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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 

 
Şedinţa Camerei Deputaţilor luni, 15 aprilie 2013 

 
 
Luni, 15 aprilie, Camera Deputaţilor a adoptat pe articole următoarele proiecte de lege: 

1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 8 /2013); 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2010 privind unele măsuri în 
domeniile tineretului şi sportului (PL-x 607/2010) - lege organică; 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2013 pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale (PL-x 72/2013) - lege ordinară; 
4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii 
arhitectural-ambientale a clădirilor (PL-x 304/2012) - lege ordinară. 

 
Deputaţii au analizat, tot pe articole, un număr de 27 de propuneri legislative, pentru care comisiile sesizate 

în fond au întocmit rapoarte de respingere, după cum urmează: 
1. Proiectul de Lege privind completarea art.1 al Ordonanţei nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare (PL-x 169/2012) - lege ordinară; 
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.77/2011 
privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii (Pl-x 347/2012) - lege 
ordinară; 
3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice (PL-x 193/2012) - lege organică; 
4. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 49/2006 privind circulaţia pe drumurile publice cu 
modificările şi completările ulterioare (Pl-x 563/2010) - lege ordinară; 
5. Propunerea legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 840/2007) - lege organică; 
6. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere (PL-x 195/2012) 
- lege ordinară - Adoptat de Senat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată; 
7. Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului (1) al articolului 118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x 154/2012) - lege ordinară; 
8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice (PL-x 69/2012) - lege ordinară; 
9. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (PL-x 143/2012) - lege organică; 
10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii 
care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit 
viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr.341/2004 
(Pl-x 266/2012) - lege ordinară; 
11. Proiectul de lege privind modificarea art.5 alin.(1) literele d), i), j) a Legii nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de 
eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 
persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din 
noiembrie 1987 (Pl-x 74/2012) - lege ordinară; 
12. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care 
au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa 
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sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 (PL-x 70/2012) - 
lege ordinară; 
13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă 
de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 
persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din 
noiembrie 1987 (Pl-x 762/2011) - lege ordinară; 
14. Propunerea legislativă privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, aparţinând cultelor religioase ortodox 
şi greco-catolic din România (Pl-x 368/2007) - lege organică; 
15. Propunerea legislativă pentru modificarea lit.c) a alin.(1) al art.5 din Legea recunoştinţei faţă de eroii - 
martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr.341/2004 (Pl-x 547/2010) 
- lege ordinară; 
16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.15 alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (Pl-x 343/2012) - lege ordinară; 
17. Propunerea legislativă privind amnistia fiscală pentru pensionari (Pl-x 420/2012) - lege ordinară; 
18. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 actualizată privind Codul fiscal (Pl-x 370/2012) 
- lege ordinară; 
19. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului (Pl-x 337/2012) - lege organică; 
20. Propunerea legislativă privind verificarea prin mijloace electronice a dreptului de acces la vot al cetăţenilor 
(Pl-x 153/2010) - lege organică; 
21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 
338/2012) - lege organică; 
22. Proiectul de Lege pentru completarea articolului 13 din Legea nr.179/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea institutelor de teorie politică şi educaţie democratică (PL-x 628/2009) - lege ordinară; 
23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice (Pl-x 576/2008) - lege organică; 
24. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.13/2007 - Legea energiei electrice (PL-x 54/2010) - lege 
ordinară; 
25. Proiectul de Lege privind sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor agricole şi forestiere 
aflate în extravilanul localităţilor, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietăţilor (PL-x 
133/2010) - lege ordinară; 
26. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.334 din 17 iulie 2006 privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (Pl-x 805/2010) - lege ordinară; 
27. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial 
al României (PL-x 440/2012) - lege ordinară. 

 
Au fost retrimise la comisiile de specialitate, pentru analize suplimentare, următoarele proiecte de lege: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 privind darea în 
administrarea 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" (PL-x 40/2012) - lege ordinară; 
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care 
au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa 
sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr.341/2004 (PL-
x 52/2010) - lege ordinară; 
3. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 (Pl-x 795/2010) - lege ordinară. 
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*** 

 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor marţi, 16 aprilie 2013 
 
 

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat prin vot final, marţi, 16 aprilie, următoarele acte normative: 
 

1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 8/2013) – 314 
voturi pentru; 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2010 privind unele măsuri în 
domeniile tineretului şi sportului (PL-x 607/2010) - lege organică  - 276 voturi pentru, 32 împotrivă, 16 
abţineri; 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2013 pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale (PL-x 72/2013) - lege ordinară – 342 voturi pentru, 
1 împotrivă, 3 abţineri; 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii 
arhitectural-ambientale a clădirilor (PL-x 304/2012) - lege ordinară – 329 voturi pentru, 13 împotrivă, 1 
abţinere; 

5. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea 
unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative (Pl-x 87/2013) – lege ordinară – 289 voturi pentru, 49 împotrivă, 7 abţineri. 

 
Au fost retrimise la comisiile de specialitate, pentru analiză suplimentară, următoarele proiecte de lege: 
 

1. Proiectul de Lege pentru completarea alineatului (3) al articolului 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice (PL-x 20/2013) - lege ordinară; 

2. Propunerea legislativă pentru declararea de rezervaţie arheologică şi bun de utilitatea publică de interes 
naţional a unor zone din teritoriul localităţilor Sarmisegetusa, Mintia-Veţel şi a Complexului cetăţilor dacice 
din Munţii Orăştiei - Costeşti - Cetăţuie; Cetăţuia Înaltă; Ciocuţa; Costeşti-Blidaru; Faieragu; Vârful lui 
Hulpe; Feţele Alba; Grădiştea Muncelului; Piatra Roşie - judeţul Hunedoara (Pl-x 434/2012) - lege ordinară; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.59/2007 privind instituirea Programului 
naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localitaţi (PL-x 198/2012) - lege 
ordinară; 

4. Propunerea legislativă privind utilizarea, conservarea şi protejarea solului (Pl-x 72/2011) - lege ordinară; 
5. Propunerea legislativă privind Legea Arhivelor Publice (Pl 643/2003) - lege organică; 
6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 248/2005 privind libera circulaţie a 

cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 561/2010) - lege ordinară. 
 

Camera Deputaţilor a adoptat, de asemenea, prin vot final, un număr de 68 de proiecte de lege pentru care 
comisiile sesizate în fond au emis rapoarte de respingere. 
 
 
 

 
*** 
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Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de miercuri, 17 aprilie 2013 
 

 
 
 Guvernul României şi-a angajat răspunderea, miercuri, 17 aprilie, asupra Proiectului de Lege privind 
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv 
în perioada regimului comunist în România. Conform prevederilor constituţionale, opoziţia parlamentară poate 
depune o moţiune de cenzură în termen de trei zile de la prezentare. 
 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.195/ 2013 (Pl-x 1/2013 ; L 1/2013) - lege organică, a fost 
adoptată de către senatori şi deputaţi cu 343 voturi pentru, 57 abţineri şi 51 de voturi împotrivă. 
 Plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului a adoptat, cu unanimitate de voturi, modificări în 
componenţa Comisiei comune de elaborare a legilor electorale, precum şi în componenţa Comisiei comune a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului în elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României. 
 S-au operat, de asemenea, modificări, adoptate cu majoritate de voturi, în componenţa Grupului pro-
America, a unor delegaţii parlamentare române la organizaţiile europene şi internaţionale, precum şi în componenţa 
grupurilor parlamentare de prietenie din Parlamentul României. 
 

În cadrul sesiunii de vot final, au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, patru proiecte de hotărâre, după 
cum urmează: 
1. Proiectul de Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind 
aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi 
Parlamentul Republicii Moldova; 
2. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.8/2013 privind 
aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei; 
3. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.9/2013 privind 
constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei; 
4. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.10/2013 privind 
aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru 
Mediterana. 
 

Prin aceeaşi procedură, a votului final, au fost adoptate următoarele proiecte de lege: 
1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului cu privire la preocupările poporului irlandez referitoare la 
Tratatul de la Lisabona, semnat la Bruxelles, la 13 iunie 2012 (PL-x 4/2013, L 4/2013) - lege organică – 400 voturi 
pentru, 1 împotrivă; 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare (PL-x 526 /2011, L 618/2011) - lege ordinară – 401 voturi pentru; 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2010 cu privire la rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 (PL-x 486/2010, L640/2010) - lege ordinară – 401 voturi pentru; 
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2010 privind rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2010 (PL-x 485/2010, L 639/2010) - lege ordinară – 401 voturi pentru; 
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2011 pentru rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 (PL-x 527 /2011, L 619/2011) - lege ordinară – 401 voturi pentru; 
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2011 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2011 (PL-x 650/2011, L 696 /2011) - lege ordinară – 401 voturi pentru; 
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2011 pentru rectificarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 (PL-x 651/2011, L697 /2011) - lege ordinară – 401 voturi pentru; 
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2012 (PL-x 429/2012, L 395/2012) - lege ordinară – 343 voturi pentru, 61 împotrivă; 
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9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2012 pentru rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 (PL-x 430/2012, L 396 /2012) - lege ordinară – 340 voturi pentru, 61 
împotrivă; 
10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2012 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2012 (PL-x 445/2012, L 415 /2012) - lege ordinară – 339 voturi pentru, 61 împotrivă; 
11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2012 pentru rectificarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 (PL-x 446/2012, L 416/2012) - lege ordinară – 339 voturi pentru, 
61 împotrivă. 
 

Plenul celor două Camere a acceptat, cu unanimitate de voturi, propunerea de respingere formulată de 
Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, în cazul 
următoarelor propuneri legislative: 
1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, 
modificată şi completată (Pl-x 164/2009, L55/2009) - lege organică; 
2. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.29 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor 
şi al senatorilor (Pl-x 269/2009, L261/2009) - lege organică; 
3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi senatorilor (Pl-x 
485/2009, L539/2009) - lege organică; 
4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006, republicată, privind Statutul 
deputaţilor şi senatorilor (Pl-x 486/2009, L319/2009) - lege organică; 
5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi 
senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.11 din 7 ianuarie 2008 (Pl-x 505/2009, 
L554/2009) - lege organică; 
6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96, din 21.04.2006, republicată, privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor (Pl-x 504/2009, L 553/2009) - lege organică; 
7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor (Pl-x 
179/2010, L257/2010) - lege organică; 
8. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
republicată în Monitorul Oficial al României nr. 763/12 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare 
(Pl-x 116/2010, L421/2010) - lege organică; 
9. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
republicată în M.Of. nr.763/12 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 375/2010, L642/2010) 
- lege organică; 
10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96 din 21/04/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor (Pl-x 376/2010, L 643/2010) - lege organică; 
11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006- privind Statutul deputaţilor şi senatorilor 
republicată în M.Of. nr. 763/12 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 865/2010, L 
240/2011) - lege organică; 
12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul 
deputaţilor şi senatorilor republicată (Pl-x 866/2010, L 241/2011) - lege organică; 
13. Propunerea legislativă pentru completarea art.15 alin.(1) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi 
al senatorilor (Pl-x 101/2011, L420/2011) - lege organică; 
14. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
republicată în M.Of.nr.763/12 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, publicată în M.Of. nr. 196/13 Martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare 
(Pl-x 661/2011, L121/2012) - lege organică; 
15. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96 (r1) din 21/04/2006 Republicată în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 763 din 12/11/2008 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor (Pl-x 765/2011, L123/2012) - lege 
organică; 
16. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
republicată (Pl-x 94/2012, L271/2012) - lege organică; 
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17. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor (Pl-x 
236/2012, L308/2012) - lege organică; 
18. Legea privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale şi a 
alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012, precum şi pentru modificarea şi completarea Titlului I al 
Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 
şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, reexaminată ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale nr. 
51/2012 (PL-x 767/2011, L770/2011) - lege organică. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 
Sesiunea februarie – iunie 2012 

(Situaţia cuprinde datele la 19 aprilie 2013) 
                                                                                                                                                                                                          

                   
 

Totalul iniţiativelor legislative 824  

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

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 114
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 459
491

– votate  491
             din care: - înaintate la Senat          8
                            - în procedura de promulgare   46
                            - promulgate*   98 
                            - respinse definitiv 339
– la vot final 0
2) Se află în proces legislativ 342
a) pe ordinea de zi 19
b) la comisii  312
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 

4

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 13
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 13
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0
4) Desesizări 1

 
 
 
               ▪ Cele 491 iniţiative legislative votate privesc: 
                         135 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                                din care: 
                             81  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                  26  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                        28  proiecte de legi  
                         356 propuneri legislative 
 
                * În anul 2013 au fost promulgate 112 legi, dintre care 98 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  

Şedinţele de luni, 15 şi marţi, 16 aprilie 2013 
 

 
 

 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 83 

        din care: - în dezbatere 
83

                       - la vot final 0
 

Dezbătute 
                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               72  

72  

   - votate 72
         din care: - înaintate la Senat   0
                        - la promulgare   4
                        - respinse definitiv 68
   - la vot final 0
 
Retrimise la comisii 9
 
Pe ordinea de zi la sfârşitul perioadei 19

        din care: - în dezbatere 
19

                       - la vot final 0
 
 
 
     ▪ Cele  72 iniţiative legislative votate privesc: 
                  4 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                        din care: 
                        2  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
             1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                   1  proiect de lege  
                68 propuneri legislative 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 
săptămâna 15 - 19 aprilie 2013 

 
 

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

1.  PL-x 607/2010 – Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2010 privind 
unele măsuri în domeniul tineretului şi sportului  
 

2.  PL-x 72/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale  
 

3.  PL-x 304/2012 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de 
creştere a calităţii arhitectural–ambientale a clădirilor  
 

4.  PL-x 87/2013 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind 
reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, 
precum şi pentru modificarea unor acte normative 
 

  

 II. Proiecte de legi dezbătute, în conformitate cu prevederile art. 114 alin. (1) din Constituţie : 
 

1.  PL-x 109/2013 – Proiectul de Lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 
natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 
România  
 

  

 III. Proiecte de legi adoptate în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului:  
 

1.  PL-x 1/2013 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor  
(Reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 195/2013) 
 

2.  PL-x 4/2013 – Lege pentru ratificarea Protocolului cu privire la preocupările poporului irlandez 
referitoare la Tratatul de la Lisabona, semnat la Bruxelles, la 13 iunie 2012   
 

3.  PL-x 526/2011 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2011 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare  
 

4.  PL-x 486/2010 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2010  cu privire la 
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010   
 

5.  PL-x 485/2010 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2010 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2010   
 

6.  PL-x 527/2011 – Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2011 pentru rectificarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011   
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7.  PL-x 650/2011 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2011 cu privire 
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011  
 

8.  PL-x 651/2011 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2011 pentru 
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011   
 

9.  PL-x 429/2012 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2012   cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2012   
 

10.  PL-x 430/2012 – Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2012 pentru rectificarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012   
 

11.  PL-x 445/2012 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2012 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012   
 

12.  PL-x 446/2012 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2012 pentru  
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012   
 

  

 
 

IV. Proiecte de legi pentru care procedura legislativă a încetat: 
 

1.  PL-x 193/2012 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  
 

2.  Pl-x 840/2007 – Propunerea legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
 

3.  PL-x 143/2012 – Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada  6 martie 1945 - 22 decembrie 
1989   
 

4.  Pl-x 368/2007 – Propunerea legislativă privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, aparţinând 
cultelor religioase ortodox şi greco-catolic din România 
 

5.  Pl-x 337/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 
 

6.  Pl-x 153/2010 – Propunerea legislativă privind verificarea prin mijloace electronice  a dreptului de 
acces la vot al cetăţenilor 
 

7.  Pl-x 338/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.18 din Legea 
fondului funciar nr.18/1991 
 

8.  Pl-x 576/2008 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice 
 

9.  Pl-x 399/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici 
 

10.  Pl-x 217/2012 – Propunerea legislativă privind colectarea şi stocarea datelor necesare identificării 
clienţilor serviciilor de comunicaţii electronice furnizate prin intermediul cartelelor preplătite 
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11.  Pl-x 433/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri 
de urgenţă  
 

12.  PL-x 558/2011 – Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale  
 

13.  Pl-x 608/2011 – Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.94 din Legea nr.7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar  
 

14.  Pl-x 48/2013 – Propunerea legislativă pentru completarea articolului 11 alineatul (1) litera a) din 
Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.64/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali  
 

15.  Pl-x 47/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale  
 

16.  Pl-x 424/2011 – Propunerea legislativă privind serviciile de îngrijire şi supraveghere a copiilor pe 
timpul zilei  
 

17.  Pl-x 339/2012 – Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale 
Legii nr.169/1997 

18.  Pl-x 49/2013 – Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru protejarea resurselor piscicole 
din Delta Dunării, îmbunătăţirea calităţii vieţii în Delta Dunării, întărirea instituţională a 
Administraţiei Rezervaţiei Biosfera Delta Dunării şi Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi 
Acvacultură 
 

19.  PL-x 439/2012 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 
  

20.  Pl-x 623/2010 – Propunerea legislativă „Legea Arhivelor”   
 

21.  Pl-x 397/2012 – Propunerea legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  
 

22.  Pl-x 809/2006 – Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii Arhivelor 
Naţionale nr.16/1996   
 

23.  PL-x 653/2004 – Proiectul de Lege privind Arhivele Naţionale 
 

24.  Pl 382/2003 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.16 din 1996 a Arhivelor 
Naţionale 
 

25.  Pl-x 342/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea 
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat  
 

26.  PL-x 169/2012 – Proiectul de Lege privind completarea art.1 al Ordonanţei nr.137/2000 privind 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare  
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27.  Pl-x 347/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în 
domeniul sănătăţii 
 

28.  Pl-x 563/2010 – Propunerea legislativă pentru completarea Legii 49/2006 privind circulaţia pe 
drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare 
 

29.  PL-x 195/2012 – Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2005 privind transporturile rutiere  
 

30.  PL-x 154/2012 – Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului (1) al articolului 118 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  
 

31.  PL-x 69/2012 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  

32.  Pl-x 266/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă 
de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 
precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr.341/2004 
 
 

