria mea, 
ca parlamentar ales să supun atenţiei publice stagnarea economică prin care trece ţara noastră în ultimele 11 luni de 
guvernare USL. 

 Avem nevoie de soluţii stimaţi guvernanţi şi din păcate indicatorii economici nu sunt deloc îmbucurători. 
Şomajul se află în ultimul trimestru al anului 2012 la cota de 6,9%, în creştere faţă de trimestrul anterior. Rata de 
ocupare a populaţiei asumată în strategia Europa 2020 este de 70%. Ne aflăm la peste 6,4% de acest obiectiv. Datele 
INS sunt îngrijorătoare. Vorbeam de soluţii stimaţi colegi. Consolidarea clasei de mijloc, asistenţă pentru IMM-uri, 
dezvoltarea segmentului agricol, dezvoltarea industriei Româneşti sunt doar câteva soluţii care ar putea să ajute la 
creşterea PIB-ului României la  creşterea gradului de colectare şi implicit la creşterea bugetului României.  

 La şedinţa de aprobare a bugetului pe anul curent am propus finanţarea unor proiecte de interes local pentru 
Năvodari şi pentru restul localităţilor din colegiul meu. Din păcate stimaţi colegi nici o propunere de majorare a 
bugetelor ministerelor pentru finanţarea, repet, a obiectivelor de infrastructură vitală pentru interesul local nu a fost 
acceptată. Aceste investiţii ar fi ajutat economia locală şi poate ar fi scăzut câtuşi de puţin cota şomajului. Vorbim 
despre investiţii cu efect multiplicator în economie, investiţii care aduc locuri de muncă, investiţii care aduc statului 
plătitori de taxe şi consum.  

 Guvernul nu a înţeles această necesitate şi a făcut în aşa fel încât un nou indicator economic să fie 
îngrijorător. Numărul microîntreprinderilor care au intrat în insolvenţă a crescut cu 14,5%. Ponderea firmelor mici 
din totalul firmelor intrate în insolvenţă este la cota de 85%. În acest timp Ministerul Economiei doarme lejer şi nu ia 
nici o măsură să stopeze diminuarea continuă a performanţei economice a IMM-urilor a căror cifră de afaceri este în 
picaj de un an încoace.  

 Taxele se măresc pe zi ce trece, inflaţia de asemenea creşte şi puţina industrie pe care o mai avem este într-un 
continuu pericol. „Sabia lui Damocles” atârnă asupra capetelor angajaţilor de la Oltchim, angajaţilor de la Mechel, 
angajaţilor de la Dacia iată ce se întâmplă în Guvernul USL. Lipsă de reacţie, lipsă de viziune economică şi 
îndrăznesc să spun lipsă de interes.  

 Nutresc totuşi speranţa că ceva se va schimba, dar dacă vom continua să ne plasăm interesul politic în raport 
cu un sistem clientelar pe care politicul trebuie să îl încurajeze şi dacă nu vom răspunde ferm provocărilor economice 
naţionale, europene şi globale prevăd un viitor întunecat pentru economia Românească. Încă mai avem timp, creşteţi 
rata de absorbţie a fondurilor structurale în loc să ajungeţi la suspendarea Programelor Operaţionale pe motiv de 
fraudă, încurajaţi clasa de mijloc şi întăriţi-o, în loc să o împovăraţi cu taxe, încurajaţi creşterea încrederii 
investitorilor în loc să acceptaţi să privatizaţi pe un preţ de nimic tot ce avem de la resurse naturale la combinate.  
Vă mulţumesc, 

 
Deputat, 

Mihai Tararache 
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*** 

    
Q.e.d.! Antonescu recunoaşte incapacitatea guvernării! 

 
Ceea ce eu am avertizat în repetate rânduri, respectiv faptul că România este o ţară neguvernată şi scăpată de 

sub control sub conducerea acestui guvern incapabil, a recunoscut chiar co-preşedintele USL, preşedintele PNL, Crin 
Antonescu. Acesta a declarat, la emisiunea „După 20 de ani” de la ProTV, că „este încă neclar ce vrea să facă 
guvernarea”. Quod erat demonstrandum! 
 În opinia mea, ceea ce era de demonstrat, adică incapacitatea Executivului USL de a gestiona frâiele ţării, 
este o palmă primită poate nedrept de români. Zăpăciţi de erorile impardonabile ale guvernelor anterioare PDL, 
românii s-au aruncat „cu ochii închişi” în braţele mastodontului numit USL, momiţi şi amăgiţi de promisiunile 
electorale aruncate fără acoperire. Iată că se demonstrează acum, după aproape un an de la instaurarea USL la 
conducerea ţării, că România nu progresează şi românii nu au nici un motiv de bucurie pentru alegerea făcută: 
preţurile o iau razna cu o ritmicitate înfiorătoare, impozitele şi taxele au crescut (în ciuda asigurărilor contrare ale 
guvernanţilor), scandalurile se ţin lanţ în industria alimentară, miniştrii liberali şi cei pesedişti se întrec în gafe şi 
atacuri reciproce, economia nu se redresează, ba din contră, etc.  

Faptul că însuşi liderul liberal recunoaşte că guvernarea USL este „neclară” este dramatic pentru români. Cu 
alte cuvinte, ni se spune, pe şleau, că am fost minţiţi de promisiunile USL, că guvernanţii nu au soluţii, că viaţa 
românilor de zi cu zi va fi mai proastă decât până acum. Mai grav este că Antonescu, în loc să ia măsuri în numele 
miniştrilor PNL, se complace în situaţia de a fi complice la o guvernare incapabilă. Nu îi încălzeşte deloc pe români 
recunoaşterea lui Antonescu că nu există guvernare! Din contră. Ar fi fost mai nimerit ca prezidenţiabilul USL să 
vină cu soluţii, să-l ia la întrebări pe premier, să discute cu miniştrii liberali, să-i întrebe de ce nu funcţionează 
guvernarea. Mai exact, să încerce să rezolve disfuncţionalităţile. În schimb însă, Antonescu vine, recunoaşte şi 
pleacă, fără să vină cu măsuri concrete pentru dezvoltarea României, cel puţin pe plan economic.  