33.  PL-x 74/2012 – Proiectul de Lege privind modificarea art.5 alin.(1) literele d), i), j) a Legii 
nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de 
suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987   

34.  PL-x 70/2012 – Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de 
eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, 
precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987  
 

35.  Pl-x 762/2011 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.341 din 12 iulie 
2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de 
suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 
 

36.  Pl-x 547/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea lit. c) a alin.(1) al art.5 din Legea 
recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din 
decembrie 1989 nr.341/2004 
 

37.  Pl-x 343/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.15 alin.(1) din Legea 
nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii   
 

38.  Pl-x 420/2012 – Propunerea legislativă privind amnistia fiscală pentru pensionari 
 

39.  Pl-x 370/2012 – Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 actualizată privind 
Codul fiscal 
 

40.  PL-x 628/2009 – Proiectul de Lege pentru completarea articolului 13 din Legea nr.179/2005 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea institutelor de teorie politică şi educaţie democratică   
 

41.  PL-x 54/2010 – Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.13/2007 - Legea energiei electrice  
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42.  PL-x 133/2010 – Proiectul de Lege privind sprijinul acordat de statul român pentru intabularea 
terenurilor agricole şi forestiere aflate în extravilanul localităţilor, restituite vechilor proprietari prin 
legile de retrocedare a proprietăţilor  
 

43.  PL-x 100/2012 – Proiectul de Lege privind protecţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi temporar 
în străinătate  
 

44.  Pl-x 805/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.334  din 17 iulie 
2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale  
 

45.  PL-x 440/2012 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 202/1998 privind 
organizarea Monitorului Oficial al României 
 

46.  Pl-x 398/2012 – Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe  
 

47.  Pl-x 50/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.8 din Legea nr.152 din 15 
iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  
 

48.  PL-x 712/2011 – Proiectul de Lege pentru modificarea lit. f) a alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu 
 

49.  PL-x 389/2011 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri 
 

50.  Pl-x 352/2012 – Propunerea legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea consiliilor locale  
 

51.  Pl-x 434/2011 – Propunerea legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate din 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea consiliilor locale, în scopul 
transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social  
 

52.  Pl-x 45/2013 – Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 3 1 din 
Ordonanţa de urgenţă nr.110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale  
 

53.  Pl-x 70/2013 – Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 
privind regimul deşeurilor 
 

54.  Pl-x 314/2012 – Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.42 din 24 mai 1995 pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.65 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de 
expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi  
 

55.  Pl-x 646/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea  Legii nr.16 din 2 aprilie 
1996 – Legea Arhivelor Naţionale  
 

56.  Pl-x 645/2011 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000, Legea 
educaţiei fizice şi sportului, consolidată în 2009   
 
 

57.  Pl-x 46/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 266/2008 
republicată, privind înfiinţarea şi autorizarea unităţilor farmaceutice, precum şi a condiţiilor de 
organizare şi funcţionare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare  
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58.  Pl-x 682/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006   
 

59.  Pl-x 747/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea art.18 din Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006   
 

60.  Pl-x 585/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.407/2006 vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic  
 

61.  Pl-x 233/2012 – Propunerea legislativă privind protecţia minorilor împotriva presei cu conţinut 
indecent 
 

62.  Pl-x 381/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 69/2000, Legea 
educaţiei fizice şi sportului, consolidată în 2009   
 

63.  Pl-x 222/2012 – Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea art. 37 din Legea 
69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului  
 

64.  PL-x 678/2011 – Proiectul de Lege privind medicina şcolară 
 

65.  PL-x 43/2013 – Proiectul de Lege privind exploatarea resurselor naturale cu conţinuturi de metale 
preţioase ale României 
 

66.  Pl-x 259/2011 – Propunerea legislativă privind regimul special maritim 
 

67.  PL-x 786/2011 – Proiectul de Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren portuar aflată în 
domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenița, județul Călărași, pentru realizarea 
obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Olteniţa şi amenajare port turistic” 
 

68.  Pl-x 156/2012 – Propunerea legislativă privind introducerea ţinutei şcolare obligatorii în 
învăţământul general obligatoriu, liceal şi profesional de stat şi particular  
 

69.  Pl-x 164/2009 – Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) şi (4) ale articolului 24 din 
Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al  senatorilor  
 

70.  Pl-x 269/2009 – Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.29 din Legea nr.96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor  
 

71.  Pl-x 485/2009 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind statutul 
deputaţilor şi senatorilor  
 

72.  Pl-x 486/2009 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006, 
republicată, privind Statutul deputaţilor şi senatorilor  
 

73.  Pl-x 505/2009 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.11 din 
7 ianuarie 2008  
 

74.  Pl-x 504/2009 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96, din 
21.04.2006, republicată, privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor  
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75.  Pl-x 179/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi senatorilor  
 

76.  Pl-x 116/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 763/12 noiembrie 
2008, cu modificările şi completările ulterioare  
 

77.  Pl-x 375/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, republicată în M.Of. nr.763/12 noiembrie 2008, cu modificările şi 
completările ulterioare  
 

78.  Pl-x 376/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96 din 
21/04/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor  
 

79.  Pl-x 865/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006- privind Statutul 
deputaţilor şi senatorilor republicată în M.Of. nr. 763/12 noiembrie 2008, cu modificările şi 
completările ulterioare                   
 

80.  Pl-x 866/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96 din 21 aprilie 
2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor republicată  
 

81.  Pl-x 101/2011 – Propunerea legislativă pentru completarea art.15 alin.(1) din Legea nr.96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor  
 

82.  Pl-x 661/2011 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind  Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, republicată în M.Of.nr.763/12 noiembrie 2008, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor  şi a Senatului şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, publicată în M.Of. nr. 196/13 Martie 2008, cu modificările şi completările 
ulterioare senatorilor  
 

83.  Pl-x 765/2011 – Propunerea legislativă pentru  modificarea Legii nr.96 (r1) din 21/04/2006 
Republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 763 din 12/11/2008 privind Statutul deputaţilor şi al  
senatorilor    
 

84.  Pl-x 94/2012 – Propunerea legislativă pentru  modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, republicată   
 

85.  Pl-x 236/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor  
 

86.  PL-x 767/2011 – Proiectul de Lege privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
autorităţile administraţiei publice locale şi a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 
2012, precum şi pentru modificarea şi completarea Titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind  Statutul aleşilor locali, declarată neconstituţională prin 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 51/2012.   
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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 19 aprilie 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, 68 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: 6

- proiecte de lege aflate în dezbatere la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor: 26 

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

- proiecte de lege aflate în dezbatere la Senat: 11 

- proiecte de lege adoptate de ambele Camere ale Parlamentului, aflate în termenul pt. exercitarea 

dreptului de contestare la Curtea Constitu�ională: 

1

- legi trimise la promulgare: 6

- legi promulgate: 17 

 
                                                    TOTAL                                                                         68 
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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  19 aprilie 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 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 
Adoptat pe 23.02.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  75/ 12.03.2011 

 

08.04.2013 
(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 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 

15.04.2013 
(Raport de adoptare 

cu amendamente 
admise şi respinse) 

3 

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 
    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 

15.04.2013 
(Raport de adoptare 

cu amendamente 
admise şi respinse) 

4 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România. (poz. II-31) 
    Obiectul de reglementare: crearea unui cadru legislativ transparent, mai 
clar, care să ofere posibilitatea gestionării eficiente a problematicii străinilor 
luaţi în custodie publică de autorităţile competente române şi, în acelaşi timp, 
de a crea instrumentele necesare punerii în aplicare a unor măsuri care să 
diminueze riscul producerii unor evenimente negative. 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  108/ 08.04.2013 

17.04.2013 
(Raport de adoptare 
în forma Senatului) 

5 

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 

18.04.2013 
(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: 

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 

18.04.2013 
(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 
  
  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; Comisia 
pt. buget şi Comisia 

juridică continuă 
dezbaterile 
împreună. 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

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 

întocmit raport 
preliminar şi 

transmis Comisiei 
juridice 

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  

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 
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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 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; Comisia 
juridică a întocmit 

raportul final 

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 

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 

11 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-a-22) 
- Raport comun cu Comisia pentru muncă şi Comisia juridică 
    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 
PLx  105/ 02.04.2013 

Termen: 18.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

12 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice. (poz. I-a-24) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, prin introducerea unor concepte noi şi reguli în 
procesul bugetar şi integrarea procesului bugetar în cadrul politicii bugetare 
europene. 

Senat 
Adoptat pe 08.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  112/ 15.04.2013 

Termen: 30.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
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  



 
25 

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

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 

4 

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 

raport în curs de 
finalizare; Comisia 

juridică a întocmit şi 
transmis raportul 

preliminar 
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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.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 

raport în curs de 
finalizare 

  
        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 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 15.04.2013 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 29.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

2 

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 
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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; Comisia 
pt. buget şi Comisia 

juridică continuă 
dezbaterile 
împreună. 

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 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 15.04.2013 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 29.04.2013 

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 

3 

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 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 02-
04.04.2013; a fost 
solicitată amânarea  

4 

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; Comisia pt. 
industrii-raport în 
curs de finalizare 

  
        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 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 

întocmit raport 
preliminar şi predat 
Comisiei pt. buget 

3 

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 

raport în curs de 
finalizare 

4 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-a-22) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget şi Comisia juridică 
    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 
PLx  105/ 02.04.2013 

Termen: 18.04.2013 

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 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 
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      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 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; Comisia 
pt. buget şi Comisia 

juridică continuă 
dezbaterile 
împreună. 

3 

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 

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 

4 

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 

a fost întocmit 
raportul final 

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 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 

este înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 23-

25.04.2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

6 

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 

este solicitată 
amânarea; este 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 07-

09.05.2013 

7 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-a-22) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget şi Comisia pentru muncă 
    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 
PLx  105/ 02.04.2013 

Termen: 18.04.2013 

este înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 23-

25.04.2013 

  
1122))  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 
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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 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.13/2013 privind serviciile poştale.  (poz. II-1) 
    Obiectul de reglementare: reglementarea prestării serviciilor poştale, 
urmărindu-se, prin transpunerea noilor dispoziţii din dreptul Uniunii Europene, 
crearea unui cadru normativ coerent, clar şi transparent, menit să asigure 
liberalizarea completă a domeniului serviciilor poştale în România şi, totodată, 
garantarea furnizării anumitor servicii, incluse în sfera serviciului universal, la tarife 
accesibile tuturor utilizatorilor, pe întreg teritoriul naţional, cu respectarea anumitor 
standarde minime de calitate. Drept consecinţă, cea mai mare parte din actuala 
reglementare în domeniu va fi abrogată. 

Senat 
Adoptat pe 15.04.2013 

Camera Deputaţilor 
BPi  211/ 16.04.2013  

  
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 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 
-  

2 
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 
-  

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

Senat 
L 9/2013 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

4 
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 
-  

5 
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 

-  

6 
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 

 

7 

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 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

8 
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 

 

9 
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 

 

10 
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 
 

11 

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 
 

  
                            VV..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AADDOOPPTTAATTEE  DDEE  AAMMBBEELLEE  CCAAMMEERREE  AALLEE  PPAARRLLAAMMEENNTTUULLUUII,,    AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  TTEERRMMEENNUULL  

PPEENNTTRRUU  EEXXEERRCCIITTAARREEAA  DDRREEPPTTUULLUUII  DDEE  CCOONNTTEESSTTAARREE  LLAA  CCUURRTTEEAA  CCOONNSSTTIITTUUŢŢIIOONNAALLĂĂ  
          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) La SG din data de: 

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)  

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  66/ 25.02.2013 

Adoptat pe 09.04.2013 
15.04.2013 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
36 

                            VVII..    LLEEGGII    TTRRIIMMIISSEE  LLAA  PPRROOMMUULLGGAARREE  
          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) 
La promulgare 

din: 

1 

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 

Adoptată pe 12.03.2013 

Senat 
Adoptată pe 02.04.2013 13.04.2013 

2 
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 

Adoptată pe 12.03.2013 

Senat 
Adoptată pe 02.04.2013 13.04.2013 

3 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 privind 
stocarea geologică a dioxidului de carbon. (poz. I-b-15) 

Senat 
Adoptată pe 26.10.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  568/ 31.10.201 

Adoptată pe 09.04.2013 
17.04.2013 

4 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2011 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. (poz. I-b-4) 

 

Senat 
Adoptată pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  57/ 10.04.201 

Adoptată pe 09.04.2013 
17.04.2013 

5 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.503/2004 privind redresarea 
financiară şi falimentul societăţilor de asigurare. (poz. I-b-11) 

Senat 
Adoptată pe 21.05.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  141/ 29.05.2012 
Adoptată pe 09.04.2013 

17.04.2013 

6 
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) 

Senat 
Adoptat pe 04.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  76/ 11.03.2013 

Adoptat pe 09.04.2013 
17.04.2013 
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                                VVIIII..    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 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 Legea nr.67/2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Legea nr. 

10 
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 Legea nr.69/2013 

11 
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 
Legea nr.72/2013 

12 
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 Legea nr.73/2013 

13 
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.81/2013 

14 
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 
Legea nr.90/2013 

15 
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 

Legea nr.97/2013 

16 
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 
Legea nr.98/2013 

17 
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 
Legea nr.100/2013 
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F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 
(la data de 19 aprilie 2013) 

 
                              
 
 
 
 

                                  I.  În perioada  15 – 18 aprilie  2013    
 

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 19 rapoarte, din care 4 rapoarte 

suplimentare  şi 1 raport comun pentru şedinţele cu Senatul. 

 

     Comisiile permanente au depus 7 avize. 

 

Cele 19 rapoarte depuse sunt: 

 

♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

12     

   7 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

      3 

      2 

      14 
 

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

 

La comisii se află în prezent 297 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care                
77 pentru raport suplimentar. 

 

La comisii se află  26  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  223 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 155 

♦ rapoarte suplimentare 48 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 20 

TOTAL     223 
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ANEXA
RAPOARTE 

 

depuse de comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 
 

în săptămână  15 – 18  aprilie  2013 
 

 
I.   Comisia pentru buget, finanţe şi banci 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2013 privind 
reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri 
financiare, precum și pentru modificarea unor acte normative (PLx 87/2013) – raport 
comun cu Comisia pt. administraţie. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

3.04.13 
15.04.13    

Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(146/R din 15.04.13) 

II.   Comisia pentru industrii                      

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Proiect de Lege privind formalitățile de rapoarte aplicabile navelor la sosirea în și/sau la 
plecarea din porturile românești (PLx 42/2013) – prioritate legislativă. 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

17.04.13 
Raport de aprobare  
cu amendamente 

(155/R din 18.04.13) 

2 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind 
performanța energetică a clădirilor (PLx 260/2012) – prioritate legislativă. 

Guvern,     
adoptat      
de Senat 

3.04.13 

Raport suplimentar 
 de aprobare cu 
amendamente 

389/RS din 18.04.13 

III. Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2013 privind 
reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri 
financiare, precum și pentru modificarea unor acte normative (PLx 87/2013) – raport 
comun cu Comisia pt. buget. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

3.04.13 
15.04.13    

Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(146/R din 15.04.13) 
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2 

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.73 alin.(3) din Legea nr.7/2006 
privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.35 din 16/01/2006 (PLx 19/2013) – raport comun cu 
Comisia pt. muncă. 

1 senator,    
adoptat       
de Senat 

5.03.13 Raport de respingere 
(154/R din 17.04.13) 

3 

Propunere legislativă privind transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 2 din 
Municipiul Bucureşti a dreptului de administrare a unui bun aflat în domeniul public al 
statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" (Plx 559/2010) – 
raport comun cu Comisia juridică. 

7 parlam.,   
respinsă      
de Senat 

12.03.13 
9.04.13 

Raport suplimentar 
 de respingere 

112/RS din 17.04.13 

IV. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea 
Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale (PLx 79/2013) 
– prioritate legislativă 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

9.04.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(142/R din 15.04.13) 

2 

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.73 alin.(3) din Legea nr.7/2006 
privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.35 din 16/01/2006 (PLx 19/2013) – raport comun cu 
Comisia pt. administraţie. 

1 senator,    
adoptat       
de Senat 

5.03.13 Raport de respingere 
(154/R din 17.04.13) 

 
V. Comisia pentru sănătate şi familie 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2012 privind 
echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua 
Zeelandă și Statele Unite ale Americii  (PLx 82/2013) – raport comun cu Comisia pt. 
învăţământ. 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

2.04.13 
9.04.13 

Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(145/R din 15.04.13) 

2 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (PLx 725/2011) – raport comun cu Comisia juridică. 

20 parlam.,   
adoptat      
de Senat 

27.09.12 
9.04.13 

Raport de respingere 
(149/R din 17.04.13) 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2011 privind preluarea 
personalului calificat în domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a 
sistemelor de management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor 
Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare (PLx 677/2011). 

Guvern,     
adoptat      
de Senat 

16.04.13 
Raport suplimentar 

 de aprobare 
97/RS1 din 17.04.13 
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VI. Comisia pentru învăţământ 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2012 privind 
echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua 
Zeelandă și Statele Unite ale Americii  (PLx 82/2013) – raport comun cu Comisia pt.  
sănătate. 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

2.04.13 
9.04.13 

Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(145/R din 15.04.13) 

2 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea 
şi funcţionarea Academiei Române (PLx 569/2008). 

1 senator, 
adoptat       
de Senat 

4.02.13 
16.04.13 

Raport de respingere 
(150/R din 17.04.13) 

3 

Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2009 privind stabilirea 
cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont 
propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din 
cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană  
(PLx 518/2010). 

11 senatori,   
adoptat      
de Senat 

 
16.04.13 

 

Raport de respingere 
(151/R din 17.04.13) 

4 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2012 privind 
prorogarea teremenului prevăzut la art.V din Ordonanța Guvernului nr.6/2011 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea 
științifică și dezvoltarea tehnologică (PLx 376/2012). 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

 
16.04.13 

 

Raport de aprobare  
cu amendamente 

(152/R din 17.04.13) 
 

VII. Comisia pt. cultură 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Proiect de Lege privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial 
UNESCO din România (PLx 214/2012). 