 Este limpede pentru toţi românii că nu se poate vorbi de o „amprentă liberală” în guvernarea USL. Miniştrii 
liberali sunt absorbiţi în subordinea celor din PSD, ocupă portofolii de mâna a doua, sunt miniştrii delegaţi, de fapt li 
s-a dat „de lucru” doar ca să-i mulţumească, mărturie fiind acest Executiv umflat cu pompa, în care există câte trei 
miniştrii cu aceeaşi atribuţie. Să nu mai vorbim de miniştrii conservatori, până acum ajunşi „celebri” doar prin lipsa 
de reacţie şi proasta activitate din portofoliile pe care le conduc... 

Nu există măsuri de drepata în acest Guvern, iar cei mai nemulţumiţi în acest moment sunt agenţii 
economici. Impactul guvernării asupra economiei este inexistent, din contră, modificarea sistemul fiscal a dus la 
apariţia a noi poveri pe spatele IMM-urilor şi a sistemului privat. În concluzie, nu avem decât să-i recomandăm 
călduros domnului Crin Antonescu şi colegilor săi din alianţă să părăsească guvernarea „neclară” şi să nu mai 
contribuie la adâncirea sărăcirii românilor care au crezut în acest balon de săpun numit USL. 

 
 

Deputat, 
Marioara Nistor 

 
*** 

 
Nu abandonaţi Valea Jiului şi locuitorii acesteia ! 

 
 
 Domnule Prim Ministru,  
Doamnelor şi domnilor miniştri, 
Doamnelor şi domnilor parlamentari,  
 
 în faţa tristei constatări că, după ce şi-au atins scopul şi au ajuns la putere, actualii guvernanţi demonstrează 
că au uitat definitiv de Valea Jiului şi problemele oamenilor din această zonă, mă fac purtătorul de cuvânt al 
locuitorilor din Colegiul meu şi vă spun: “Nu abandonaţi Valea Jiului !” 
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Ştiu că oamenii din Valea Jiului şi-au pus multe speranţe în noua guvernare, mai ales că atunci când actualii 
guvernanţi au venit în Valea Jiului, în campanie electorală pentru a le cere votul lor de încredere, liderii politici le-au 
promis, sub cuvânt de onoare, că vor avea grijă ca proiectele de dezvoltare ale Văii Jiului nu doar să continue să fie 
finanţate, ci chiar să fie accelerată implementarea lor.  

Din păcate, cu fiecare zi ce trece, constatăm cu toţii o nepăsare crasă a actualei guvernări faţă de Valea Jiului 
şi locuitorii acesteia. După un an şi jumătate de guvernare USL, toate proiectele începute în Valea Jiului pentru 
dezvoltarea zonei şi crearea de locuri de muncă au fost abandonate. Este de-a dreptul hilar că, dintr-o dată, 
aboslut nejustificat, pentru niciun proiect al Văii Jiului, cât de mic ar fi acesta, nu se mai găsesc resurse financiare 
pentru implementare. Mai mult, chiar şi anumite proiecte care au fost prinse în diverse programe naţionale de 
finanţare au fost, inexplicabil, abandonate.  

Din răspunsurile miniştrilor Cabinetului Ponta la întrebările şi interpelările pe care le-am adresat în ultima 
perioadă, cât şi din declaraţiile publice ale acestora, constat că, atunci când vine vorba despre orice subiect legat de 
Valea Jiului, răspunsul nu este decât că ,,nu este o prioritate,, sau că ,,nu sunt prevăzute sume pentru finanţare,,. 
Constat că, de fapt, cuvântul de ordine pentru oamenii din această regiune este, în opinia actualului guvern, unul 
singur : ,,Nimic pentru Valea Jiului, nimic pentru locuitorii acesteia !,, 

Nu aş vrea nici măcar să mă gândesc la faptul că atitudinea Guvernului Ponta faţă de locuitorii Văii Jiului 
este încă o reacţie la nefericitele mineriade, din a căror manipulare aceşti oameni au avut atât de mult de suferit, pe 
nedrept, în ultimele două decenii.  
 
Stimaţi colegi, de fiecare dată, atunci când Văii Jiului Guvernul Ponta îi închide uşa în nas, primim ca argument o 
singură explicaţie : ,,nu sunt bani, din cauza crizei economice şi financiare,,. Mă întreb atunci, cum a fost posibil ca, 
într-o perioadă în care criza economică şi financiară a atins apogeul în România, guvernele anterioare au putut să 
găsească banii necesari pentru susţinerea proiectelor de dezvoltare şi moderizare a Văii Jiului ? Răspunsul este cât se 
poate de simplu. Cei de dinaintea dumneavoastră au înţeles că responsabilitatea guvernării este o responsabilitate 
asumată în faţa cetăţenilor, a nevoilor din comunităţile locale şi nu a intereselor politice şi au acţionat ca atare. 
Aşa se face că, în perioada respectivă, în Valea Jiului, numai în cele 3 localităţi din Colegiul pe care-l reprezint eu în 
Camera Deputaţilor, de la bugetul de stat au fost alocaţi nu mai puţin decât 505.920.000.000 de lei vechi ! Cu aceşti 
bani au fost realizate investiţii în infrastructura locală de transport, în modernizarea reţelelor de utilităţi, în 
modernizarea şcolilor şi spitalelor, în construcţia de grădiniţe, de săli de sport, de blocuri ANL şi au fost începute 
lucrări la construcţia singurei piscine şcolare din Valea Jiului precum şi la amenajarea domeniului schiabil din 
Parâng. Iar toate aceste investiţii au însemnat locuri de muncă pentru locuitorii Văii Jiului, reţineţi !, într-o perioadă a 
apogeului crizei economice şi financiare din România ! 