12 parlam.,   
adoptat      
de Senat 

2.04.13 Raport de aprobare 
(143/R din 15.04.13) 

2 Proiect de Lege privind înfiinţarea "Muzeului Comunismului" (PLx 250/2012). 
4 deputaţi,    

adoptat       
de Senat 

2.04.13 Raport de respingere 
(144/R din 15.04.13) 

3 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 
(PLx 459/2010/2012) – prioritate legislativă’’ – raport comun cu Comisia juridică. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

26.03.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(147/R din 15.04.13) 
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VIII. Comisia juridică 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 
(PLx 459/2010/2012) – prioritate legislativă’’ – raport comun cu Comisia pt. 
cultură. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

26.03.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(147/R din 15.04.13) 

2 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului   (Plx 80/2013). 23 parlam. 9.04.13 Raport de respingere 

(148/R din 15.04.13) 

3 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (PLx 725/2011) – raport comun cu Comisia pt. sănătate. 

20 parlam.,   
adoptat      
de Senat 

27.09.12 
9.04.13 

Raport de respingere 
(149/R din 17.04.13) 

4 
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (PLx 108/2013) – prioritate 
legislativă – raport comun cu Comisia pt. apărare. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

13.04.13 Raport de aprobare  
 (153/R din 17.04.13) 

5 Proiect de Lege privind revizuirea Constituţiei României (PLx 492/2011). Preşedinţie 15.04.13 

Raport suplimentar 
(130/RS din 15.04.13 

Comisia propune 
dezbateri pe baza 
raportului iniţial 

6 

Propunere legislativă privind transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 2 din 
Municipiul Bucureşti a dreptului de administrare a unui bun aflat în domeniul public al 
statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" (Plx 559/2010) – 
raport comun cu Comisia pt. administraţie. 

7 parlam.,   
respinsă      
de Senat 

12.03.13 
9.04.13 

Raport suplimentar 
 de respingere 

112/RS din 17.04.13 

7 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor (Plx 1/2013) – raport comun cu Comisia similară de la 
Senat şi Comisia pt. Statut. 

Curtea 
Constit. 16.04.13 

Raport comun   
de aprobare cu 
amendamente 

(14/RC din 17.04.13) 
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                    IX. Comisia pt. apărare 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (PLx 108/2013) – prioritate 
legislativă – raport comun cu Comisia juridică. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

13.04.13 Raport de aprobare  
 (153/R din 17.04.13) 

                    X. Comisia pt. Statut 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor (Plx 1/2013) – raport comun cu cele două Comisii  juridice 
ale Parlamentului. 

Curtea 
Constit. 16.04.13 

Raport comun   
de aprobare cu 
amendamente 

(14/RC din 17.04.13) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 

 
 
 

 Declaraţii politice 
 
 

Strategie energetică naţională 
 
 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

Doamnelor şi domnilor, 
 

 
Una din ordonanţele emise de curând de către Guvern impune ca energia produsă de către marile termocentrale aflate 
în proprietatea statului român să aibă prioritate faţă de alţi producători din ţara noastră.  
Astfel, producţia complexurilor energetice Oltenia şi Hunedoara va trebui preluată cu prioritate în sistem. Se ştie că 
această energie este dublă ca preţ faţă de cea produsă de către hidrocentrale, în speţă Hidroelectrica, lucru care 
înseamnă că, în ultimă instanţă, cei care vor suferi de pe urma acestei ordonanţe vor fi consumatorii ce se vor vedea 
obligaţi să plătească facturi de energie mai mari. 
 
Ordonanţa Guvernului ce are la bază o măsură de ajutor a acestor producători uriaşi de energie reprezintă, de 
asemenea, şi o decizie cu capital politic, în încercarea Executivului de conservare a siguranţei naţionale, dar, mai 
ales, şi a cadrului social. 
De aproape un an, se vorbeşte zilnic de liberalizarea pieţei energiei, la fel cum se vorbeşte şi de efectele acesteia 
asupra consumatorului, devenit din ce în ce mai vulnerabil. 
Când vorbim de un asemenea act din partea Guvernului, nu putem să nu vorbim şi de soluţii concrete, de modalităţi 
de rezolvare a acestor probleme cu care piaţa energetică românească se confruntă, indicând variante sustenabile. 
Da, aceste termocentrale sunt şi trebuie să fie incluse în strategia energetică naţională.  
Da, ele se dovedesc ineficiente sau limitate din punctul de vedere al cerinţelor şi caracteristicilor actuale ale pieţei. 
Însă, nu putem renunţa pur şi simplu la ele, aşa cum nu putem să le susţinem corespunzător printr-o singură măsură, 
fie ea şi sub formă de Ordonanţă. 
Complexurilor energetice, aşa cum sunt Oltenia şi Hunedoara, trebuie retehnologizate şi modernizate, în aşa fel încât 
ele să devină cu adevărat eficiente şi să constituie surse de energie ce se pot înscrie, în cazurile limită sau de urgenţă, 
în unităţi strategice de rezervă ale României. 
  Totodată, sunt şi voi fi mereu de părere că este absolut inutil să cheltuim mereu bani, să suplimentăm sume şi să 
pierdem resurse financiare importante pentru a ne polua, în loc să urmărim o strategie bine definită de reglementare a 
pieţei energetice nonconvenţionale care, pe termen mediu şi lung, nu ne va mai supune la mari cheltuieli şi ne va 
menţine sănătoşi într-un mediu curat. 
Acesta ar trebuie să fie unul din obiectivele prioritare ale reformei producţiei de energie din România, precum şi una 
din politicile continue de la nivelul multor ministere.  
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Consider că nu putem reforma piaţa energetică şi nici nu o putem liberaliza în folosul majorităţii, atât timp cât un 
sector atât de important, precum cel al energiei nonconvenţionale, nu este luat serios în calcul şi nu i se acordă tot 
spijinul de dezvoltare de care are nevoie.  
În acelaşi timp, în calitate de parlamentar, susţin şi îndemn reglementarea cât mai rapidă a statutului consumatorului 
vulnerabil, în special cel casnic, care, în contextul liberalizării pieţei de energie, are nevoie de adoptarea unor măsuri 
de sprijin pentru suportarea majorărilor de preţuri. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Ovidiu C. Iane 

 
*** 

 
 

Atac nou la adresa Bisericii – Ce facem cu libertatea noastră? 
 
Stimaţi colegi, 
Propunerea Domnului Deputat al Alianţei USL, Remus Cernea, privind finanţarea cultelor religioase din România 
exclusiv din contribuţia enoriaşilor, asemeni aşa-zisului model german, nu se încadrează nici în programul politic al 
USL, nici în contextul realităţilor româneşti şi, se pare, contrar celor afirmate de iniţiatorul proiectului, nici în 
practica majoritară europeană.  
De ceva timp, asistăm, nu numai la nivel naţional, ci planetar, la un proces atent orchestrat de profanare a sacrului, 
care induce o stare constantă de dezgust şi de deznădejde în sufletele cetăţenilor. Sunt convins că dacă există 
neajunsuri în cadrul Bisericii, ele vor fi îndreptate în sânul ei, de către cei care o conduc.  Valul de critici şi informaţii 
false, fabricate şi diseminate cu regularitate prin toate canalele de comunicare posibile, are însă scopul de a dărâma 
una dintre cele mai stabile şi mai de încredere instituţii, responsabilă de păstrarea echilibrului şi a unui fundament 
solid al societăţii.  
Este deranjant să observăm că obişnuiesc să vorbească despre credinţă şi Biserică tocmai cei care nu o au, nici pe 
una, nici pe cealaltă. Am fi tentaţi să le spunem: ”Iartă-i, Doamne, că nu ştiu ce fac!”, dar am greşi mult, căci, în fapt, 
aceştia nu fac decât să se ralieze unei strategii continue de denigrare a Bisericii şi conducătorilor ei, iniţiată de 
grupuri de interese străine, potrivnice binelui ţării şi a poporului român.  
În România, potrivit unor informaţii greşit sau rău-intenţionat interpretate, s-a proliferat ideea că, anual, Biserica 
Ortodoxă primeşte din partea Statului 540 milioane euro, echivalentul a 0,4% din PIB, când, de fapt, Patriarhia 
Română a primit doar 55 milioane euro. De aici, o pleiadă de mizerii, direcţionate înspre Biserici şi personalul 
deservent.  
Domnilor, realitatea este că în majoritatea ţărilor europene, Biserica nu funcţionează separat de Stat şi este finanţată 
parţial din fonduri publice.  
În fapt, aşa-zisul Model German este cu totul altul: bisericile catolice şi protestante (căci nemţii sunt 68% catolici sau 
protestanţi) primesc fonduri consistente din partea guvernelor federale, statale, locale. Guvernul finanţează renovarea 
şi întreţinerea clădirilor bisericeşti şi salariile profesorilor de religie. Pe lângă acestea, populaţia plăteşte şi o taxă 
reţinută la sursa de venit, care se direcţionează spre cultul religios al fiecăruia. Potrivit estimărilor, acest impozit către 
biserici însumează anual aproximativ 10 miliarde euro. Mai mult, bisericile sunt scutite de taxa pe proprietate, de 
impozitul pe profit şi nu fac obiectul vreunei supravegheri de stat. Toate acţiunile bisericilor, ca societăţi publice, 
sunt considerate acte de caritate şi se scutesc de impozite.  
Stimaţi colegi, m-a bucurat atitudinea luată de colegii deputaţi, care şi-au exprimat hotărârea de a sprijini bisericile, 
în nobila lor misiune ce o au de împlinit în societatea românească! Mă alătur, la rândul meu, acestei largi majorităţi, 
care susţine, fără rezerve, credinţa şi Biserica creştină! În viaţa poporului român, Biserica nu a fost niciodată un rival, 
un adversar, un concurent al Statului, ci spaţiul în care lumea trecătoare a pământului se întâlneşte cu Împărăţia 
veşnică a cerului, ”arcul dintre arşiţa zilei de acum şi speranţa zilei de apoi”. Fiind o instituţie care nu realizează 
profituri, Biserica are nevoie de asigurarea unor fonduri, în vederea susţinerii activităţii sale. Modul în care Statul 
înţelege să o sprijine arată poziţia pe care o are acesta faţă de Biserică, importanţa pe care i-o acordă şi preocuparea 
pentru asigurarea continuităţii activităţii acesteia.  
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Potrivit Constituţiei României, în art. 29, alin. 5, cultele religioase sunt autonome faţă de Stat şi se bucură de sprijinul 
acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în azile şi în orfelinate. 
Implicarea Bisericii în aspectele vieţii sociale a crescut simţitor în ultima perioadă, cu mari eforturi din partea 
instituţiei şi a conducerii ei. Sprijinul Statului pentru biserici şi autonomia acestora faţă de Stat ţine de tradiţia 
începutului primelor state medievale ale secolului al XIV-lea. Bineînţeles, abordările şi cuantumul sprijinului a variat 
de la o perioadă istorică la alta, de la un principe-domnitor la altul:  Ştefan cel Mare, în sec. al XV-lea, a înmulţit 
averile mănăstireşti, pe când Alexandru Ioan Cuza a secularizat sau etatizat aceste averi, în sec al XIX-lea, asigurând 
totuşi salarizarea clerului. 
Până şi în timpul regimului comunist, susţinerea Bisericii de către Stat a fost păstrată într-o formă minimală, cel puţin 
scriptic, deşi ateismul era ideologia oficială de Stat: Constituţia Republicii Populare Române şi a Republicii 
Socialiste Române nu prevedeau expres o separaţie între Stat şi Biserică, iar Statul acorda un sprijin financiar 
minimal pentru salariile preoţilor. 
Sprijinul Statului faţă de cultele religioase nu trebuie să se datoreze numai tradiţiei, ci şi realităţilor economice 
concrete. Totuşi, în primul rând, tradiţia multiseculară, de susţinere a Bisericii înseamnă şi o recunoaştere constantă 
de către autorităţi a rolului pe care instituţiile ecleziastice le-au jucat de-a lungul timpului în viaţa socială-caritativă şi 
spirituală a acestui popor, în promovarea limbii, culturii şi identităţii naţionale, a statutului de partener social şi factor 
al păcii sociale. 
Mult timp am fost preocupaţi cum să ne câştigăm libertatea. Putem afirma că am dobândit-o, aşa că e momentul să 
fim responsabili şi să o preţuim, să o folosim cu dreaptă măsură, pentru a ne păstra umanitatea şi integritatea 
sufletului!  
Să fim conştienţi că acţiunile noastre nu au numai consecinţe în plan social, terestru, ci, inclusiv pe plan etern, de 
natură spirituală, transcedentală! 
 

Deputat, 
Dorel Covaci 

 
*** 

 
Specialitate medicală de fizioterapeut 

 
 
În România anului 2013, profesia de fizioterapeut se învaţă în: şcoli postliceale (asistent fizioterapie), 

facultăţi cu profil sportiv (profesor de cultură fizică şi kinetoterapeuţi), facultăţi de medicină (sistem Bologna – 3 ani, 
tehnicieni în balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală).  

Specificăm că în C.O.R. nu există ocupaţia de tehnician în balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală. 
Fizioterapeuţii evaluează, planifică şi implementează programe de reabilitare care îmbunătăţesc sau restabilesc 
funcţiile motorii umane, măresc capacitatea de mişcare, calmează durerile şi tratează ori previn problemele fizice 
asociate cu leziuni, boli şi alte deficienţe. Aceştia aplică o gamă largă de terapii fizice şi tehnici, cum ar fi mişcarea, 
ultrasunetele, laserul şi alte tehnici similare. 
În C.A.E.N. ocupaţiile cu cod sunt:  
• Fiziokinetoterapeut 
• Fizioterapeut 
• Kinetoterapeut 
• Profesor cultură fizică medicală 
 
Specialitatea Fizioterapie cu ocupaţiile descrise au pregătiri diferite cu programe de învăţămant şi durată de studii 
diferite. Locul de muncă pentru această specialitate este acelaşi în spitale, ambulatorii, cu profil medical de 
balneofizioterapie şi recuperare medicală în baze de tratament, într-o echipă subordonată medicilor de specialitate.  

Am cunoştinţă de faptul că promoţiile absolvente ale Universităţilor de Medicină şi Farmacie care primesc 
titlul de tehnician în balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală nu sunt primiţi în Ordinul Asistenţilor Medicali 
(ordin cadre medii medicale). În Colegiul Medicilor din România (nu au cum, nu sunt medici) şi deci, conform Legii 
Sănătăţii în vigoare, nu pot avea liberă practică.  
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În majoritatea ţărilor europene această ocupaţie are denumirea de fizioterapeut (physical therapist), numai că 
este mult mai complexă şi se bazează pe o curriculă de pregatire total diferită.  

În Uniunea Europeană nu există norme generale acceptate privind profesia de kinetoterapeut sau 
fiziokinetoterapeut. În general, studiile academice de fizioterapie nu fac parte nici din domeniul educaţie fizică şi nici 
medicină, ci dintr-un domeniu numit ,,health and social care”, care, deşi este prevăzut în Declaraţia de la Bologna, la 
noi în ţară nu există. 

Un alt aspect ce trebuie clarificat este cel legat de uniformizarea pregătirii în cadrul specialităţii kinetoterapie, 
în sensul că există diferenţe în ceea ce priveşte programa de învăţământ, durata de studii, uniformizare în ceea ce 
priveşte instituţiile de învăţământ în care se studiază această specialitate, ea fiind studiată atât la Facultăţi de 
Medicină cât si la Facultăţi de Educaţie Fizică şi Sport. 

Am considerat necesară intervenţia spre aducerea la cunoştinţă Ministerului Sănătăţii, Ministerului 
Învăţământului, Comisiilor de specialitate din Parlamentul României, pentru ca împreună să clarificăm situaţia 
acestei specialităţi. 

 
Deputat, 

Lucreţia Roşca 
 

*** 
 

România morală 
 
  
Stimaţi colegi,  
 

În calitate de parlamentar şi persoană publică nu am luat în discuţie niciodată latura legală a problemelor cu 
care se confruntă societatea românească. Consider că nu este de competenţa mea să fac acest lucru, mai ales pentru că 
eu am avut întotdeauna încredere în justiţie. Justiţia poate şi trebuie să îşi facă singură treaba fără ca noi, persoane 
publice sau nu, să punem presiune pe anumite aspecte. 

Însă, nimeni nu îmi poate lua dreptul să contest sau să aduc în discuţie latura morală a unor fapte sau 
întâmplări. Vreau şi cred că sunt dator să aduc în discuţie lipsa de moralitate în cazul celor sesizate de Corpul de 
Control al Primului Ministru atât în cazul CONPET cât şi în cazul RATB, latura juridică rămâne să o analizeze aşa 
cum am afirmat, autorităţile competente în acest caz. 

Ştim cu toţii că România, la fel şi lumea întreagă, trece printr-o criză economică fără precedent care ar fi 
trebuit să ducă la reprioritizarea anumitor aspecte social- economice, reprioritizare care a fost prost înţeleasă de 
guvernarea PDL. Dacă in 2010-2011 când afirmam acest lucru, colegii din PDL ne acuzau de demagogie sau de 
faptul că suntem populişti şi vrem să ascundem faţa reală a situaţiei în care se află România, iată că lucrurile nu stau 
chiar aşa. 

Şi vreau ca astăzi să dau doar două exemple. Primul este cel de la CONPET. Iată cum au stat lucrurile acolo. 
În timp ce doamna Roberta Anastase număra din doi în doi pentru a trece prin Parlament legea privind micşorarea 
pensiilor, în timp ce guvernarea PDL tăia salariile, creştea TVA la 24% şi închidea spitale şi şcoli, clamând 
necesitatea reducerii cheltuielilor statului în condiţii de criză economică, tatăl doamnei Roberta Anastase, în calitate 
de consilier sef al directorului general şi de şef de departament la Conpet Ploieşti, Corneliu Anastase era premiat de 
statul român. În perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2012 Corneliu Anastase a încasat prime în cuantum total de 
126.508 lei. După înfiinţarea unui post special pentru domnul Anastase, din iunie 2010 acesta a încasat un salariu 
lunar de 9.800 lei, similar celui de director. 

Şi în această situaţie mă întreb : ce este moral în toată această şaradă? Şi acum îi întreb şi pe colegii de la 
PDL care ne acuzau că nu vrem să scoatem România din criză: pentru cine era criză, stimaţi colegi?  

Cea de-a doua situaţie pe care doresc să o aduc în discuţie este cea de la RATB. Cum este posibil ca atunci 
când este înregistrat un profit contabil zero doi ani consecutivi, să fie efectuate cheltuieli de protocol în valoare de 
450.967 lei, din care 299.119 lei pentru produse de la cantină, de patiserie, băuturi şi cafea pentru conducerea regiei, 
activităţi secundare desfăşurate de cantina şi bufetul din incintă, casa de oaspeţi Predeal şi asociaţia sportivă.  

Acestea sunt doar două dintre situaţiile a căror lipsă de moralitate frizează ridicolul. O administrare a banilor 
publici în bătaie de joc şi o guvernare PDL care a râs românilor în nas. Asta descoperim acum. 
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Stimaţi colegi, nu doresc să fiu absurd. Cheltuielile de protocol sunt necesare şi justificabile pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a activităţii unor companii atât de mari. Însă, o limitare mai strictă a acestora, măcar pe 
o perioadă limitată de timp, este necesară. Achiziţionarea de parfumuri, vita Kobe sau nu ştiu ce alte loţiuni de corp 
nu pot fi considerate necesităţi, mai ales într-o perioadă de criză.  
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Ciprian Nica 

 
*** 

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

Domnilor miniştri, 
 

Săptămâna trecută am avut plăcerea să particip la seminarul cu tema „Strategie şi acţiune privind educaţia 
adulţilor”, organizat de Asociaţia EUROED cu ocazia întâlnirii anuale a Consiliului Director al Asociaţiei Europene 
pentru Educaţia Adulţilor - EAEA, care, în acest an, s-a desfăşurat la Bucureşti. 

În dubla mea calitate de parlamentar şi de mai vechi cadru didactic, am apreciat aşa cum se cuvine 
importanţa activităţii pe care astfel de asociaţii o desfăşoară. Educaţia adulţilor reprezintă un domeniu de o 
importanţă majoră în dezvoltarea unei societăţi, iar eu sunt unul dintre cei care nu doar că pledează, cu orice prilej, în 
favoarea acestei forme de educaţie, ci şi dintre cei care caută să beneficieze în mod direct de pe urma acesteia.  

Astăzi, nu ar mai trebui să reprezinte pentru nimeni un secret faptul că societatea contemporană s-a angajat 
pe un drum ireversibil care duce spre o globalizare tot mai accentuată. Nici o ţară şi nici un popor nu-şi mai pot 
permite o existenţă autarhică, desfăşurată în limitele unor graniţe rigide, ci sunt nevoite să participe, tot mai intens, la 
schimbul mondial de valori, în beneficiul propriei lor dezvoltări. Exemplele concrete în acest sens sunt oferite chiar 
de apartenenţa noastră la blocuri transnaţionale ca Uniunea Europeană şi Pactul Atlanticului de Nord, ca să nu mai 
vorbim de cel mult mai cuprinzător reprezentat de Organizaţia Naţiunilor Unite. 

Ori, pentru a face faţă într-un mod rezonabil cerinţelor şi provocărilor unei astfel de lumi, fiecare individ 
responsabil trebuie să-şi perfecţioneze, permanent, pregătirea. Şi aici nu mă refer doar la cea profesională (foarte 
importantă, evident, dar nu şi suficientă), ci la întregul palier al educaţiei, culminând cu cel al educaţiei 
multiculturale. Dacă nu cunoşti valorile şi modul de viaţă al celor cu care realităţile contemporane te aduc în contact 
nemijlocit, nu poţi nici să le accepţi, dar nici să ai pretenţia ca propriul tău set valoric să fie, la rându-i, acceptat de 
aceştia.  

Din acest motiv, consider că este necesar ca organizaţii precum Asociaţia Europeană pentru Educaţia 
Adulţilor trebuie nu doar să-şi amplifice activitatea, dar să o şi diversifice de o asemenea manieră încât să depăşească 
cu mult simplul cadru al perfecţionării profesionale a adultului.  

Acum, şi întotdeauna, cea mai puternică frână în calea dezvoltării sociale o reprezintă individul care citeşte o 
singură carte-n viaţă. 

 
Deputat, 

Angel Tîlvăr 
 

*** 
                                                                  

Drumul Naţional 7 leagă principala cale rutieră de intrare în partea de vest a ţării, prin vama Nădlac, de 
Bucureşti. Până la finalizarea autostrăzii Nădlac – Bucureşti (culoarul IV paneuropean), DN 7 este o rută strategică şi 
extrem de circulată, care leagă România de Occident prin cea mai tranzitată vamă din vestul ţării.  

În ultimii ani, circulaţia pe DN 7 este îngreunată de lucrările pentru realizarea a două pasaje de 
supratraversare a căii ferate, pe centura Aradului. Lucrările începute nu au fost finalizate. Guvernele Boc şi 
Ungureanu au tăiat succesiv finanţarea pentru cele două pasaje în anul 2012. În prezent, lucrările trenează iar 
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circulaţia în zonă se desfăşoară cu mare dificultate. În loc să fluidizăm traficul, prin investiţia nefinalizată s-au creat 
greutăţi suplimentare. 

Consider că finalizarea celor două pasaje rutiere este o prioritate pentru CNADNR. Invoc în primul rând 
considerente care ţin de funcţionalitate. DN 7 este un drum foarte circulat, important pentru activitatea economică, 
atât pentru import cât şi pentru export. Blocajele rutiere frecvente creează timpi suplimentari de aşteptare pentru TIR-
uri şi implicit inconveniente agenţilor economici din România. Traficul îngreunat creează neplăceri şi persoanelor 
fizice care tranzitează Aradul şi în mod special arădenilor. 

Pentru străinii care intră în vestul României – cei mai mulţi pe DN 7, prin vama Nădlac – primul municipiu 
prin care trec este Aradul. Imaginea unui drum aflat permanent în construcţie, traficul blocat şi timpii de aşteptare 
creează o primă impresie foarte proastă pentru România. Până la realizarea autostrăzii care va lega Nădlac de 
Bucureşti, finalizarea pasajelor de pe centura Aradului este importantă pentru atragerea turiştilor care vin cu maşina 
din Occident şi se îndreaptă spre munte sau spre Marea Neagră. 

Nu în ultimul rând, finalizarea celor două pasaje reprezintă o obligaţie morală pentru USL. La finalul anului 
2012, primul ministru Victor Ponta, alături de actualii parlamentari ai USL, am promis finanţarea şi finalizarea 
acestor obiective de investiţii. 

Înţeleg desigur că situaţia actuală a României presupune o serie de constrângeri bugetare. Ştiu că există un 
număr mare de investiţii care trebuie continuate, investiţii care depăşesc capacitatea de plată a Guvernului. Susţin 
însă cu toată convingerea că prioritizarea corectă a investiţiilor obligă CNADNR să finalizeze cât mai repede cele 
două pasaje de pe centura Aradului. Cred că argumentele care ţin de interesele economice şi de imagine ale României 
susţin puternic solicitarea adresată CNADNR şi Guvernului României de a finaliza cât mai repede cele două pasaje 
de pe DN 7.    

  
Deputat, 

Flavius Măduţa 
 

*** 
 

Ziua Internaţională a Pământului - 22 aprilie! 
 
Doamnelor şi domnilor, 
Stimaţi colegi, 
 
        Ea a fost sărbătorită pentru prima oară în 1970, pentru a sublinia nevoia de a conserva reursele naturale ale 
Pământului. 
          Născută dintr-o mişcare a studenţilor, Ziua Pământului a devenit un eveniment educativ şi informativ. 
Grupurile ecologiste se folosesc de această ocazie pentru a atrage atenţia asupra problemelor de mediu ale Terrei: 
poluarea aerului, apelor şi a solului, distrugerea ecosistemelor, dispariţia a mii de specii de plante şi animale şi 
epuizarea resurselor naturale. 
          Aceasta zi  este acum sarbatorita pe plan international ca o expresie comuna, ca o dorinta publica de a construi 
o societate stabila. Unind cetatenii activisti, aceasta zi educa si mobilizeaza oamenii din intreaga lume pentru a 
proteja mediul inconjurator. Inspira necesitatea de a actiona, la nivel personal, comunitar, national si international.  
          Activitatile si programele de Ziua Pamantului, reamintesc de promisunea, de dorinta publica si implica 
participarea tuturor nivelelor sociale.  
         Ziua Pamantului ofera imensa oportunitate de a unii oamenii pentru a realiza actiuni benefice tuturor. Foarte 
des, se lanseaza proiecte al caror efect este de a realiza beneficii comunitatii si ajuta la intarirea legaturii dintre 
grupurile comunitatii. 
          Va multumesc. 
 

Deputat, 
Florin Pâslaru 

 
*** 
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Dezvoltarea turismului în Colegiul de vest al Văii Jiului 

 
Colegiul de Vest al Văii Jiului cuprinde localităţile Vulcan, Lupeni şi Uricani, situate în Depresiunea Valea 

Jiului din sudul judeţului Hunedoara, depresiune aflată la o altitudine de  ~600 m, de unde  se urcă spre vârfurile 
muntoase  . 

Turismul în Valea Jiului vine în completarea activităţii de minerit,care în ultimii ani s-a restrâns continuu. 
Văzut ca o alternativă a mineritului pentru a asigura echilibru economic zonei, în ultimii ani aici s-au efectuat o serie 
de investiţii, lucrările de modernizare a staţiunilor Straja şi Pasul Vâlcan au atras un număr de turişti în continuă 
creştere.Turismul reprezintă sigura posibilitate de atragere a banilor din exteriorul Văii Jiului, prin intermediul 
turiştilor care vizitează zona şi în acelaşi timp se creează oportunitatea ca cei care dispun de resurse financiare, atraşi 
de frumuseţea locurilor să fie dispuşi să investească în diverse afaceri în această zonă. 
Municipiul Vulcan este situat pe cursul mijlociu al Jiului de Vest, este una din cele mai frumoase asezări urbane din 
Valea Jiului, la o altitudine de 680m, înconjurat de masivele Pasul Vâlcan, Drăgoiu,Zănoaga şi Retezat.În februarie 
2011, aici a fost inaugurată telegondola care duce spre Staţiunea Pasul Vâlcan, aceasta face parte dintr-un amplu 
proiect de investiţii, care poartă denumirea ,, Castelul din Carpaţi” inclus în Programul Schi în România. 
Acest proiect vizează dezvoltarea domeniului schiabil în două etape: 

 într-o primă etapă s-a realizat telegondola situată între cotele 770-1310 m , traseul este de la marginea 
municipiului Vulcan,până în Staţiunea Pasul Vâlcan,are o lungime de 3500m şi este dotată cu 73 de 
gondole,amenajarea pârtiei de schi,amenajarea drumului de acces la staţiile superioară şi inferioară ale telgondolei, 
instalaţia electrică pentru telegondolă şi amenajarea unei parcări,proiectul având o valoare de 6,6 milioane de euro, 
proiect realizat din fonduri guvernamentale; 

 în cea de-a doua etapă urmează să se realizeze o a doua telegondolă între cotele 1310-1620m, care face 
unirea cu Staţiunea Straja din Lupeni,amenajare pârtii de schi,instalaţii de teleschi,instalaţie zăpadă artificială cu 8 
tunuri de zăpadă, achiziţia a 4 utilaje tip. Ratrac, alimentarea cu apă a instalaţiilor de producere a zăpezii artificiale. 

Municipiul Lupeni este o localitate cu o istorie bogată, acesta pune la dispoziţia turiştilor Staţiunea Straja. 
Staţiunea este situată la cca. 9 km de municipiu, la o altitudine cuprinsă între 1350m şi 1580m, într-un cadru natural 
pitoresc, pe versantul nordic al Munţilor Vâlcan, dominat de vârful Straja(1868m), aceşti munţi străjuiesc împreună 
cu versantul sudic al Munţilor Retezat, Valea Jiului de Vest. 

Accesul în staţiune  se face cu telegondola , aceasta are o lungime de 2515 m, cu plecare din Zona Agrement 
Brăiţa , de la altitudinea de 750m şi sosire în staţiune la altitudinea de 1350m, pusă în funcţiune în decembrie 2012. 

Staţiunea Straja este inclusă în Programul  „Superschi în Carpaţi “ începând cu anul 2003, proiectul de 
investiţii derulat în staţiune face parte integrantă din Programul Schi în România, aici există  220 locaţii de primire 
turistică, în care pot fi cazate un număr de 3000-4000 persoane şi ca urmare a investiţiilor realizate în staţiune, 
aceasta este vizitată la sfârşit de săptămână de 6000-7000 turişti  pe zi. 
Conform P.U.Z.  sunt prevăzute a se construi, pe lângă cele existente, încă 140 noi unităţi de cazare, precum şi  a 
unor spaţii de parcare aferente acestor unităţi care vor permite dezvoltarea Staţiunii Straja şi transformarea acesteia în 
Staţiune Turistică  de interes Naţional şi Internaţional. 
Investiţiile din staţiune au fost realizate conform Proiectului ,, Dezvoltarea Staţiunii Turistice Straja”, aprobat de 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului , acest proiect are o valoare de 189.607.421,00 lei cu TVA inclus şi 
au fost executate până în prezent următoarele lucrări: 

 amenajarea pârtiilor existente în număr de 7; 
 s-a construit pârtia aferentă telegondolei cu o lungime de 3504m; 
 s-a construit pârtia Canal 2 cu o lungime de 1400m; 
 s-a construit pârtia aferentă telescaunului Staja debraiabil cu 4 locuri T3; 
 s-a construit telescaunul Straja debraiabil cu 4 locuri ce face legătura între Şaua Mutu aflată la altitudinea de 

1650m şi Vârful Straja la altitudinea de 1870m; 
 S-a amenajat un lac de acumulare de 72000mc pentru a alimenta cei 164 hidranţi necesari celor 20 de tunuri 

pentru producerea zăpezii artificiale; 
 S-a construit o telegondolă GD8 care a înlocuit vechiul telescaun, aceasta are o lungime de 2515m, un numar 

de 46 de cabine, capacitatea de transport de 8 persoane/cabină; 
 S-au achiziţionat 2 ratracuri moderne pentru prepararea pârtiilor de schi; 
 S-au achiziţionat 10 tunuri pentru producerea zăpezii artificiale; 
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 S-au amenajat parţial cele două pasarele de trecere peste drumul judeţean pentru a uni pârtia Constantinescu 
cu pârtia telegondolă, obţinându-se astfel cea mai lungă pârtie din România de peste 8,3 km, ce va uni Vârful Straja 
cu staţia de plecare a telegondolei din Zona de Agrement Brăiţa. 
Din proiectul prezentat au mai rămas de executat următoarele obiective: telescaun T4 pe traseul  Staţie de sosire 
Telegondolă –Vârful Mutu, telescaun T2- care va uni Vârful Straja cu Pasul Vâlcan, un Complex turistic care va 
cuprinde o sală de sport, două terenuri sintetice şi  un bazin de înnot, un restaurant panoramic în Vârful Mutu la 
altitudinea de 1770m,punct jandarmerie, garaj ratrac şi service,sistematizare urbană şi alte amenajări pentru 
agrement. 

După cum am prezentat mai sus, se poate observa cu uşurinţă că în Staţiunea Straja au fost făcute importante 
investiţii ,care au contribuit la o amplă dezvoltarea a acesteia, dar în acelaşi timp investiţiile efectuate aici precum şi 
cele din localitate, pentru că nu-i aşa nu se poate face turism fără infrastructură şi învestiţii şi în oraş, au contribuit la 
creşterea datoriilor acumulate de Primăria municipiului Lupeni. 

 În această ordine de idei , rugăm atât  Guvernul României cât şi Ministerul Dezvoltării şi Turismului , să 
ajute municipalitatea în achitarea acestor datorii, şi astfel să acorde o şansă ca  Valea Jiului să aibă o dezvoltare 
economică sănătoasă. 

Oraşul Uricani este poartă de intrare în Masivul Retezat, pe aici există posibilitatea ca turiştii să pătrundă în 
Rezervaţia Naturală Retezat, unică prin frumuseţea locurilor datorată lacurilor glaciare din zonă, florei şi faunei 
deosebite prezente aici, de o importanţă majoră pentru acest oraş fiind continuarea construirii drumului DN 66A pe 
tronsonul Câmpul Lui Neag-Herculane. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, rog atât Guvernul României cât şi Ministrul Turismului ,în numele 
autorităţilor locale din Lupeni şi Vulcan  să sprijine continuarea investiţiilor pentru unirea celor două staţiuni Straja şi 
Pasul Vâlcan, pentru a forma un domeniu schiabil foarte vast , dezvoltând astfel  turismul la  un nivel care să 
contribuie într-o măsură importantă la dezvoltarea economică a zonei.  