Ce face acum guvernarea social-democrată pentru Valea Jiului ? Nimic ! Absolut nimic ! Primul Ministru şi 
membrii Cabinetului ne informează, constant, că statul nu are bani. Nu are bani nici pentru modernizarea gării din 
Petroşani (deşi acest obiectiv a fost pris în programul de investiţii al CFR), nici pentru continuarea lucrărilor la 
grădiniţa IG Duca şi piscina şcolară din Petroşani (deşi mai bine de 50% din lucrările aferente acestor investiţii au 
fost deja finalizate), nici pentru construcţia de locuinţe sociale, nici pentru continuarea lucrărilor necesare dezvoltării 
turismului, ca alternativă la restrângerea şi restructurarea sectorului industrial. Ca şi cum atât nu ar fi de ajuns, aflăm 
că actualul guvern nu are în vedere nici construirea unui parc industrial în Valea Jiului (deşi Ministerul Economiei 
promite o Strategie naţională de reindustrializare a României, prin înfiinţarea de parcuri industriale) şi, se pare, nu are 
soluţii nici măcar pentru perspectiva activităţii din sectorul minier şi termoenergetic.  
 În tot acest timp însă, se găsesc bani, şi încă sume considerabile, pentru diverse investiţii – mai mult sau 
mai puţin necesare – direcţionate în alte zone geografice ale României. Nu e rău că statul investeşte şi în alte zone 
ale ţării, dar nu e bine că statul demonstrează că a uitat de Valea Jiului.  
  
 Doamnelor şi domnilor miniştrii, stimaţi colegi, 

Nu înşelaţi încrederea oamenilor din Valea Jiului, nu vă bateţi joc de speranţele şi şansele unor oameni care 
nu v-au cerut niciodată altceva decât să-i ajutaţi să aibă unde să muncească. Dacă nu doriţi să aveţi mulţumirea 
sufletească şi satisfacţia de a da un sens pozitiv guvernării dumneavoastră, pentru oamenii din Valea Jiului măcar nu 
abandonaţi proiectele deja începute. Pentru că, prin continuarea şi finalizarea acestora, nu faceţi un favor vreunui 
primar sau vreunui om politic, în schimb puteţi face un bine pentru zeci de mii de oameni care şi-au pus speranţele şi 
încrederea în corectitudinea actului dumneavoastră de guvernare.  
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 Vă doresc să aveţi înţelepciunea de a înţelege că, fără investiţii publice, fără sprijinul financiar al 
statului pentru proiectele de dezvoltare locală, omorâţi Valea Jiului ! Asemeni zecilor de mii de oameni din 
această regiune a ţării, cred că Valea Jiului trebuie să rămână, nu doar la nivel de simple declaraţii politice, o 
prioritate a guvernului. Indiferent de culoarea politică a acestuia. 
Nu distrugeţi Valea Jiului ! 
 

Deputat, 
Monica Iacob Ridzi 

 
*** 

 
 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Conservator  

 
 Declaraţii politice 

 
 

Nerăbdător să revină în politică, cetăţeanul-pre�edinte Traian Băsescu 
 

î�i dore�te o nouă suspendare, dar care întârzie să apară 
 
 
 

După evenimentele din vara anului trecut, cu toţii am crezut că primul pre�edinte al României demis de 
către cei care l-au ales va trage măcar o concluzie după această experienţă tulburătoare. Evident, acest lucru nu se 
aplică �i domnului Traian Băsescu. Fiindcă domnia sa, indiferent de ce spune, promite sau face, niciodată nu ţine 
cont de trecut, fiind consacrat pentru capacitatea sa formidabilă de a uita, de a se răzgândi �i de a-�i re-evalua 
adversarii �i prietenii. 

Cu toate că, 7,4 milioane de români l-au demis, în iulie 2012, pentru că nu a respectat Constituţia, cetăţeanul-
pre�edinte dovede�te, în continuare, că nu îl interesează mesajul poporului �i sacrifică totul pentru înfăptuirea 
priorităţilor sale politice. Astfel, de când a convins-o pe doamna Elena Udrea să participe la alegerile din Partidul 
Democrat Liberal, Traian Băsescu a redevenit un om de partid �i se implică în viaţa internă a PDL, de�i litera 
Constituţiei îi interzice acest lucru, iar spiritul Legii Fundamentale îi atribuie un rol ”deasupra partidelor politice”. 

Nu este pentru prima dată când cetăţeanul-pre�edinte Traian Băsescu se implică activ în viaţa internă a 
partidului său, PDL, domnia sa fiind omniprezent, prin interpu�i care să-i facă jocurile, prin purtători de mesaje sau 
chiar direct, la toate activităţile importante ale acestei structuri politice.  

A�a stând lucrurile, Traian Băsescu nu s-a limitat doar la prezenţa sa la Convenţia PDL �i nici la discursul 
din cadrul evenimentului, adresat colegilor săi de partid. Văzând că lucrurile nu merg în direcţia indicată de la 
prezidiul Convenţiei �i pus în faţa situaţiei de a nu mai avea un partid în care să revină în politică, în 2016, Traian 
Băsescu a simţit nevoia să î�i filmeze mesajul de adio adresat PDL, în care recunoa�te că a făcut politică în cadrul 
Partidului Democrat Liberal. Dar cum la domnia sa o singură încălcare a Constituţiei pe minut este prea puţin, 
cetăţeanul-pre�edinte a explicat cu non�alanţă cum va construi o nouă formaţiune politică ”de dreapta”. Zis �i 
făcut! La numai două zile distanţă, �eful Administraţiei Prezidenţiale, persoană plătită din banii contribuabililor 
pentru a servi instituţia Administraţiei Prezidenţiale �i nu persoana care ocupă vremelnic funcţia de Pre�edinte al 
României, lansează o nouă ”mi�care” politică. În mod previzibil, în noua formaţiune politică vor ajunge, mai 
devreme sau mai târziu, toţi fidelii lui Traian Băsescu din PDL sau alte partide �i chiar domnia sa atunci când va 
părăsi Cotroceniul. 
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Desigur, ni se va explica de propaganda apropiată de cetăţeanul-pre�edinte că nu există o acţiune prin care 
să încalce, în mod clar, Constituţia, ci doar a declarat câteva lucruri nepotrivite, iar noua ”Mi�care Populară” este 
doar o fundaţie �i nu un partid, de parcă am fi cu toţii personaje desprinse din romanele lui George Orwell �i nu 
înţelegem perfect intenţiile reale ale lui Traian Băsescu �i ale colaboratorilor săi. 