 
Deputat, 

Cornel Cristian Resmeriţă 
 

*** 
 

Exploatarea gazelor de şist în staţiunea balneo-climaterică Buziaş din jud. Timiş 
 
 
Stimaţi colegi, 
Staţiunea Buziaş din jud. Timiş se află pe lista localităţilor selectate pentru exploatarea gazelor de şist în ţara noastră. 
În Monitorul Oficial 838 din 12.12.2012 s-a publicat HG 1188/04.12.2012, prin care se aprobă Acordul petrolier 
clasificat de concesiune pentru explorare/dezvoltare/exploatare în perimetrul oraşului-staţiune Buziaş din jud. Timiş, 
încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi S.C. Universal Premium SA. 
Precizez că oraşul Buziaş este atestat ca staţiune turistică, de interes naţional, potrivit H.G. 852/2008 (ultima 
atestare), beneficiind de o inestimabilă bogăţie de ape minerale, exploatate pentru consum/îmbuteliere şi 
comercializare, turism şi tratament balnear. Factorii terapeutici naturali specifici sunt: apele minerale carbogazoase, 
bicarbonatate, feruginoase, clorurate, calcice, magneziene, hipotone, atermale; mofetele şi bioclimatul antistres şi 
antiastenic, datorat ionizării negative puternice a zonei. 
Obiectivele turistice ale staţiunii sunt: 
- Colonada din lemn, o pergolă acoperită, unică în Europa pentru lungimea sa de 510 m, construită în stil turco-
bizantin, în anul 1875.  
- Parcul cu arbori seculari şi veveriţe, datând de la începutul secolului al XIX-lea, o adevărată oază de linişte şi 
relaxare, furnizorul unuia dintre factorii naturali de cură (aeroionizarea). 
- Ştrandul cu apă carbogazoasă. 
- Izvorul Mihai şi Izvorul Iosif, aleea ionilor negativi, Buveta Izvorul Sănătăţii, Muzeul Balnear (primul muzeu de 
acest gen din România), etc. 
Opiniile activiştilor de mediu şi ai specialiştilor în domeniu sunt îngrijorătoare, subliniind riscurile majore, care se 
asociază iminent forărilor de prospectare, respectiv, exploatare a gazelor de şist, punând în discuţie distrugerea 
ireversibilă a resurselor de ape minerale şi a climatului deosebit al zonei prin: 
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- Poluarea apei freatice şi a celei de suprafaţă; 
- Consumul imens de apă dulce, potabilă, sărăcirea apelor de suprafaţă şi/sau a celei freatice; 
- Posibilitatea distrugerii zăcământului hidromineral al staţiunii (apele minerale); 
- Eliminarea în atmosferă de chimicale, substanţe radioactive; 
- Apariţia unor iazuri de decantare cu substanţe toxice, chimicale, metale grele, substanţe radioactive; 
- Producerea unor cutremure; 
- Reducerea suprafeţei de teren disponibilă pentru agricultură, împădurire, activităţi benefice mediului/omului. 
Stimaţi colegi, turismul, mai mult ca oricare alt domeniu de activitate, este dependent de mediul înconjurător, acesta 
reprezentând „materia sa primă”, obiectul şi domeniul de activitate şi de desfăşurare, purtătorul resurselor sale. În 
scopul prevenirii infestării surselor de apă, a protejării sănătăţii populaţiei şi în temeiul prevederilor instituite prin 
Legea Minelor nr. 85/2003, Legea Protecţiei Mediului nr. 137/2005, H.G. 930/2005 pentru aprobarea normelor 
speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, lansez un semnal de alarmă şi 
de îngrijorare, pentru a lua în seamă protestul şi dezacordul ferm al comunităţii locale Buziaş, ONG-urilor, cadrelor 
medicale, mass-mediei naţionale, a specialiştilor în probleme de mediu şi tuturor celor interesaţi în conservarea şi 
valorificarea unor zone cu potenţial turistic imens din ţara noastră! Drept urmare, propun adoptarea măsurilor legale 
pentru revocarea sau, după caz, încetarea producerii efectelor H.G. 1188/04.12.2012, asumarea şi implementarea, cu 
responsabilitate, a paradigmei dezvoltării economice durabile şi salvarea staţiunii Buziaş de consecinţele orientării 
spre producţie, în detrimentul conservării mediului! 

 
Deputat, 

Dorel Covaci 
 

*** 
 

Alba Iulia are dreptul legitim şi istoric de a deveni capitală regională 
 
Dragi colegi parlamentari, 
Dragi prieteni şi români din toată ţara, 
 

Prin prezenta declaraţie politică vreau să atrag atenţia asupra modului în care procesul de regionalizare va lua 
în calcul şi dimensiunea istorică şi culturală în alegerea capitalelor regionale. 

În acest sens, Alba Iulia este oraşul cel mai îndreptăţit să devină capitală regională. Oraş al unirii naţiunii 
române, Alba Iulia reprezintă un simbol pentru istoria românilor iar acest lucru nu trebuie ignorat de o regionalizare 
care trebuie să unească cetăţenii, nu să destrame România în zone fără semnificaţie naţională. 
Astfel reamintesc Rezoluţia Unirii care menţiona: „Adunarea naţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat şi 
Ţara Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia în ziua de 1 decembrie 1918, decretează 
unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România. Adunarea proclamă îndeosebi dreptul 
inalienabil al naţiunii române la întreg Banatul, cuprins între Mureş, Tisa şi Dunăre.” 
Rezoluţia redactată de Vasile Goldiş cuprindea o serie de principii care trebuie să stea la baza regionalizării de astăzi: 
- Atunci se dorea înfăptuirea unui regim curat democratic pe toate terenurile vieţii publice, lucru la care tindem 
şi astăzi împreună cu Guvernarea USL. 
- Atunci se mai dorea o reforma agrară radicală, ce poate fi transpusă astăzi în susţinerea agriculturii şi satului 
românesc. 
- Participanţii doreau o legislaţie de ocrotire a muncitorimii industriale, transpusă astăzi în nevoia unei 
legislaţii pentru protejarea salariaţilor din mediul privat şi industrial 
- Se dorea o deplină libertate naţională pentru popoarele conlocuitoare şi o deplină libertate confesională, în 
sensul respectului minorităţilor naţionale şi religioase garantate de Constituţia de astăzi şi sper eu în cea care va fi 
supusă votului la finalul anului. 

 
Dar trebuie menţionat că Alba Iulia fusese aleasă din două motive de către Consiliul Naţional Român Central 

pentru a adăposti între zidurile ei pe reprezentanţii poporului românesc din Transilvania, în cea mai mare zi din 
istoria sa. Primul a fost dat de faptul că la 1 noiembrie 1599, Mihai Viteazul, biruitor la Şelimbăr, îşi făcuse intrarea 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 11 - 2013 săptămâna 15 – 19 aprilie 

2013  

 

55

triumfală în Alba Iulia transformând localitatea în Capitala strălucitului domn în timpul scurt cât el reuşise să 
săvârşească cea dintâi unire a Ţărilor Române.  

Tot pe acelaşi platou al Cetăţii, în 1784, alţi luptători pentru unitatea naţională, Horia şi Cloşca, sufereau 
supliciul frângerii pe roată, pentru că au avut curajul să ceară o viaţă mai bună pentru neamul lor. 

Toate aceste date istorice sunt adânc înrădăcinate în inimile românilor. Au fost etape importante în drumul 
greu spre unire pe care procesul de regionalizare nu trebuie să le ignore. A ignora Alba Iulia ca potenţială capitală 
regionalizare înseamnă ignorarea semnificaţiei acestor zile şi importanţa acestei cetăţi în crearea unităţii naţionale. 
Nevoia unei regionalizări destinate atragerii fondurilor europene nu trebuie să se facă în detrimentul simbolurilor 
naţionale. Strămoşii noştri au murit pentru unirea ţării, iar noi nu trebuie să comitem greşeala de a o destrăma. 

Alba Iulia nu şi-a uitat istoria. Anual acest oraş găzduieşte sute de manifestaţii culturale menite să promoveze 
identitatea şi cultura românească iar celebrarea zilei naţionale de 1 decembrie ridică în fiecare an acest oraş la statutul 
de capitală de suflet a românilor. Prezenţa Universităţii 1 decembrie la Alba Iulia garantează suplimentar forţa şi 
importanţa oraşului în conturarea educaţiei româneşti şi formarea viitorului acestei ţări. 

La Alba Iulia se mai află astăzi sediul Curţii de Apel Alba sau sediul Agenţiei pentru Dezvoltarea Regională 
Centru care conferă o importanţă instituţională oraşului ce nu poate fi ignorată. Este adevărat, majoritatea acestor 
reuşite sunt datorate guvernării PSD din perioada 2000-2004. De atunci poate lipsa de implicare a conducerii 
judeţului şi a Municipiului a limitat capacitatea de dezvoltare economică şi socială a oraşului, dar pentru acest lucru 
nu sunt vinovaţi cetăţenii. Vinovaţi sunt cei care nu au condus cum trebuie destinele judeţului Alba şi ale 
Municipiului Alba Iulia şi nu au avut viziunea să dezvolte oraşului prin aducerea de investiţii, crearea de locuri de 
muncă, construcţia unui aeroport sau interconectarea cu principalele axe de transport.   

Dar dincolo de criteriile economice şi sociale pentru stabilirea capitalelor regionale, vă invit şi vă rog, dragi 
colegi parlamentari, să includem şi criteriul istoric şi cultural menit să garanteze viitorului stat român regionalizat 
siguranţa unităţii naţiunii române şi respectul pentru valorile şi istoria sa. 
 

Deputat, 
Ioan Dîrzu 

 
*** 

 
Defrisarilor abuzive! 

 
Doamnelor şi domnilor, 
Stimaţi colegi, 

 
           Defrişările abuzive din pădurile României sunt de la an la an tot mai vizibile si astazi avem aproximativ trei 
milioane de hectare de teren calamitat care reprezinta o treime din terenul arabil, nemaiputend fi astfel utilizat in 
agricultura. Redresarea suprafeţei si, implicit, protecţia mediului se pot realiza prin plantarea a circa 700.000 de 
hectare de pădure, care va avea rolul de a proteja solul împotriva inundaţiilor şi a altor fenomene, dar şi rolul de 
reţinere a CO2, principala sursă de poluare. 

Alunecările de teren, deşertificarea, precum şi agravarea unor fenomene meteorologice sunt rezultatele 
defrişării masive care a avut loc in ultimii ani în pădurile României. 

Au fost defrişate păduri, fără a mai fi împădurite. Ca efect al retrocedărilor, au fost defrişate în jur de 70.000-
80.000 de hectare, iar tăierile ilegale au dus la rărirea pădurilor pe câteva sute de mii de hectare. Suprafaţa împădurită 
din România se situează sub jumătatea mediei din Uniunea europeană. România trebuie să împădurească circa două 
milioane de hectare de terenuri, pentru a ajunge gradul mediu de împădurire al Uniunii Europene. Gradul de 
împădurire în România este, în prezent, de circa 27 la sută, deşi în zona de câmpie nu depăşeste 15 la sută. La nivelul 
UE, gradul de împădurire este, în medie, de 33 la sută, dar sunt ţări precum Austria şi Germania cu peste 40 la sută, 
iar în ţările nordice cu procente de peste 80 la sută. 

Este timpul sa nu mai fim ignoranti! Pentru generatiile viitoare avem datoria de a face investitii importante in 
acest domeniu, avem datoria de a  planta copaci, de a planta paduri. Padurile sunt o bogatie importanta a Romaniei! 
Va multumesc. 

Deputat, 
Florin Pâslaru 
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*** 

                                                                                     
NU NEDREPTĂŢIŢI  MINERII! 

 
 
Prin  Legea Pensiilor nr. 263/2010, aprobată în perioada în care doamna Roberta Anastase era preşedinta 

Camerei Deputaţilor,s-a modificat în mod total incorect prevederea cu privire la stagiul complet de cotizare pentru 
cei care lucrează în  condiţii speciale, astfel conform art.56 alin.(5) ,stagiul complet de cotizare pentru persoanele 
prevăzute la alin. (1), este de 30 de ani. Precizez că potrivit art. 30 alin(1) în locurile de muncă cu condiţii speciale 
sunt incluse şi cele din unităţile miniere ,pentru persoanele care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% 
din timpul normal de muncă în luna respectivă. Astfel stagiul complet de cotizare pentru calculul pensiei acestei 
categorii de persoane s-a modificat de la 20 de ani, la 30 de ani, afectând în mod serios şi nejustificat cuantumul 
pensiei. 

În data de 25 septembrie 2012, am depus o Iniţiativă Legislativă care avea drept scop îndreptarea acestei 
nedreptăţi, respectiv modificarea art. 56 alin.(5) din Legea 263/2010, în sensul  ,, Stagiul complet de cotizare pentru 
persoanele prevăzute la alin. (1) este de 20 de ani”. 

În data de 29 octombrie 2012, Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a trimis această propunere 
legislativă pentru raport la Comisia pentru muncă,familie şi protecţie socială şi pentru aviz la Comisia pentru 
buget,finanţe,activitate bancară şi pieţe de capital şi Comisia pentru drepturile omului,culte şi minorităţi. 

În data de 8 noiembrie 2012  , Comisia pentru buget,finanţe,activitate bancară şi piaţă de capital a dat în mod 
nejustificat aviz de respingere acestei iniţiative ,iar la data de 21 decembrie 2012 , procedura legislativă pentru 
această  iniţiativă a încetat prin retragerea ei de către  Senat. 

Precizez că din cei 7700 de angajaţi din Valea Jiului care ar beneficia de această modificare a Legii, doar 500 
sunt prevăzuţi să iasă la pensie în acest an, deci punerea ei în aplicare nu ar fi un efort bugetar foarte mare,acest efort 
se va derula pe o perioadă de 10-12 ani, şi ar însemna o recunoaştere a drepturilor celor care au cotizat în mod corect 
la sistemul de pensii. 

În data de 29 martie 2013, ministrul Muncii Mariana Câmpeanu a participat la Deva, la o dezbatere iniţiată 
de Confederaţia Sindicală Naţională Meridian şi Prefectura Hunedoara,la întrebarea adresată de liderul Sindicatului 
Muntele -Adrian Jurca ,cu privire la avizul negativ acordat acestei iniţiative legislative, doamna Ministru a răspuns 
evaziv,neargumentând nimic în acest sens. 

Acest lucru este inacceptabil din punctul meu de vedere,mai ales ca doamna este Senator de  Hunedoara şi 
reprezintă Colegiul Deva-Hunedoara-Haţeg, colegiu în care sunt oameni care beneficiază de prevederile acestei 
iniţiative legislative. 

Fac un apel în acest sens ,la toţi factorii decidenţi să sprijine această Propunere de modificare a Legii 
263/2010, şi vă anunţ şi pe această cale că voi relua demersurile pentru aprobarea acesteia, sperând  că de această 
dată o voi avea alături  de mine şi mineri şi pe doamna ministru Mariana Câmpeanu. 

 
Deputat, 

Cornel Cristian Resmeriţă 
 

*** 
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 Întrebări 
 
 

Adresată doamnei Maria Grapini, Ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri  şi 
Turism 
 

Doamnă Ministru,  
Dezvoltarea turismului din România este o problemă care a constituit subiectul unor ample dezbateri în 

ultimii ani şi al unor studii şi planuri naţionale. Dezvoltarea turismului presupune a identifica punctele slabe din 
industria turistică din România şi de a trasa direcţiile strategice privind modul în care aceasta poate fi restructurată şi 
în care pot fi asigurate resursele necesare, precum şi modul în care poate fi regenerată pentru a putea concura în mod 
eficient pe piaţa mondială. 

Conform datelor Eurostat, în anul 2011, aproximativ 1.042 milioane rezidenţi ai UE-27 au făcut călătorii de 
vacanţă, din care aproximativ un sfert au fost călătorii în afara ţării de reşedinţă (călătorii în străinătate). Destinaţia 
preferată a locuitorilor statelor membre ale Uniunii Europene a fost Spania, aceasta întrunind 13% din suma 
călătoriilor în străinătate efectuate, fiind urmată de Italia şi Franţa, ambele cu 9%. România a fost inclusă în acest 
clasament la „Alte destinaţii europene”, procentul înregistrat fiind atât de redus încât nu s-a considerat necesar a fi 
menţionat. 

 
Conţinutul întrebării:  
       Având în vedere cele prezentate mai sus, vă întreb doamnă Ministru: 

- Ce strategii are ministerul pe care îl coordonaţi pentru diminuarea deficienţelor cu care România se confruntă 
în acest domeniu ? 

 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Angel Tîlvăr 

 
*** 

 
 

Adresată domnului Radu Fenechiu, ministrul Transporturilor 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 

Desigur situaţia economică este dificilă nu numai în zona Hunedoarei. Suntem îngrijoraţi şi preocupaţi 
permanent să ne concentrăm toate eforturile pentru relansarea economiei judeţului, urmărind cu prioritate crearea de 
noi locuri de muncă. Avem stabilite mai multe direcţii de acţiune. Una dintre ele este şi atragerea de investiţii străine.  

Din păcate, aici un rol extrem de important îl are starea infrastructurii rutiere. În acest context, vă rugăm să 
ne spuneţi în ce stadiu  se afla reabilitarea drumului naţional DN 76, pe porţiunile Deva-Brad şi Brad-Oradea, având 
în vedere că, după informaţiile pe care le deţinem în acest moment, drumul este aproape impracticabil? Şi, de 
asemenea, care este termenul la care preconizaţi ca lucrurile să intre în normal din punct de vedere al circulaţiei 
autovehiculelor? 

Solicit răspuns scris şi oral. 
 

Deputat, 
Natalia Elena Intotero 

 
*** 
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Adresatăm domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Afacerilor Europene 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării 
 
Stimată doamnă ministru, 
Stimate domnule ministru,  
 
La doi ani de la lansarea Strategiei pentru regiunea Dunării, Comisia Europeană a publicat Raportul intermediar 
privitor la aceasta. 
Totodată, cu această ocazie, s-a făcut un apel la guvernele celor 14 ţări membre ale Macroregiunii Dunărea- 
Germania, Austria, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Bulgaria, România, Croaţia, Serbia, Bosnia şi 
Herţegovina, Muntenegru, Ucraina, Moldova-  dintre care 8 membre U.E., de a include priorităţile Strategiei în 
programele de finanţare cu fonduri structurale europene şi  din Fondul european de investiţii din exerciţiul 2014-
2020. Statele membre U.E. au fost invitate să abordeze obiectivele acestei Strategii şi în cadrul reuniunilor 
Consiliului UE la care iau parte miniştri ai transporturilor, mediului, cercetării, de interne şi alţii. 
Raportul mai-sus menţionat face referire la probleme cum sunt cele privitoare la lipsa legăturilor de transport, 
poluare, infracţiuni şi absenţa competitivităţii, iar Strategia pentru regiunea Dunării are în vedere interconectarea 
regiunii Dunării, protejarea mediului, creşterea prosperităţii, precum şi consolidarea regiunii Dunării, cum sunt: 
finalizarea podului Calafat-Vidin, acţiunile de cercetare pentru proiectarea de noi nave de  reînnoire a flotei dunărene, 
interconectorul de gaze Bulgaria-Serbia, proiectul "Floodrisk" pentru o bază de date cartografice comune privitoare la 
riscul de inundaţie, protecţia populaţiilor de sturioni din fluviu, forumul IMM-urilor coordonat de Camera de Comerţ 
a Austriei, consolidarea cooperării în combaterea criminalităţii transfrontaliere de pe fluviu. 
Doamna ministru, domnule ministru, având în vedere aceste aspecte, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Care este punctul dumneavoastră de vedere cu privire la raportul intermediar privitor la Strategia pentru regiunea 
Dunării? 
2. Care sunt priorităţile dumneavoastră, în funcţie de prerogativele deţinute, cu privire la responsabilităţile României 
ca stat membru al Macroregiunii  Dunărea şi cum intenţionaţi să respectaţi şi să preîntâmpinaţi obiectivele Strategiei? 
3. Cum intenţionaţi, doamna ministru al Mediului şi Schimbărilor Climatice, să rezolvaţi, în limita prerogativelor ce 
vă revin, problemele semnalate în Raportul intermediar la care face referire întrebarea de faţă? 
4. Cum intenţionaţi, doamna ministru şi domnule ministru, să vă coroboraţi şi să vă coordonaţi activitatea în vederea 
includerii  priorităţilor Strategiei în programele de finanţare din fonduri europene din perioada 2014-2020? 
 5. Care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, priorităţile în ceea ce priveşte regiunea Dunării? 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Aspecte privitoare la Programul Rabla 
 
 
Stimată doamnă ministru, 
 
Lunea aceasta, timp de o săptămână, s-a lansat în dezbatere publică Programul guvernamental de casare a maşinilor 
uzate- Rabla, urmând apoi ca modul de desfăşurare a acestuia să fie stipulat într-un ghid de finanţare, aprobat prin 
ordin de ministru. 
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Conform declaraţiilor dumneavoastră, doamna ministru, tichetul valoric de 1.500 de euro, acordat pentru casarea unui 
autoturism va putea fi transmisibil, dar reducerea de preţ pentru achiziţionarea unei noi maşini va fi contravaloarea 
unui singur tichet. 
Doamna ministru, având în vedere aceste aspecte, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Nu consideraţi că limitarea la un singur tichet tranzacţionat poate conduce la descurajarea înnoirii parcului auto din 
România? 
 2. Consideraţi oportun ca tichetul să poată fi comercializat numai de către dealerii auto ca măsură de îmbunătăţire şi 
de uşurare a fluxului pe care scopul  Programului Rabla îl presupune? 
3. Care este termenul de finalizare a evaluării costurilor programului de faţă şi, în cazul în care evaluarea a fost 
îndeplinită, care este bugetul alocat programului pentru anul în curs şi ce procent reprezintă acesta din Fondul de 
Mediu din care acesta este finanţat? 
4. Aşa cum aţi declarat, din Fondul de Mediu, trebuie restituită şi vechea taxă auto către cei care au câştigat procesul 
intentat statului român. Ce sumă totală reprezintă această restituire, ce procent din ea a fost restituit până în acest 
moment şi cum afectează această restituire bugetul alocat Programului Rabla? 
5. Ca urmare a declaraţiei dumnevoastră: "Programul nu se va mai numi Rabla. Avem în vedere acordarea unor 
bonusuri suplimentare, dar vi le vom comunica la vremea respectivă. În afară de bonusul pe care l-am luat în calcul la 
achiziţionarea unei maşini electrice, de 2.500 de euro pe maşina achiziţionată, atât persoane fizice cât şi persoane 
juridice, avem în vedere şi acordarea unor bonusuri în cadrul acestui nou program pentru înnoirea parcului auto, în 
vederea reducerii emisiilor de dioxid de carbon pentru România", vă rog să îmi comunicaţi care sunt posibilele nume 
ale programului, care sunt obiectivele principale ale celor 3 formule pe care aţi declarat că se lucrează şi care este 
termenul vizat pentru anunţarea noului nume al programului şi a noilor măsuri? 
6. Ca urmare a amânării de ultimă oră a lansării Programului Rabla, vă solicit un punct de vedere asupra acestui 
subiect. 
Solicit răspuns în scris. 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
Adresată doamnei Lucia Ana Varga. ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură  
 

Situaţia patrimonială a fondului forestier din România, în perioada 1990- 2012 
 

 
Stimată doamnă ministru, 
 
Sinteza Raportului de audit privind Situaţia patrimonială a fondului forestier din România, în perioada 1990- 2012, 
elaborată de către Curtea de Conturi a României, a semnalat aspecte precum: 
 
 „În perioada 1990-2012, suprafaţa fondului forestier-proprietatea publică a statului s-a redus cu 3.028.762 ha, prin 
retrocedări către persoane fizice şi juridice, urmare aplicării legilor de fond funciar. Procesul de retrocedare a 
terenurilor forestiere către foştii proprietari sau către urmaşii acestora este încă în desfăşurare. Se apreciază că o 
suprafaţă de cca 561.168,84 ha s-a retrocedat sau se află în diferite faze ale procesului administrativ sau juridic de 
retrocedare, fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, fiind considerate cazuri litigioase. (…) Solicitările de 
fond forestier formulate de către persoanele fizice depăşesc cu 390.000 ha (1.906 mii ha-1.516 mii ha) suprafaţa de 
pădure deţinută la nivelul anului 1948, iar dacă se iau în considerare pe lângă persoanele fizice şi formele asociative, 
depăşirea este de 575.000 ha (3.421 mii ha-2.846 mii ha). Judecând după mărimea acestor solicitări, ar însemna că 
statul nu va mai rămâne nici cu suprafaţa de pădure deţinută în proprietate în anul 1948, cu toate că, presupunând că 
reconstituirea s-ar face în condiţiile legii, această proprietate ar trebui să fie cu mult mai mare. (…) Situaţia punerilor 
în posesie a fost agravată şi mai mult ca urmare a hotărârilor diverselor guverne care s-au succedat la putere, de a 
constitui drepturi de proprietate pe seama proprietăţii publice a statului unor unităţi teritorial-administrative care nu 
au deţinut niciodată terenuri forestiere şi unor entităţi de cult care deţineau doar drepturi de folosinţă.” 
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Doamna ministru, având în vedere raportul mai-sus menţionat, vă rog să îmi comunicaţi, în calitate de ministru 
delegat pentru ape, păduri şi piscicultură din România punctul dumneavoastră de vedere asupra tuturor problemelor şi 
obervaţiilor ridicate de către acest Raport. 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Bani europeni pentru educaţie 
   
 Stimate domnule ministru,  
 
În cadrul Conferinţei organizată la Universitatea Politehnică Bucureşti, ministrul delegat pentru învăţământ superior, 
domnul Mihnea Costoiu, a declarat că: „Organismul Intermediar POSDRU al Ministerului Educaţiei Naţionale a 
verificat în perioada ianuarie-martie cereri de rambursare în valoare de 478 milioane lei, dintre acestea fiind validate 
sume în cuantum de 314 milioane lei.” 
 
În acelaşi context, dumneavoastră aţi declarat că: „Din ianuarie până azi, au intrat în contul României 185 milioane 
de euro. Mai sunt şi alte cereri care vor fi prelucrate. Sper ca într-un termen de câteva săptămâni să fim la zi”. 
Domnule ministru, având în vedere aspectele de mai-sus, vă rog să îmi comunicaţi care sunt motivaţiile 
rambursărilor, care este situaţia cererilor primite, cât şi termenul estimativ la care se va finaliza prelucrarea acestora.  
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 
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Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 
 

 
 Declaraţii politice 

 
 

România, pe drumul cel bun. Analizele primului trimestru al anului 2013 indică evoluţii economice pozitive 
 

Deşi mai sunt multe de făcut şi de reparat ca urmare a moştenirii democrat-liberale, cele mai recente estimări 
arată că România se încadrează în creşterea economică pe care Guvernul USL a luat-o în considerare la construcţia 
bugetului, creştere economică agreată cu partenerii noştri internaţionali.  

Acest lucru este unul extrem de important dacă luăm în calcul faptul că, deşi anul 2012 a fost unul dificil atât 
din cauza secetei, cât şi a situaţiei interne şi externe, creşterea economică de 0,7% în termeni reali, realizată anul 
trecut - mult peste ritmul anticipat anterior de 0,3% - a fost cea mai mare din regiune.  

Trebuie să fim conştienţi totuşi că asta nu înseamnă neapărat că economia a început să „duduie”, aşa cum 
începuse în guvernarea portocalie, când premierul Boc promitea, în timp ce hrănea gâştele pe câmp, măriri de pensii 
şi salarii fără număr, dar datele prezentate de specialişti indică o creştere a eficienţei muncii românilor.  

Mai mult, ultimele date din analiza primului trimestru indică faptul că România are o creştere a exporturilor 
de peste 8%, în timp ce importurile se limitează doar la 1%. Este pentru prima dată când avem într-adevăr un deficit 
al balanţei comerciale mai bun decât în urmă cu zece ani. De asemenea, avem o creştere a producţiei industriale pe 
primele luni de 6,4%, comparativ cu primul trimestru al anului precedent. În plus, la Ministerul de Finanţe există 
acum o rezervă financiară a cărui valoare a crescut de la 4 miliarde de euro, atât cât era suma lăsată de guvernările 
pedeliste, la 6,2 miliarde de euro. Aceste cifre, ca şi sumele din  rezerva Băncii Naţionale, de peste 35 de miliarde de 
euro, indică faptul că nu este niciun fel de problemă în achitarea tranşelor către FMI. 

Altfel spus, se pare că România are în prezent o situaţie mai bună faţă de ceea ce se întâmplă în restul 
Europei însă nu atât de bună încât să putem sta liniştiţi. Acest trend pozitiv este, din păcate, extrem de fragil şi poate 
fi în orice moment inversat dacă guvernul actual nu îl va gestiona bine. Sunt convins că guvernarea USL, şi în special 
miniştrii liberali din domeniul economic, vor face tot ceea ce este necesar pentru identificarea soluţiilor pentru 
continuarea acestui trend de creştere economică, dar şi pentru reducerea cheltuielilor. 
Spun acest lucru deoarece, pe termen mediu şi lung, prosperitatea românilor reclamă o viziune fiscal-bugetară 
liberală, adică măsuri hotărâte de simplificare fiscală şi, totodată, de stimulare fiscală a mediului de afaceri, a clasei 
de mijloc şi întreprinzătorilor care creează locuri de muncă şi generează prosperitate şi dezvoltare. Interesul 
României este, în acest moment, acela de a crea un mediu de afaceri predictibil, care să atragă investiţiile, astfel încât 
să câştige şi investitorii, iar România să se dezvolte.  

Din păcate însă guvernarea actuală mai are multe găuri pe care trebuie să le astupe după dezastrul lăsat în 
urmă de PDL şi clientela sa. Şi nu pot să nu reamintesc aici de celebrii „băieţi deştepţi”, de numeroasele facturi 
neachitate către diferiţi furnizori, de neasigurarea bugetelor pentru funcţionarea spitalelor şi plata medicilor, de 
neachiziţionarea medicamentelor atât de importante pentru bolnavi, de subfinanţarea sistemului de învăţământ, 
ş.a.m.d. 

Fără îndoială, relansarea economiei naţionale este cel mai important scop al guvernării actuale, iar împreună vom 
face, dacă va fi nevoie, chiar şi eforturi supraomeneşti pentru a reuşi acest lucru, în ciuda moştenirii lăsate de 
guvernarea portocalie, în ciuda condiţiilor geopolitico-economice la nivel european şi mondial, în ciuda opoziţiei care 
nu este interesată decât de discreditarea neîntemeiată a guvernului şi de stoparea reformelor, ideilor şi proiectelor 
noastre de reconstrucţie şi dezvoltare a economiei. 

 
Deputat, 

Gheorghe Dragomir 
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*** 

 
Târgovişte- capitala istorică a neamului românesc 

 
 
           Targovistea a intrat in constiinta neamului romanesc ca cel mai important centru economic, cultural – artistic 
si politico – militar al Tarii Romaesti. 
            Cele trei secole  de capitala si resedinta domneasca a Tarii Romanesti, intre anii 1396 – 1714 si cei 33 de 
domnitori pe care i-a adapostit ca o mama ocrotitoare, face din Targoviste cea mai veche, longeviva si importanta 
capitala a intreg spatiului romanesc. 
            Mentionata documentar din anul 1396, Targovistea isi are radacinile in strafundurile istoriei, sapaturile 
arheologice efectuate pe teritoriul si imprejurimile orasului, au dovedit existenta inca din perioada neolitica a 
locuitorilor in aceasta regiune. 
            Dovezi ale continuitatii existentei  stramosilor targoveti sunt vestigiile culturilor din perioada bronzului si 
epoca fierului, bine ilustrate si pastrate in Muzeul de Arheologie incepand cu podoabe si monede getodacice din 
vremea regilor Burebista si Decebal si continuand cu epoca bizantina. 
            Asezata pe malul raului Ialomita, Cetatea Targovistei, o bijuterie a epocii medievale a fost denumita, pe buna 
dreptate, Florenta valaha. 
Aici calugarul Macarie a tiparit  la tiparnita de la Manastirea Dealu celebra  trilogie religioasa, Liturgherul, Octoihul 
si Evanghelierul,  sub domnia lui Radu cel Mare, bijuterii adevarate ale culturii romanesti de peste veacuri. 
            Arta tiparitului continua cu doua mari nume de rezontanta a epocii Dimitrie Liubavici si diaconul Coresi, care 
vor face ca Targovistea sa fie alaturi de Brasov, unul din cei mai importanti poli de formare a limbi romane moderne. 
            Contributia Tragovistei, la dezvoltarea culturii romanesti, atinge apogeul in timpul domniilor lui Neagoe 
Basarab, cand in tipografiile de la Manastirea Dealu si Mitropolie  apar lucrarile “Invataturile catre fiul meu 
Teodosie”, „Indreptatrea legii” a lui Matei Basarab, considerata printre primele coduri de limba nationala din Europa 
sau tipariturile lui Antim Ivireanu si Gheorghe Radovici care au daltuit noi scrieri in plumb in diparnitele Targovistei 
in timpul domniei a lui Constantin Brancoveanu. 
In secolele urmatoare, al XVIII lea si al XIX lea, se pune adevarata baza a renasterii spirituale nationale prin 
generatia de mari scriitori apartinand mealugurilor targovistene, care au asezat temeliile moderne ale limbii romane 
prin care amintim: Ienachita, Nicolae si Iancu Vacarescu, Vasile  Carlova, Ion Heliade Radulescu , Grigore 
Alexandrescu, Alexandru Vlahuta, Ion Ghica, Ioan Alexandru Bratescu Voinesti, Elena Vacarescu, Smaranda 
Gheorghe. 
Zestrea culturala a Targovistei se pastreaza si azi ca o nestemata in muzeul de Arheologie, Muzeul de Istorie, Muzeul 
Tiparului, Muzeul Scriitorilor, Muzeul Pictorului Gheorghe Patrascu, in bisericile ctitorie a marilor domnitori ai 
Targovistei in complexul muzeal Cetatea de scaun cu Turnul Chindiei sau in nenumaratele ruine si vestigii care 
impanesc orasul. 
          Prezentul Targovistei este demn de marele sau trecut . 
          Targovistea a intrat in epoca moderna aRomaniei cu o industrie puternica petroliera, metalurgica si de 
constructii de masini, care din pacate in ultimii ani se situeaza pe o panta din ce in ce mai descendenta. 
Targovistea ca leagan al dezvoltarii Romaniei moderne, trebuie pusa in valoare cu mult mai multa forta decat pana 
acum. 
          Daca in epoca trecuta , de trista amintire, aceasta superba regiune, care a dat atat de mult neamului romanesc a 
fost ocolita de caile de comunicare magistrale, este timpul ca noile guverne ale Romaniei sa se aplece cu mai multa 
piosenie asupra Targovistei si sa-i redea, din nou, maretia de altadata.   
Situatia intre doua mari orase ale Romaniei, Ploiesti si Pitesti, Targovistea, sistematic a fost data la o parte din tot ce 
inseamna accesul la marile programe de dezvoltare regionala. 
            Nominalizarea marilor orase, drept poli de crestere si dezvoltare si abandonarea oraselor medii, indiferent de 
contributia acestotra la faurirea Romaniei moderne, este o nedreptate istorica pe care guvernul USL va trebui sa o 
indrepte cat mai repede. 
            Din pacate , pentru trecutul glorios la Tragovistei, si de aceasta data aceasta se pare ca fost abandonata si 
lasata la periferia unei dezvoltari urbane accentuate. 
           Va urma in curand o noua impartire teritorial – administrativa a Romaniei pe regiuni. 
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           Targovistea, si de aceasta data, va intra alaturi de unul sau chiar  doua mari orase ale Romaniei, Ploiesti sau 
Pitesti, in competitie pentru stabilirea capitalei regiunii. 
           Din unele puncte de vedere lupta va fi inegala si multe argumente vor fi in favoarea oraselor mari. 
           Cred insa cu tarie, ca ,cei care vor lua decizia din guvernul  USL, vor avea in vedere de aceasta data, atat 
argumente de contributie istorica si culturala cat si argumente de dezvoltare durabila  a unor orase medii si de 
neconcentrare a puterii, mereu in marile orase ale Romaniei. 
          Targovistea si toti locuitorii sai, asteapta de la guvernul USL o reparatie istorica pentru tot ceea ce a insemnat 
aceasta regiune  pentru formarea neamului romanesc si Romaniei moderne si readucerea ei drept capitala a Regiunii 
administrative din care va face parte. 
           Suntem convinsi atat eu cat  si targovistenii, ca cetatea Targovistei isi va relua locul de cinste in noua 
configuratie regionala a Romaniei si va  putea din nou contribui la dezvoltarea neamului romanesc, asa cum a facut-o 
timp de 300 de ani.  Credem ca  Targovistea merita cinstea de a fi  un centru administrativ al unei importante regiuni 
a Romaniei, precum si sansa de a reveni la stralucirea sa de altadata. 
            Targovistea asteapta aceasta sansa iar daca o va primi, in mod cert, va sti sa o daruiasca tuturor romanilor care 
o iubesc. 