Fără excepţie, aceste acţiuni �i declaraţii ale domnului Traian Băsescu se înscriu în tipul de abateri grave de 
la litera �i spiritul Constituţiei, drept pentru care ar trebui iniţiată, imediat, procedura de suspendare din funcţie �i 
demitere. Cu toate acestea, grupul parlamentar al Partidului Conservator consideră inoportună iniţierea unei astfel de 
proceduri întrucât ar provoca o nouă perioadă de instabilitate politică �i ar periclita încrederea din punct de vedere 
economic �i investiţional de care se bucură România �i Guvernul Ponta, după mulţi ani de regres economic. 

În schimb, constatăm cu îngrijorare că domnul Traian Băsescu încalcă deliberat prevederile constituţionale, 
încercând, astfel, să provoace, cât mai repede, o nouă suspendare din funcţie. În mod paradoxal, un asemenea demers 
i-ar servi drept mijloc re-capacitare politică �i i-ar permite revenirea de facto alături de facţiunea fidelă din PDL, 
redenumită în  ”Mi�carea Populară”, înainte ca influenţa să asupra anumitor structuri de putere, să dispară complet, 
pe fondul încheierii mandatului prezidenţial. 

Grupul parlamentar al Partidului Conservator consideră drept distructiv �i total iresponsabil comportamentul 
cetăţeanului-pre�edinte Traian Băsescu care preferă să sacrifice stabilitatea politică �i dezvoltarea economică a 
României pentru înfăptuirea ţintelor sale politice frivole. În consecinţă, recomandăm partenerilor no�tri politici, 
precum �i celorlalte structuri politice parlamentare să trateze cu maturitate, înţelepciune �i responsabilitate aceste 
provocări venite dinspre Cotroceni, înainte de a pune în discuţie o nouă ”scurtare” a mandatului prezidenţial, 
preferabil fiind ca Traian Băsescu să î�i încheie ”pedeapsa” în decembrie 2014, de�i este un aspect care îl irită din 
ce în ce mai mult �i îi pune în dificultate schemele politice. 
 

Deputat, 
Ioan Moldovan 

 
*** 

 
 

USL îşi va respecta angajamentul luat în faţa românilor 
 
 Înaintea alegerilor din 2012, USL a prezentat Angajamentul pentru România, asumându-şi o declaraţie de 
principii, în 10 puncte, pe care s-a angajat să o respecte în faţa românilor şi în viitoarele acţiuni politice. 
Angajamentul USL se referea la abordarea unui nou model de guvernare, competenţă şi eficienţă, dar şi la iniţierea 
unui nou model de societate, aşezată pe repere morale, construită pe solidaritate, respect şi toleranţă.  
 Românii ne-au răspuns cu încredere şi USL a câştigat detaşat toate alegerile din 2012-Anul victoriei! Le-am 
promis oamenilor că vom face dreptate până la capăt şi aşa va fi! Detractorii care aşteaptă cu sufletul la gură să cânte 
prohodul USL mai au de aşteptat! Cel puţin patru ani! 

Responsabilitatea noastră a început prin a spune românilor adevărul despre starea de fapt în care se află ţara 
şi societatea. Nu ne dorim, şi am anunţat public acest lucru, să minţim oamenii, să-i amăgim cu false aşteptări. 
Lucrurile nu se vor schimba peste noapte. După patru ani de măsuri aberante, care au distrus economia, va fi nevoie 
de cel puţin trei ani pentru ca rezultatele guvernării să fie simţite de fiecare român. Programul de relansare a 
economiei a început încă din prima zi a guvernării USL şi suntem hotărâţi să îl ducem la capăt cu succes. Noi am 
propus un program de guvernare realist, nu unul populist, nu am promis mai mult decât suntem conştienţi că putem 
realiza. 
 România are nevoie nu doar de un alt mod de guvernare, ci de alte modele sociale. Nu putem avea o societate 
care construieşte, dacă nu avem oameni dedicaţi spre dezvoltare. Nu putem avea prosperitate, dacă cei care 
guvernează nu se gândesc decât la sărăcie şi austeritate. Nu putem avea progres pentru toţi cu o putere care serveşte 
doar un grup de interese. USL şi-a luat nu numai angajamentul, dar şi datoria, de a fi în serviciul cetăţenilor, iar 
românii vor observa că le vom face dreptate şi vom îndrepta erorile predecesorilor. 
 Într-o lume preocupată de aparenţe şi imagine, problemele reale sunt date uitării. Puţini sunt cu adevărat 
preocupaţi de oamenii care şi-au pierdut locurile de muncă, de copiii buni fără bani de şcoală, de cei care nu îşi mai 
pot plăti creditele, de tinerii care termină facultatea şomeri pentru că posturile sunt blocate. Noi ştim aceste probleme. 
Ele sunt agenda noastră, a Uniunii Social Liberale! 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 8 - 2013 săptămâna 25 – 29 martie 

2013  

 

86

 Relansarea economică nu se va produce continuând politica răposată de tăieri brutale şi nediferenţiate de 
venituri, de împrumuturi iresponsabile, care au îndatorat generaţiile viitoare. Avem nevoie de un nou model 
economic, bazat pe încurajarea iniţiativei private, pe susţinerea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă. Noul 
model economic va avea ca rezultat un mediu de afaceri puternic, dezvoltarea clasei de mijloc şi, implicit, reducerea 
inechităţilor sociale. Vom avea o societate care îşi respectă pensionarii, are grijă de copii şi nu îi abandonează pe cei 
defavorizaţi. USL are propuneri solide, discutate cu sindicatele şi patronatele, cu întreprinzătorii privaţi, propuneri 
care nu doar vor aduce mai mulţi bani la buget, ci vor crea un mediu favorizant investiţiilor şi creării de locuri de 
muncă. 
 USL va redefini conceptul unui stat modern, care îşi respectă contractul cu cetăţenii, plătitori de taxe şi 
impozite. Avem nevoie de sisteme publice solide şi funcţionale: educaţia, sănătatea şi ordinea publică reflectă gradul 
de civilizaţie şi dezvoltare a unei societăţi, de aceea sunt pentru noi domenii prioritare. Vom rupe definitiv tradiţia 
politizării excesive şi vom readuce profesionalismul în administraţie. 
 România trebuie să devină un partener de încredere, predictibil şi respectat în cadrul Uniunii Europene şi al 
organismelor internaţionale din care face parte. USL va duce la bun sfârşit şi acest deziderat, şi vom demonstra 
românilor că ne ţinem de cuvânt! 
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
 