Deputat, 
Vasile Horga 

 
*** 

 
S.O.S. Hunedoara! (i) 

 
 Trăim într-o lume care se confruntă cu un mare paradox. Din punct de vedere economic resursele par a fi 
absorbite într-un cazan uriaş în numele unei globalizări generatoare de efecte pozitive, dar pe de altă parte rezultatele 
obţinute folosind aceste resurse satisfac în mod diferit nevoile unor colectivităţi umane, bine definite geografic ca şi 
continente, ţări, regiuni, etc. 
 În alte epoci, cei care mânuiau “polonicul” şi făceau împărţeala purtau arme şi se numeau ocupanţi. 
Învinseseră pe câmpul de luptă. Îndurai această umilinţă resemnat de faptul că erai mai puţin viteaz sau aveai o 
armată mai puţin numeroasă sau mai puţin dotată tehnic... 
 Acum cei care mânuiesc “polonicul” au întotdeauna gulere scrobite şi cravată. Folosesc computerul şi, din ce 
în ce mai rar, stiloul. Te tratează civilizat, cu atenţie şi aparentă îngăduinţă. “Nu suntem noi cei care dorim 
privatizările companiilor româneşti de stat. Această concluzie s-a desprins ca ultimă soluţie. De ce nu aţi eliminat 
pierderile?” ne-a întrebat elegant şeful delegaţiei FMI, Erik de Vrijer, care s-a întâlnit la Parlament cu membrii 
Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci din care fac şi eu parte. 
 Ce poţi răspunde când, de abia acum, după ani şi ani de management îndoielnic, Guvernul scutură “căpuşele” 
de pe Hidroelectrica, Oltchim sau CFR Marfă? 
 Şi ce poţi să spui când însuşi Preşedintele ţării recomandă medicilor şi asistentelor şcoliţi pe bani româneşti 
să plece la muncă în alte ţări, producând efecte pozitive în altă parte? 
 Răspunsul pe care l-au găsit tinerii este exprimat într-un refren din muzica lor, popular în ultimii ani: “nu ne-
am născut în locul potrivit” şi pleacă din ţară pe capete. 
   Răspunsul pe care noi, politicienii USL, trebuie să-l avem în faţa acestor provocări este gestionarea 
eficientă şi onestă a resurselor ţării! Trăim într-o ţară atinsă de criza economică în al cincilea ei an, dar şi de 
guvernarea Boc-Ungureanu, arogantă şi nesăbuită într-o astfel de perioadă. Un stat hipertrofiat dar slab, fragilizat de 
corupţie a generat situaţii atât de grave care au aruncat în sărăcie extremă mari colectivităţi de oameni. 
 Trăiesc în Hunedoara, un municipiu care se zbate într-o astfel de stare şi în legătură cu care nu au existat 
strategii, altele decât demolatoare în ultimile decenii. Cei mai mulţi parlamentari au sentimentul că se confruntă cu 
situaţii identice sau mai rele. Acestora le voi atrage atenţia asupra câtorva elemente care diferenţiază Hunedoara de 
alte zone: 
 1) În Hunedoara nu există, practic, teren roditor astfel încât încercările de a mai completa veniturile cu 
producţie agricolă eşuează. 
 2) În ultimul deceniu o parte însemnată a populaţiei a trăit pe seama fierului vechi dezafectat din vechiul 
combinat. De curând această supapă de supravieţuire s-a blocat pe de o parte deoarece fierul vechi e pe sfârşite, pe de 
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altă parte deoarece determinarea actualui Guvern a făcut ca evaziunea fiscală din zona acestei activităţi să fie 
eradicată. 
 3) Emigraţia economică a muncitorilor buni, altă supapă de supravieţuire a zonei, nu mai funcţionează pe 
măsură ce Spania, Italia, Grecia au intrat în criză şi îi trimit pe hunedoreni acasă.  
 Municipiul Hunedoara este, în mod paradoxal, unul dintre locurile cele mai disperate din România la acest 
moment, deşi poate renaşte în folosul lui, al zonei şi al ţării prin existenţa aici a Castelului Corvinilor cu investiţii 
minime. 
 În absenţa unor programe de redresare economică, declar, cu toată responsabilitatea, că Hunedoara stă pe un 
butoi cu pulbere. 
 Stimaţi colegi, lordul Acton spunea, cu referire la unele instituţii ale statului că “oamenii nu pot fi făcuţi buni 
de către stat, dar ei pot fi cu uşurinţă înrăiţi”. Deşi ştiu lucrul acesta, deşi ştiu că nici locuitorii din alte colegii pe care 
dumneavoastră le reprezentaţi în Parlament nu o duc bine în România anului 2013, vă rog să aveţi răbdarea şi 
îngăduinţa de a vă apleca asupra situaţiei speciale a Hunedoarei.  

Nu contez pe recunoştinţa contribuţiei seculare pe care Hunedoara mea a avut-o în construcţia industriei 
româneşti (de care, ce-i drept s-a cam ales praful). Dar pot conta, şi vă rog, stimaţi colegi, să luaţi acest aspect în 
considerare, pe perspectiva de dezvoltare turistică pe care o poate oferi Castelul Corvinilor pentru toată această zonă 
de ţară. Iar faptul că, din cauza sărăciei nu s-au putut aloca bani nici măcar la nivelul a 700.000 € pentru reparaţii 
urgente la acest obiectiv riscând ca din acest motiv să se surpe zidul de sprijin şi să se producă grave avarii din cauza 
apei care pătrunde prin acoperişul spart dovedeşte că vocea disperată a Hunedoarei nu s-a făcut auzită şi înţeleasă. 
 Vă informez, în încheiere, că în 28 ianuarie 2013, am ridicat această problemă în faţa reprezentanţilor FMI şi 
Comisiei Europene care au fost foarte favorabili propunerii mele de a se identifica şi de a se aloca din fonduri 
europene o axă de cca 1 mld. € pentru Ministerul Culturii cu destinaţia “restaurare monumente” în perioada 2014-
2020, idee cu care sunt de acord şi autorităţile româneşti. 
 Totuşi, până atunci, există urgenţe legate de pericolul unor deteriorări grave ale Castelului şi mă voi adresa, 
în acest sens, tuturor autorităţilor care pot interveni în sprijinul restaurării acestui obiectiv istoric şi cultural din 
patrimoniul mondial, demers care poate da Hunedoarei o şansă de relansare economică, iar hunedorenilor – dreptul 
de a spera la mai bine. 
 

Deputat, 
Carmen Hărău 

 
*** 

 
Una dintre provocările importante ale actualului Guvern o reprezintă creşterea gradului de încasare a veniturilor 

la buget, atât de necesare pentru finanţarea cheltuielilor curente şi a obiectivelor de investiţii, mai ales pe fondul 
crizei economico-financiare care a provocat o contracţie economică serioasă la nivel global. Sarcina Guvernului nu 
este deloc uşoară în condiţiile dezastrului economic produs de fosta guvernare PDL, care a ajustat economia doar pe 
spinarea oamenilor, prin tăieri de salarii, de pensii, prin creşterea TVA şi nu prin măsuri de sprijinire a mediului de 
afaceri şi politici care să încurajeze crearea de locuri de muncă. 

Agricultura este un domeniu care - bine reglementat şi valorificat - poate contribui serios la suplimentarea 
veniturilor bugetare de care dispune România. În acest sens, a fost promovată şi adoptată Ordonanţa Guvernului 
nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri-
financiare, care îşi propune, între altele, revizuirea sistemului de impozitare a veniturilor obţinute din activităţi 
agricole.  

Numai că, în forma în care a fost transmisă Parlamentului, Ordonanţa a stârnit nemulţumiri ale diferitelor 
categorii de producători agricoli şi ale fermierilor. Spre exemplu, la cabinetul meu parlamentar am primit o serie de 
memorii care reclamă neconcordanţe în textul Ordonanţei, în special privind norma de venit de 4.709 lei/ha stabilită 
ca bază de impozitare pentru suprafeţele de livezi, considerată prea mare de către cei care deţin astfel de suprafeţe, 
raportat la condiţiile grele în care îşi desfăşoară activitatea şi la lucrările costisitoare de întreţinere a livezilor. Mai 
mult, în ani de secetă sau de inundaţii, producţiile sunt afectate serios, iar banii alocaţi pentru despăgubiri nu acoperă 
costurile de producţie, care sunt suportate astfel de producători în condiţiile în care nu se acordă subvenţii pe 
suprafaţă în cazul pomiculturii. 
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Având în vedere aceste aspecte şi mai ales importanţa acestui act normativ pentru cei care obţin venituri din 
activităţile agricole, fac un apel atât la conducerea Ministerului Agriculturii, cât şi la colegii parlamentari care vor 
dezbate Ordonanţa în cadrul comisiilor de specialitate, să ţină cont de observaţiile formulate astfel încât noile 
reglementări să vină în sprijinul producătorilor agricoli şi să nu le sufoce activitatea. 

 
Deputat, 

Theodor Nicolescu 
 

*** 
 

Guvernul a adoptat săptămâna trecută o serie de acte normative cu importanţă deosebită pentru unităţile 
administrativ-teritoriale şi pentru locuitorii din mediul rural, care vor intra de curând în dezbaterea parlamentară 
pentru a fi discutate şi aprobate. Câteva dintre ele merită atenţia dumneavoastră, a opiniei publice, prin faptul că aduc 
modificări semnificative privind derularea şi finanţarea obiectivelor de interes local, finanţate de la bugetul de stat 
sau din fonduri europene. 
 Astfel, a fost înfiinţat Programul Naţional de Dezvoltare Locală care însumează trei acte normative prin care 
se finanţau, din partea a trei structuri centrale, acelaşi tip de lucrări în administraţia locală. Este vorba de comasarea 
Hotărârii de Guvern nr. 577/1997, prin care se finanţau lucrări în infrastructura locală, este vorba de Ordonanţa 
Guvernului nr. 7/2006 prin care se finanţau tot lucrări în infrastructura locală, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 
40/2006 privind finanţarea alimentărilor cu apă şi a sistemelor de canalizare.  
Noul program este structurat pe trei subprograme: Modernizarea satului românesc, Regenerarea urbană a municipiilor 
şi oraşelor şi Dezvoltarea infrastructurii judeţene. Beneficiarii acestui program sunt, ca şi până acum, unităţile 
administrativ-teritoriale respectiv comunele, municipiile, oraşele şi judeţele, fiind extinsă zona domeniilor de 
aplicare, în care se regăsesc spre exemplu obiective precum unităţile de învăţământ preuniversitar, unităţile sanitare 
din mediul rural, precum şi obiective culturale de interes local. 

Repartizarea sumelor pentru finanţarea acestor obiective se va realiza pe baza unor criterii de alocare care vor 
avea în vedere ponderea obiectivelor de investiţii aflate în derulare pe fiecare judeţ, stadiul fizic al lucrărilor, date 
demografice şi administrativ-teritoriale, precum şi capacitatea financiară a beneficiarilor.  

Un alt act normativ cu impact pentru autorităţile locale este Ordonanţa de urgenţă privind unele măsuri 
financiare pentru asigurarea creşterii gradului de absorbţie a instrumentelor structurale alocate României în perioada 
2007-2013, care înlocuieşte procedura de rambursare cu procedura de decontare. În acest moment, atunci când se 
efectuează lucrările, constructorul transmite beneficiarului respectiv - autorităţilor locale - documentele pentru plată, 
iar beneficiarul trebuie să achite din surse proprii aceste lucrări. Toată documentaţia, inclusiv dovada că a efectuat 
plata se transmite apoi la minister, la Autoritatea de Management, după care ministerul solicită bani de la UE şi 
transmite înapoi autorităţii locale răspunsul şi suma aferentă. Acest sistem a produs destule blocaje şi întârzieri şi nu 
generat efecte pozitive, în timp real, pentru beneficiari. 

Potrivit dispoziţiilor cuprinse în Ordonanţa de urgenţă amintită, constructorul transmite la autoritatea locală 
factura, autoritatea locală întocmeşte toată documentaţia necesară, cu excepţia ordinului de plată, pe care o transmite 
la Autoritatea de Management, care verifică rapid, îi alocă banii, urmând ca în cinci zile autoritatea locală să facă 
dovada că a efectuat plată. Astfel, autorităţile locale nu mai sunt obligate să se împrumute pentru a efectua plăţi în 
avans, multe dintre ele având deja un grad de îndatorare ridicat care nu le mai permite contractarea de noi credite. 

Am convingerea că aceste măsuri vor contribui la înplinirea obiectivului asumat de Guvern privind 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în mediul rural, prin creşterea gradului de absorbţie a fondurilor structurale şi prin 
optimizarea resurselor bugetare destinate finanţării obiectivelor de interes local. 

 
Deputat, 

Erland Cocei 
 

*** 
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Cine are un dinte împotriva suferinzilor de dinţi? 

 
Un fapt deosebit de grav, care nu are precedent, îl constituie măsura de sistare a alocării fondurilor pentru 

decontarea serviciilor de medicină dentară. Nici o altă specialitate a medicinii româneşti nu a fost pusă într-o 
asemenea situaţie dificilă. Acest demers îi afectează foarte grav pe pacienţi, mai ales pe copiii ai căror părinţi nu au 
resurse finaciare pentru a suporta costul unui serviciu în această specialitate. Totodată, această decizie reprezintă o 
desconsiderare a activităţii medicilor dentişti, Ministerul Sănătăţii şi CNAS tratând această specialitate medicală ca 
pe o cenuşăreasă a medicinei româneşti. În România lucrează 16 000 de medici dentişti, însă numai 18%  au contract 
de prestări servicii cu CNAS. Şi  până în prezent fondurile alocate pentru cei 18%, au fost într-un cuantum foarte 
modest: lunar, între  800 şi 1000 de lei pentru un medic. A nu mai aloca nici o sumă pentru aceste servicii este o 
greşeală inacceptabilă a factorilor de decizie. Pornind de la realitatea că nu banii sunt insuficienţi, măsura rezonabilă 
e de a reduce procentual sumele  alocate, în nici un caz sistarea lor.  

În cadrul Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaţilor va fi invitat   preşedintele CNAS, care va prezenta o 
soluţie pentru rezolvarea acestei situaţii. 

Este  inacceptabil ca într-o ţară membră UE să se ia asemenea decizii, care afectează grav starea de sănătate a 
pacienţilor, neglijează activitatea de prevenţie şi pot conduce la complicaţii ce vor necesita mult mai multe fonduri şi 
mai multă suferinţă pentru pacient.  
Măsura  - asupra căreia sper că se va reveni – afectează milioane de români şi abia apoi pe  de medicii dentişti. Voi 
depune toate diligenţele pentru a extrage dintele pe care unii factori de decizie îl au împotriva suferinzilor de dinţi. 
 

Deputat, 
Grigore Crăciunescu 

 
***                          

 
Judeţul Vaslui şi perspectiva regionalizării 

 
 Încă de la începutul preluării puterii, USL şi-a asumat două proiecte politice importante: 1) proiectul 

revizuirii Constituţiei şi 2) proiectul reorganizării administrativ-teritoriale a ţării prin crearea unui număr de regiuni 
de dezvoltare economică, după modelele inspirate de experienţele europene deja consacrate. Despre proiectul 
revizuirii Constituţiei m-am pronunţat deja printr-o declaraţie politică în care am susţinut că temelia reformării 
sistemului parlamentar trebuie să rămână bicameralismul: cu un Senat care să reprezinte interesele viitoarelor regiuni 
de dezvoltare şi o Cameră a Deputaţilor care să reunească interesele comunităţilor locale şi ale cetăţenilor.  

În ceea ce priveşte proiectul reorganizării administrativ-teritoriale, am remarcat două iniţiative notabile 
promovate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi anume, organizarea unui colocviu cu 
tema „Procesul de regionalizare şi descentralizare în România”, desfăşurat în data de 2 aprilie 2013 la Academia 
Română şi „Seminarul privind procesul de regionalizare-descentralizare în România”, organizat, în perioada 10-11 
aprilie 2013, de acelaşi minister de resort cu sprijinul Consiliului Europei.  

După aceste iniţiative în care ministeriabili şi parlamentari s-au consultat cu reprezentanţii mediului 
academic şi cu experţii din ţările membre UE, s-ar cuveni organizarea unor consultări sau grupuri de lucru regionale 
sau chiar în fiecare judeţ pentru a explica persoanelor interesate (parlamentari, autorităţi locale, reprezentanţi ai 
administraţiei publice judeţene şi locale, simpli cetăţeni  şi mass-media) care sunt avantajele şi, de ce nu, 
dezavantajele acestui proces de regionalizare.  

Pentru mine, ca liberal, este important următorul principiu: „important este nu ceea ce crede statul că este 
bine pentru cetăţean, ci ceea ce crede cetăţeanul că este bine pentru el”. Cu alte cuvinte, ideile şi soluţiile la 
problemele concrete cu care se confruntă dezvoltarea României în context european trebuie să fie formulate şi prin 
consultarea celor de la „bază”, cum se spune, sau de la nivel local. Altfel, are dreptate preşedintele PNL Crin 
Antonescu când spune că „primul risc major (al regionalizării) este reactivarea vechiului blestem al formelor fără 
fond”, prin urmare „nu trebuie ca regionalizarea să se facă doar pentru că aşa trebuie, aşa e la modă, aşa e în toată 
Europa”.  

Tot ceea ce s-a spus şi s-a reflectat în mass-media vasluiană despre regionalizare este că se va restructura 
administraţia publică de la nivel judeţean şi că funcţionarii publici îşi vor pierde slujbele şi aşa modest remunerate. 
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Eu ştiu foarte bine că un funcţionar public debutant cu studii superioare porneşte de la un salariu net de 700 lei pe 
lună. În condiţiile în care şomajul în judeţul Vaslui a depăşit luna trecută 10%, iar oferta de locuri de muncă pentru 
cei cu studii superioare este extrem de redusă, să vorbeşti despre regionalizare în sensul reducerii birocraţiei prin 
concedierea oamenilor este contraproductiv, politic vorbind. 

Proiectul regionalizării trebuie precedat de o discuţie amplă cu toţi factorii interesaţi – Guvern, Parlament, 
administraţii locale, mediu academic, societate civilă, comunităţi locale, cetăţeni – despre avantajele certe pe care le 
poate aduce acest proces de modernizare a ţării, dar şi despre dezavantajele pentru anumite structuri administrative şi 
categorii profesionale. Nu numai academicienii trebuie să discute despre regionalizare, ci şi tăranii din colegiul meu. 