Dreptate pentru românii din casele naţionalizate care şi-au pierdut de două ori locuinţele 
 

Mii de români, între care sute de braşoveni, chiriaşi din casele naţionalizate, trăiesc o dramă parcă fără 
sfârşit. Sunt familii ajunse în pragul deznădejdii şi a sinuciderii chiar, sunt oameni aruncaţi efectiv în stradă a doua 
oară în viaţă, după ce au pierdut procesele intentate uneori de falşi moştenitori. Situaţia tragică în care au ajuns 
chiriaşii din casele naţionalizate, care, conform Legii nr.112/1995 au cumpărat de bună credinţă de la stat sau de la 
foştii proprietari sau moştenitorii lor locuinţele în care stăteau, şi care au plătit statului român zeci de ani chirie, nu a 
fost rezolvată de către guvernele care au condus până acum România. Aceşti oameni au rămas efectiv pe drumuri şi 
fără un acoperiş deasupra capului. Astfel, familii întregi de braşoveni au ajuns să doarmă la cunoştinţe, rude, sau, mai 
grav, pe băncile parcurilor şi în gări.  

În urma unor sentinţe judecătoreşti, proprietarii de drept şi-au pierdut locuinţele. Ei au cumpărat aceste 
proprietăţi de bună-credinţă de la statul român, au plătit pentru aceste locuinţe, au fost puşi în situaţia de a fi evacuaţi 
din aceste case şi, totodată, nu îşi primesc nici măcar banii pe care i-au dat pe aceste locuinţe. Dacă proprietarii sunt 
despăgubiţi sau îşi primesc locuinţele, consider că şi aceşti noi proprietari trebuie să îşi primească banii pe care i-au 
dat de bună-credinţă pentru locuinţele pe care le-au cumpărat. Mai mult, a apărut o avalanşă de nereguli în aplicarea 
Legii 10/2000, cu adevărate bande care cumpără drepturi litigioase şi invadează piaţa imobiliară, respectiv cumpără 
drepturile de proprietate, câştigă în instanţă, iar apoi îi evacuează pe cei care au cumpărat casele în baza Legii 
112/1995. Este firesc ca adevăraţii proprietari să-şi primească proprietăţile, dar nu putem îndrepta o nedreptate cu alte 
nedreptăţi. Aceasta cu atât mai mult cu cât există familii cărora li s-a demolat casa pe vremea comunismului, au 
primit locuinţă într-o casă naţionalizată, ulterior au cumpărat-o, iar acum au fost evacuaţi în baza unor abuzuri 
judecătoreşti. Este greu de descris în cuvinte o asemenea situaţie, şi cu atât mai dificil de trăit, ca într-o viaţă de om 
să rămâi de două ori pe drumuri. 

În numele Asociaţiei Naţionale a Chiriaşilor din Casele Naţionalizate – Filiala Braşov, l-am informat şi pe 
premierul Victor Ponta despre nemulţumirea acestor oameni, care, din cauza multiplelor interpretări ale legilor de 
către instanţele judecătoreşti, s-au trezit în situaţia tragică de a nu mai avea locuinţe, după o viaţă de muncă. Deşi cei 
care şi-au cumpărat apartamentele au făcut-o în baza unei legi, aceşti cumpărători au pierdut procesele, de multe ori 
în baza unor hotărâri judecătoreşti dubioase şi emise fără respectarea legii. La Braşov, spre exemplu, s-au petrecut 
drame incredibile: unii dintre cei cărora li s-a decis evacuarea au decedat în scurt timp după pronunţare, iar alţii au 
murit în sălile tribunalelor când li s-au comunicat sentinţele.  

Este cutremurător să vezi zecile de familii care vin zilnic plângând la Asociaţia Chiriaşilor din Braşov, 
solicitând sprijin pentru a reintra în posesia bunurilor care le-au aparţinut legal, în timp ce miile de evacuări sunt 
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nerezolvate de către autorităţile locale. În zonă se vorbeşte despre o adevărată mafie a caselor naţionalizate, cu 
moştenitori falşi ai foştilor proprietari, care câştigă procese prin mijloace suspecte. 

Nu îmi rămâne decât să sper că Guvernul României va soluţiona cât mai repede doleanţele chiriaşilor 
braşoveni din casele naţionalizate, aflaţi în ipostaza disperată de a-şi pierde a doua oară în viaţă proprietăţile. Pentru 
aceşti oameni fiecare zi contează, iar rezolvarea în regim de urgenţă a problemei complexe a retrocedărilor va fi o 
mare victorie a Guvernului USL, dar şi reparaţia mult-aşteptată de miile de familii de români deznădăjduiţi. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
 
 În ultimii ani ne-am întrebat cu toţii de ce nu reuşim să accesăm fondurile europene. Toată societatea 
economică  este de acord că una dintre principalele soluţii de redresare economică şi implicit de creare de locuri de 
muncă este atragerea de fonduri pe diferite programe de la Comisia Europeana .  
 Inclusiv USL a folosit ca temă electorală cât şi ca obiectiv  în programul de guvernare asumat , principiul 
unei maxime accesări a fondurilor europene. Soluţii propuse şi unanim acceptate sunt  simple: reducerea birocraţiei 
proiectelor, asigurarea de bugete suplimentare autorităţilor publice locale în vederea realizării cofinanţărilor, 
implicarea guvernului în stabilirea unor obiective de interes naţional în infrastructura pe mediu şi o bună informare a 
posibililor beneficiari cu privire la facilităţile oferite prin accesarea de fonduri europene.  
 Astfel, observ că în acest moment avem soluţii, avem un larg sprijin politic, dar nu se întamplă mai nimic. 
Funcţionarii guvernamentali din toate instutiţiile publice şi la orice nivel refuză să îşi asume răspunderea . Toată 
funcţionărimea este parcă vrăjită şi în continuoare aşteapta schimbarea .  
 Domnilor funcţionari publici, nu uitaţi că sunteţi în slujba cetăţenilor şi plătiti de aceştia. Schimbarea politică 
deja s-a realizat, dar nu aceasta este treaba dumneavoastră . Dumneavoastră trebuie să puneţi în aplicare programul 
de guvernare şi să oferiţi consultanţă în domeniul ministerial în care activaţi. Dar nu uitaţi, principalul dumneavoastră 
rol este cel de a fi în sprijinul cetăţeanului şi acest fapt se realizeaza şi prin spirit creator şi de iniţiativă. Discut de 
iniţiativă, când mă refer la faptul că funcţionarii publici sunt interfaţa dintre cetăţean şi decizia politică , iar decizia 
politică apare şi datorită iniţiativelor venite  din sistemul public.  
 Ce vrem noi oameni politici de la funcţionarii publici: două lucruri, apropirea de cetăţean şi implicarea la 
nivel decizional. În cazul în care aceste două principii vor funcţiona, statul îşi va putea realiza obiectivele şi Romania 
nu va mai fi codaşa Europei la capitolul atragerei de fonduri .  
  

Deputat, 
Aurelian Ionescu 

 
*** 

 
Regionalizarea României – Drum spre progres şi bunăstare sau pericol de dezmembrare a statului naţional 

unitar român 
 

Anunțat drept unul dintre cele mai importante proiecte ale României, procesul de regionalizare presupune 
reîmpărțirea administrativ-teritorială a țării, prin adăugarea unui nivel suplimentar de unități administrative, şi anume 
regiunile cu personalitate juridică. Practic, anumite competențe care acum se află la nivel central, vor fi transferate la 
regiuni:  economie, fonduri europene, afaceri, infrastructură, sănătate, mediu, educație, agricultură, cultură, turism, 
protecție socială, amenajarea teritoriului, situații de urgență, tineret şi sport. 

În prezent, majoritatea statelor europene au guvernare pe mai multe nivele, diferite de la stat la stat, în funcție 
de nevoile şi caracteristicile fiecăruia. Putem oferi poate doar câteva exemple, federalismul din Germania, regiunile 
Italiei, sistemul pe trei nivele din Polonia (comune, districte şi voievodate) sau regiunile din Franța.  

În România, procesul se află într-o perioadă de identificare şi conturare a celor mai viabile alternative care să 
se plieze cel mai bine pe structura şi interesele sale. Dezbaterile despre modul în care va arăta structura 
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administrativă a României în urma procesului de regionalizare sunt diverse, însă un lucru este clar: trebuie luate în 
calcul toate componentele acestei problematici, plecând de la numărul acestor regiuni, prerogative, bugete etc. 
Plecând de la exemplele statelor europene în domeniul regionalizării şi descentralizării,  putem identifica evident atât 
avantaje cât şi riscuri, însă cred că este de datoria noastră, a tuturor, să identificăm acele formule, care să ofere cel 
mai coerent model de regionalizare pentru România, adaptat realităților şi nevoilor reale, autentice ale contextului 
autohton. 

Creşterea gradului de absorbție a fondurilor europene, programe de dezvoltare regională mai coerente, o 
cunoaştere mai bună a nevoilor cetățenilor sau o mai bună gestionare a resurselor publice acestea sunt doar câteva 
dintre avantajele acestui proces.  

Există evident şi riscuri, iar din punctul meu de vedere principalele provocări ale acestui proces vor fi: 
dezvoltarea aproximativ egală a regiunilor, reducerea birocrației sau alocarea echitabilă a resurselor în interiorul 
regiunilor. 

Este nevoie astfel, de o transparență majoră pentru ca fiecare cetățean să înțeleagă cât mai corect cadrul 
general al procesului de regionalizare şi modul în care acesta va produce atât schimbări cât şi noi oportunități în viața 
fiecăruia.  

Au fost propuneri succesive în anul 2004 prin Legea 315/2004 adoptată de Parlament care a propus dezvoltarea 
regională a României, cu 8 regiuni pe structura actuală a judeţelor şi care răspundea oarecum numai criteriilor 
economice. 

 În 2009 UDMR aliatul PDL la guvernare a venit cu o propunere legislativă pentru 16 regiuni cuprinse în 5 
macroregiuni, aprobată tacit în Senatul României. Evident că în Camera Deputaţilor a căzut iar ideea a stârnit râsul 
majorităţii dar a mulţumit o parte a celor care mai visează la revizionismul maghiar. Ce nu înţelegem, este legat de 
faptul că regionalizarea pentru unii înseamnă simpla divizare a unui spaţiu economic al unor state suverane, în zone 
administrativ teritoriale care să aducă decizia mai aproape de cetăţean. 

De ce ne asumăm riscul divizării economice şi teritoriale a României? Acest risc ar trebui asumat conştient 
numai în folosul comunităţilor locale, după consultarea mediului academic, a autorităţilor publice locale, după 
dezbateri cu ONG-urile şi în baza unor criterii foarte clar definite. 

Pentru că efectele crizei economice şi financiare nu au ocolit statele europene care sunt deja organizate pe 
regiuni, iată câteva motive pentru care trebuie să gândim foarte serios acest proces al regionalizării României. 

 
Deputat, 

Constantin Avram 
 

*** 
 

 
 
 

 
 Întrebări 

 
Adresată domnului Mircea Duşa, ministrul Apărării Naţionale 
 

Strategia Ministerului Apărării pentru înzestrarea Forţelor Aeriene Române. 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Maistrul militar cls. a III-a Laurenţiu Chiru şi plutonierul Vasile Manolache şi-au pierdut viaţa în accidentul 
aviatic produs joi, 7 martie a.c., în judeţul Bacău. Maistrul militar Laurenţiu Chiru, în vârsta de 33 de ani, necăsătorit, 
avea funcţia de mecanic de bord. Plutonierul Vasile Manolache, în vârsta de 37 de ani, căsătorit, un copil, avea 
funcţia de sanitar militar. După cum bine ştiţi, ei au fost înmormântaţi cu onoruri militare în localităţile lor de 
domiciliu. 
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Accidentul aviatic în care a fost implicat un elicopter Puma Socat aparţinând Forţelor Aeriene Române, 
prăbuşit în apropierea comunicaţiei Bereşti-Bistriţa, judeţul Bacău, în timpul executării unui zbor în formaţie, a 
readus în atenţia opiniei publice numeroasele astfel de incidente petrecute în România ultimilor ani. Numai anul 
trecut au avut loc două astfel de evenimente, soldate cu nouă morţi şi trei răniţi. În total, în ultimii 13 ani, pe teritoriul 
României au avut loc 20 de accidente în care au fost implicate elicoptere, majoritatea ale Forţelor Aeriene, zeci de 
militari pierzându-şi viaţa, iar mulţi dintre cei care au supravieţuit rămânând traumatizaţi pentru tot restul zilelor.  

Vă întreb cu respect: 
1. Care este strategia Ministerului Apărării Naţionale în ceea ce priveşte înzestrarea cu tehnică de ultimă oră a 
unităţilor Forţelor Aeriene Române? 
2. Cât de vechi sunt actualele elicoptere folosite de Armata Română? 
3. Ce proiecte are ministerul pe care îl conduceţi pentru revitalizarea unităţilor militare de aviaţie care au fost 
desfiinţate în România? 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat, 

Ion Diniţă 
 

*** 
 
 
 
 
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 
 

Acordarea tichetelor de călătorie gratuite pentru pensionari. 
 
Stimată doamnă ministru,           
 

Mai mulţi pensionari din municipiul Braşov susţin că nu au primit tichetele de călătorie gratuite sau taloanele 
speciale de călătorie, pe care le-au avut până acum pentru circulaţia pe calea ferată. Aceştia sunt nemulţumiţi de 
situaţia creată şi se întreabă dacă vor beneficia în continuare de facilităţile respective. De asemenea, oamenii sunt 
supăraţi pentru faptul că nimeni din cadrul autorităţilor braşovene din domeniu nu le dă un răspuns clar asupra 
aspectelor menţionate.  

În aceste condiţii, vă întreb cu respect doamnă ministru: 
1. Când vor primi pensionarii braşoveni tichetele gratuite pentru călătoriile pe calea ferată? 
2. Ce modificări intenţionaţi să aduceţi reglementărilor privind acordarea tichetelor de călătorie gratuite pentru 
pensionari, vetereni şi văduvele de război? 
 
Solicit răspuns scris. 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 
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Adresată domnului Relu Fenechiu, ministrul Transporturilor  
 

Drepturile pierdute de către angajaţii şi pensionarii din CFR. 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Mii de ceferişti mecanici de locomotivă, revizori şi pensionari de la fosta Companie de Căi Ferate solicită 
reinstituirea unor drepturi de care au beneficiat în calitate de angajaţi ai societăţilor de transport. Oamenii se plâng că 
au pierdut autorizaţiile de călătorie şi grupa specială, iar salariul unui mecanic de locomotivă este de doar 1.500 de 
lei, în condiţiile în care responsabilitatea acestora este imensă, mai ales din punctul de vedere al mărfuri în valoare de 
milioane de lei transportate. De menţionat este şi faptul că personalul de la companiile de cale ferată este la limita de 
siguranţă feroviară, numărul angajaţilor fiind în prezent de circa 50.000, faţă de 250.000 câţi erau în anul 1990. 

Vă întreb respectuos: 
1. Ce răspuns are Ministerul pe care îl conduceţi la revendicările ceferiştilor români? 
2. Ce strategie are Ministerul Transporturilor în vederea restituirii drepturilor pierdute de foştii şi actualii angajaţi ai 
Căilor Ferate Române? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
 

Adresată domnului Daniel-Constantin Barbu, ministrul Culturii. 
 
 

Păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor tradiţionale maramureşene. 
  
Stimate domnule ministru, 
 

Cimitirul Vesel de la Săpânța este unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din România. Totuşi, 
localnicii sunt departe de a obține bani frumoşi din turism, iar meşteşugurile, dansurile şi muzica maramureşeană au 
ajuns să fie abandonate de o parte a comunității. Un proiect cu finanțare europeană („Drumul lung spre Cimitirul 
Vesel”), coordonat de irlandezul Peter Hurley, pasionat de lumea satului românesc, doreşte să atragă mai mulți 
vizitatori în Săpânța şi să readucă în atenție tradițiile de la sat. Străinul susţine că Săpânţa este încă o zonă vie în ceea 
ce priveşte cultura rurală din România.  

Din păcate, autorităţile naţionale şi locale nu întreprind prea multe acţiuni în vederea păstrării tradiţiilor 
maramureşene, recunoscute şi apreciate în toată lumea. Astfel, meşterii populari şi țăranii din Săpânța încep, încet-
încet, să îşi piardă obiceiurile, după cum spun localnicii, atât tradiţia jocului practicat la nunţi, cât şi unele dintre 
meşteşugurile populare prin care zona a devenit un punct de reper turistic de prim rang în Europa. Studiile arată că 
deşi Cimitirul Vesel din Săpânţa este unul dintre cele mai vizitate locuri din România, cu aproximativ 20.000 de 
oaspeţi în fiecare an, aceştia petrec, în medie, doar 45 de minute în sat.  

Având în vedere aspectele prezentate, vă întreb respectuos domnule ministru ce strategie are Ministerul 
Culturii pentru păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor tradiţionale maramureşene, îndeosebi din Săpânţa, cu atât mai mult 
cu cât acestea aparţin patrimoniului cultural român? 
 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 
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Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

Indemnizaţia de handicap a persoanelor cu handicap grav din naştere. 
 
Stimată doamnă ministru,           
 

Vă supun atenţiei memoriul domnului Marian Cârstoiu, din municipiul Sighetu Marmaţiei, judeţul 
Maramureş. Acesta doreşte să cunoască temeiul legal în baza căruia Guvernul poate şi trebuie să indexeze 
indemnizaţia lunară de handicap a persoanelor cu handicap grav din naştere de 200 de lei, indemnizaţie care nu a mai 
fost indexată de 7 ani, cu toate ca legea prevedea obligativitatea indexării: „Art. 58 alin (13) Legea 448 2006-
Cuantumul drepturilor se actualizează anual cu indicele creşterii preţurilor de consum, prin hotărâre a Guvernului”. 
Petentul susţine că Guvernul trebuie să ia în calcul necesitatea unui paragraf special în lege dedicat persoanelor cu 
handicap din naştere, paragraf necesar în vederea diferenţierii clare la nivel de indemnizaţie a categoriei persoanelor 
cu handicap din naştere care are ca unic venit indemnizaţia de 200 de lei, faţă de cei cu handicap dobândit, care au şi 
alte venituri în afara indemnizaţiei de handicap (pensie de invaliditate de la locul de muncă pentru ca până la 
dobândirea handicapului a putut să muncească). Mai mult, domnul Marian Cârstoiu susţine că diferenţierea este 
necesară deoarece astfel  legea poate să-i apere pe cei care au cu adevărat nevoie. În prezent, după cum ştiţi, persoana 
cu handicap din naştere nu există separat în lege, este pusă „la grămadă” cu celelalte categorii de handicap, nu are 
nici un statut, drept pentru care este discriminată şi are de suferit.  

Omul care m-a rugat să vă aduc la cunoştinţă situaţia respectivă mai consideră că este o mare nedreptate pe 
care legea o face persoanelor cu handicap grav înnăscut, având în vedere că persoanele în cauză nu vor putea munci 
niciodată şi vor fi condamnate să trăiască din indemnizaţia de 200 de lei/lunar. „O altă nedreptate este că persoana cu 
handicap grav din naştere este târâtă abuziv pe la o comisie la alta, împreună cu cei care au dobândit handicapul în 
decursul vieţii şi au şi alte venituri, făcându-se confuzia că şi persoanele cu handicap grav din naştere ar avea şi alte 
venituri sau pensii. Din cauza acestei confuzii, indemnizaţia de 200 de lei a persoanelor cu handicap din naştere nu se 
mai indexează de nimeni. Vă spun din tot sufletul că unicul venit al persoanei cu handicap grav din naştere este 
această indemnizaţie de 200 de lei, care nu s-a mai indexat de 7 ani. Persoana cu handicap din naştere nu o să mai 
poată munci, de aceea vă implor, vă rog să găsiţi o metodă, o posibilitate la nivel de lege, pentru a ajuta şi proteja mai 
mult această categorie a persoanelor cu handicap din naştere, care o să trăiască din indemnizaţia asta mizeră toată 
viaţa”, se arată în scrisoarea domnului Marian Cârstoiu.  

Având în vedere aspectele prezentate, vă întreb respectuos doamnă ministru: 
1. Ce măsuri va lua Ministerul pe care îl conduceţi pentru indexarea pensiilor persoanelor cu handicap din naştere? 2. 
Există posibilitatea ca pensiile respective să fie indexate odată cu cele de stat? 
3. Care este numărul total al pensiilor de handicap din naştere aflate în plată în România şi câte dintre acestea sunt 
destinate persoanelor din judeţul Maramureş? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Constantin Niţă, Ministrul Delegat pentru Energie 
 

Dezvoltarea unei industrii autohtone de profil 
 

Stimate domnule Ministru, 
 

Prin Legea 220/2008, modificată şi completată prin Legea 139/2010 şi OUG 88/2011, România acordă 
sprijin prin schema de ajutor de stat, pentru susţinerea investiţiilor în producerea de energie din surse regenerabile. 
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Acest fapt contribuie la dezvoltarea investiţiilor în domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile 
având ca efect îndeplinirea obiectivului naţional privind atingerea unei ponderi de 24% a energiei din surse 
regenerabile în cantitatea de energie pe care o va consuma România în anul 2020. 
 

Cu toate acestea, specialiştii susţin că România va câştiga direct numai 1,5 mld. euro până în 2020, dar va 
plăti "subvenţii" peste 10 mld. euro pentru a susţine eolienele sau solarele.     Având în vedere şi şomajul 
accentuat dublat de lipsa investiţiilor care să conducă la crearea de noi locuri de muncă, vă rog să-mi răspundeți, 
domnule ministru, ce credeti despre un proiect legislativ care să oblige ca o parte din componentele necesare 
pentru realizarea investiţiilor în „energie verde”, să fie produse în România? 
Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat, 
Vasile-Cătălin Drăguşanu 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
De către: Deputat PC de Neamţ Vasile-Cătălin Drăguşanu 
 
Obiectul intrebării: Dezvoltarea unei industrii autohtone de profil 
 
Stimate domnule Ministru, 
 

Prin Legea 220/2008, modificată şi completată prin Legea 139/2010 şi OUG 88/2011, România acordă sprijin 
prin schema de ajutor de stat, pentru susţinerea investiţiilor în producerea de energie din surse regenerabile. Acest 
fapt contribuie la dezvoltarea investiţiilor în domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile având ca 
efect îndeplinirea obiectivului naţional privind atingerea unei ponderi de 24% a energiei din surse regenerabile în 
cantitatea de energie pe care o va consuma România în anul 2020. 

Cu toate acestea, specialistii sustin că România va câştiga direct numai 1,5 mld. euro până în 2020, dar va plăti 
"subvenţii" peste 10 mld. euro pentru a susţine eolienele sau solarele.  Având în vedere şi şomajul accentuat 
dublat de lipsa investitiilor care să conducă la crearea de noi locuri de muncă, vă rog să-mi răspundeți, domnule 
ministru, ce credeti despre un proiect legislativ care să oblige ca o parte din componentele necesare pentru 
realizarea investiţiilor în „energie verde”, să fie produse în România?  
Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat, 
Vasile-Cătălin Drăguşanu 

 
*** 

 
 
 