În loc concluzie şi parafrazându-l pe nenea Iancu: să se facă regionalizare, dar să ştim şi noi de ce. Nu facem 
regionalizare că să ajungă Cutărescu mare voievod al Moldovei. Cei care vor să conducă structurile regionale şi 
regionalizate să-şi scoată din cap că vor reproduce modelul baronilor locali de la nivel de judeţ la nivel de regiuni de 
dezvoltare economică. Nici să se creadă preşedinţi de mini-republici. Dacă trebuie să facem regionalizarea, atunci o 
facem pentru că ne aduce bunăstare tuturor, nu numai unora! 

 
Deputat, 

Dan Bordeianu 
 

*** 
 

Recentele estimări privind evoluţia economiei româneşti după primul trimestru arată că România se încadrează în 
creşterea economică pe care Guvernul USL a luat-o în considerare la construcţia bugetului, creştere economică 
agreată cu partenerii noştri internaţionali.  

Astfel, din analiza primului trimestru reiese faptul că România are o creştere a exporturilor de peste 8%, în timp 
ce importurile se limitează doar la 1%, fiind pentru prima dată când înregistrăm un deficit al balanţei comerciale mai 
bun decât în urmă cu zece ani. De asemenea, o creştere pe primele luni se înregistrează şi în domeniul producţiei 
industriale, 6,4% comparat cu primul trimestru din 2012.  

În plus, la nivelul Ministerului de Finanţe există un buffer de rezervă a cărui valoare a crescut de la 4 miliarde de 
euro, suma lăsată de guvernările PDL, la 6,2 miliarde de euro. Aceste cifre, ca şi sumele din rezerva Băncii 
Naţionale, de peste 35 de miliarde de euro, indică faptul că România nu are niciun fel de problemă în achitarea 
tranşelor către FMI, în condiţiile în care 2013 reprezintă an de vârf de sarcină privind fondurile pe care ţara noastră 
trebuie să le returneze creditorilor externi în cadrul împrumutului contractat în 2009. 

Ca atare, Guvernul USL îşi manifestă preocuparea pentru identificarea soluţiilor pentru continuarea acestui trend 
de creştere economică şi pentru reducerea cheltuielilor, concomitent cu păstrarea principiului cotei unice de 
impozitare şi a taxelor principale la nivelul actual, unul dintre angajamentele asumate atât în opoziţie, cât şi în 
campania electorală. 

Impunerea unei taxe de solidaritate de 10% aplicată tuturor bugetarilor cu salarii mai mari de 1000 de euro ar fi 
însemnat încălcarea promisiunilor electorale, determinând în plus un risc ridicat al ieşirii din sistemul public al 
angajaţilor bine pregătiţi profesional şi cu experienţă, mai ales că taxa accentua discrepanţele de venituri dintre stat şi 
privat pe funcţii similare. 

Pe de altă parte, această măsură nu producea un impact bugetar semnificativ, deoarece sumele astfel încasate la 
buget erau în cuantum extrem de redus. 
Guvernul USL dovedeşte astfel că preferă măsurile sănătoase de stimulare fiscală şi de creare de locuri de muncă, 
care vor permite creşterea încasărilor la buget şi implicit relansarea economiei, în detrimentul celor de ajustare a 
veniturilor populaţiei, aflate oricum la un nivel scăzut după guvernarea dezastruoasă a PDL din ultimii ani. 
 

Deputat, 
Titi Holban 

 
*** 
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O necesară cale de mijloc în Cercetare 

 
La sfârşitul săptămânii trecute am recepţionat în sfârşit o ştire care m-a bucurat şi mi-a redat un tonus 

optimist: o firmă românească, MBTelecom a câştigat (pentru a doua oară) marele premiu la cea de a 41-a ediţie a 
Salonului de inveţii de la Geneva.   

După doar câteva ore, o altă ştire mi-a lăsat un gust amar; o ştire care nu doar că a ecranat-o pe prima, dar a 
şi estompat-o: toţi membrii Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) şi-au prezentat demisia acuzând 
divergenţe grave cu conducerea ministerului.  

Personal, consider că este de o gravitate maximă gestul extrem la care au recurs membri CNCS. Aş putea să 
o asemăn cu un seism în domeniu. Ştiu, nu sunt bani suficienţi pentru cercetare. Nu sunt de fapt suficienţi banii 
necesari întregului proces de învăţământ. Trecem printr-o perioadă de constrângeri şi trebuie făcute sacrificii. Ştiu, de 
asemenea, că este foarte dificil de luat o decizie de unde să tai şi unde să cârpeşti. Şi totuşi, de cercetare avem nu 
mare, ci uriaşă nevoie. 

Am înţeles că divergenţa dintre membri CNCS şi conducerea ministerului a avut la bază poziţia diametral 
opusă faţă de finanţarea unor programe. Evident mai sunt şi alte probleme, legate în ultimă instanţă tot de finanţare. 
Membrii CNCS au optat pentru acordarea de prioritate a programului IDEI în timp ce ministerul a respins această 
opţiune, acordând prioritate programului Resurse Umane.  

Demisia membrilor CNCS a demonstrat că niciuna dintre părţi nu a fost dispusă să cedeze. Îmi este dificil să 
mă situez de o parte sau de alta, să acuz o parte sau alta. Poate ar fi fost mai utilă o cale de mijloc.  

Consider însă ca fiind eronată poziţia post factum a conducerii ministerului.  „Fidel principiului de a consulta 
universităţile în privinţa selectării de membri pentru comisiile şi consiliile consultative, Ministerul Educaţiei 
Naţionale a solicitat instituţiilor de învăţământ superior incă de acum două luni, propuneri pentru completarea 
CNCS. Luand act de decizia membrilor CNCS, MEN va urgenta procedurile de completare a consiliului, astfel încat 
derularea proiectelor curente să nu fie prejudiciată”, acesta este răspunsul la demisia în bloc a membrilor CNCS.  

Sincer, m-aş fi aşteptat la un alt răspuns. Sau la o iniţiativă care să conducă spre o mediere. Consider că o 
discuţie cu cărţile pe faţă şi faţă în faţă, cu parlamentarii din comisiile de învăţământ, în rol dacă nu de arbitri, ci cel 
puţin în rol de observatori ar fi fost utilă. Sunt convins că poate nu este târziu pentru o astfel de acţiune de mediere. 
Dar cineva trebuie să facă primul pas. Este posibil ca şi în urma medierii să nu se ajungă la niciun rezultat, să nu se 
ajungă la o reconciliere. Dar, trebuie încercat. Şi repet, avem nevoie de cercetare, avem nevoie de cercetători şi cred 
că o cale de mijloc poate exista. 

 
Deputat, 

Gigel Ştirbu 
 

*** 
 

USL nu trebuie să uite: Traian Băsescu este acelaşi din 2005 şi 2009 
 

Luni seara, cu ocazia depunerii jurământului de către noul ministru al justiţiei, pentru a treia oară în decurs de 
nici două săptămâni, Traian Băsescu a avut numai cuvinte de laudă la adresa premierului, a Guvernului şi chiar a 
Parlamentului. La un moment dat, chiar m-am întrebat dacă nu cumva în 2009, la alegerile prezidenţiale, Traian 
Băsescu nu a fost în realitate liberal sau social-democrat, dar pentru a fi echidistant cu cele două partide, a candidat 
formal susţinut de PDL.  

“Avem stabilitate politică. Pactul sau acordul de colaborare instituţională între mine şi guvern funcţionează. 
Nu avem nici un motiv să fim îngrijoraţi, în opinia mea (…) Eu, ce pot să vă spun, că pe informaţia de maximă 
acurateţe pe care o am este că ţara e în regulă. Nu avem motive de îngrijorare, pentru că deşi avem o majoritate 
uriaşă, nu a scăpat hăţurile în populisme, să arunce cu banii de la buget”. Acest fragment de declaraţie l-am extras 
din interviul acordat de preşedinte pe 11 aprilie a.c. la un post de televiziune. O distanţă enormă, ca de la pâmânt la 
lună faţă de perioada în care pentru Traian Băsescu eram „autorii loviturii de stat”, sau „senatorii şi deputaţii care 
vor să-şi conserve privilegiile”.  

Personal, nu acord deloc credit acestei noi poziţii adoptate de Traian Băsescu. Ea este una extrem de 
periculoasă. Nu are decât scopul de a produce fisuri în interiorul USL. Pe întreg parcursul anului 2012, Traian 
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Băsescu a uzat de toate armele şi posibilităţile care i-au stat la dispoziţie pentru a sparge USL. Nu a reuşit nici când 
încă mai avea guvernul său la Palatul Victoria şi o majoritate USL în curs de formare în parlament, nu a reuşit nici 
măcar atunci când prin dezinformări inimaginabile a asmuţit oficialii europeni împotriva Guvernului Ponta 1 şi USL. 
I-a mai rămas o singură „armă”: implozia USL. Şi este singura care este cu adevărat periculoasă pentru USL.  

Aprilie 2013 seamănă, copie la indigo cu aprilie 2009. Iată un fragment dintr-un interviu dat la TVR1: „ am 
încredere 100% în guvern. Am foarte multă încredere că acest guvern este ce puteam avea mai bun în momentul de 
faţă din cele două partide. Ambele s-au străduit să dea cei mai buni oameni în guvernare, şi cu experienţă în 
politică, şi cu capacitatea de a-şi asuma responsabilităţi. Trebuie să vă spun că deocamdată majoritatea 
parlamentară a fost un suporter al guvernului”. Nicio diferenţă faţă de ce declară acum. În aprilie 2009 la Palatul 
Victoria se afla o coaliţie, PSD-PDL,  care se sprijinea tot pe o majoritate la fel de consistentă precum este USL 
acum. Ce a urmat se ştie. După numai câteva luni, PSD a fost obligat să părăsească guvernarea, iar un contingent din 
acest partid a fost dislocat spre a forma majoritatea dorită de Traian Băsescu pentru PDL.   

Mă întorc încă patru ani în istorie. La Palatul Victoria tot o coaliţie : PNL-PD-UDMR. Singura diferenţă, 
guvernul avea doar o majoritate fragilă. Interviu la TVR, sfârşitul lunii martie 2005 : „Rugămintea mea ar fi ca 
România să nu fie judecată pentru perioada 2000-2004 sau nu numai pentru acea perioadă, ci aş ruga politicienii 
germani care au suspiciuni cu privire la România să privească şi la ce s-a întâmplat în ultimele 3 luni de la 
instalarea noii administraţii. Relaţia mea cu premierul este una excelentă”. După numai câteva luni, din PNL este 
dislocată o grupare care ulterior va fuziona cu PD, premierul Tăriceanu şi PNL sunt atacaţi la baionetă. Doar faptul 
că PNL şi premierul de atunci au dat dovadă de intransigenţă şi au beneficiat şi de sprijin parlamentar din partea PSD 
a făcut ca de la guvernare să iasă PD şi nu cine dorea Traian Băsescu. Aceste două momente ale istoriei recente nu 
trebuie uitate. Traian Băsescu nu s-a schimbat deloc.  

 
 

Deputat, 
Adrian Oroş 

 
*** 

 
În intervenţia mea de astăzi doresc să vă reţin atenţia cu privire la mersul economiei româneşti, mai exact la 

analizele primului trimestru 2013, care indică evoluţii economice pozitive. 
Ultimele estimări arată că România se încadrează în creşterea economică pe care guvernul USL a luat-o în 

considerare la construcţia bugetului, creştere economică agreată cu partenerii noştri internaţionali. Acesta este un 
lucru extrem de important, pentru că şi anul trecut, unul dificil, din cauza secetei, dar şi a situaţiei externe, creşterea 
de 0,7% în termeni reali a fost cea mai mare din regiune. Guvernarea USL şi miniştrii liberali din domeniul economic 
îşi manifestă preocuparea pentru identificarea soluţiilor pentru continuarea acestui trend de creştere economică şi 
pentru reducerea cheltuielilor.  

Ultimele date din analiza primului trimestru indică faptul că România are o creştere a exporturilor de peste 
8%, în timp ce importurile se limitează doar de 1%. Este pentru prima dată când avem într-adevăr un deficit al 
balanţei comerciale mai bun decât în urmă cu zece ani. De asemenea, avem o creştere a producţiei industriale pe 
primele luni, de 6,4%, comparat cu primul trimestru din 2012.  

În plus, avem o rezervă la Ministerul de Finanţe a căruei valoare a crescut de la 4 miliarde de euro, suma 
lăsată de guvernările PDL, la 6,2 miliarde de euro. Aceste cifre, ca şi sumele din rezerva Băncii Naţionale, de peste 
35 de miliarde de euro, indică faptul că nu este niciun fel de problemă în achitarea tranşelor către FMI.  

România este acum pe drumul cel bun! 
Politica fiscală a USL şi măsurile de relansare economică s-au dovedit a fi potrivite pentru momentul în care 

se regăseşte ţara, adică în reconstrucţie după o perioadă de mari traume şi rău făcut românilor. Obiectivul central al 
politicii fiscale al USL în perioada în care a Uniunea s-a aflat în Opoziţie, în timpul campaniei electorale, dar şi in 
programul de guvernare, l-a reprezentat simplificarea şi modernizarea sistemului fiscal.  

Din punct de vedere a revizuirii sistemului fiscal, politicile economice liberale au fost identificate încă din 
2005 cu introducerea cotei unice de 16% inclusiv pe dividende. Cota unică reprezintă un apanaj al politicilor de 
dreapta. În Programul de Guvernare al USL există amprenta liberală de impozitare.  

Vă asigur că nu vom avea nicio taxă suplimentară care să impoziteze veniturile mari. Noi, liberalii, vrem ca 
oamenii să câştige mai mult şi vrem să încurajăm munca! 
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Anul acesta nu va creşte niciun impozit şi nicio contribuţie. Dimpotrivă, căutăm soluţiile ca din a doua parte 
a anului să implementăm anumite măsuri fiscale de relaxare, iar începând cu 1 ianuarie 2014 să adoptăm una din cele 
două măsuri majore asumate în Programul de Guvernare, fie revenirea TVA-ului de la 24% la 19%, fie reducerea 
CAS-ului cu 5%. În acest fel, atât angajatorii, cât şi angajaţii vor rămâne cu mai mulţi bani, care vor însemna bani 
pentru propriul consum, pentru creşterea nivelului de trai. În paralel, are loc şi o reformă a sistemului de 
administrare, colectare şi de control al veniturilor şi pe măsură ce acest proces va fi implementat, trebuie să fim în 
măsură să avem o colectare eficientă.  

Un obiectiv prioritar în programul de guvernare îl reprezintă reforma structurilor din cadrul ANAF, urmând 
modelul statelor performante din UE, reformă care va contribui substanţial la diminuarea corupţiei din sistem.Toate 
structurile de control operativ se vor reuni într-o singura structură pe zona de evaziune şi anti-frauda. Structura sa va 
organiza la nivel naţional şi regional. 

Pe termen mediu şi lung, prosperitatea românilor reclamă o viziune fiscal-bugetară liberală, adică măsuri 
hotărâte de simplificare fiscală şi, totodată, de stimulare fiscală a mediului de afaceri, a clasei de mijloc şi 
întreprinzătorilor care creează locuri de muncă şi generează prosperitate şi dezvoltare. Interesul României este de a 
crea un mediu de afaceri predictibil, care să atragă investiţiile, astfel încât să câştige şi investitorii, iar România să se 
dezvolte. Investitorii doresc să aibă siguranţa că în România este o ţară stabilă din punct de vedere economic, o ţară 
pe trend crescător, pentru că investitorii vin să investească pentru a câştiga.  

Una dintre măsurile de relansare economică prioritare este restructurarea masivă a societăţilor cu capital 
majoritar sau integral de stat. În primul rând tăierea contractelor cu “băieţii deştepţi”, contracte atât de furnizare, în 
domeniul energetic furnizarea energiei electrice, dar şi contracte de achiziţie. Privatizarea companiei CFR este atât un 
obiectiv, cât şi un angajament asumat cu instituţiile financiare internaţionale.  

CFR Marfă era o companie în faliment, iar aceasta este singura soluţie de revitalizare a acestei 
companii.Privatizarea majoritară a CFR Marfă are ca scop ca investitorul strategic care va veni la această companie şi 
o va cumpăra să o capitalizeze şi să o dezvolte. Trebuie să ţinem cont de faptul că această companie este una din cele 
mai mari din Europa, mai ales din sud-estul Europei, are o lungime a reţelei de transport foarte mare. Din punct de 
vedere al dezvoltării nu avem o problemă, problema care trebuie rezolvată este a surselor de finanţare şi unui 
management mai bun. 
 
Stimaţi ascultători/ 
Doamnelor şi domnilor, 

Mersul bun al economiei este o garanţie că Uniunea Social Liberală pune în practică măsurile pe care le-a 
promis şi pentru care a câştigat alegerile de la 9 decembrie. USL a preluat o ţară decimată de probleme economice, o 
Românie fracturată,o naţiune înşelată şi lipsită de solidaritate.  

Cifrele arată un trend şi o determinare de a schimba lucrurile în bine în această ţară. Însă, lucrurile au nevoie 
de timp. Ceea ce s-a distrus după 2009, nu se poate reface nici în 6 luni, nici 12 luni. USL a reîntregit salariile, a redat 
banii furaţi pensionarilor, va începe în curând angajările în administraţie. Economia a început să funcţioneze. Nivelul 
de trai va creşte, însă, greu, şi, chiar dacă oamenii nu vor simţi imediat o îmbunătăţire accelerată a vieţii lor, trebuie să 
fie conştienţi că eforturile care se fac sunt mari şi că, cu toţii ne dorim, să reuşim să-i facem pe români fericiţi şi, mai 
ales, să trăiască decent în propia lor ţară.  
Aveţi încredere în noi şi în viitorul acestei ţări! 
 

Deputat, 
Costel Alexe 

 
*** 

 
Stimati colegi, 
Doamnelor si domnilor, 

Dupa cum stiti, Ministerul Economiei, prin Agentia Pentru Implementarea Proiectelor si Programelor Pentru 
IMM-uri deruleaza o serie de programe menite sa sustina tinerii intreprinzatori in vederea dezvoltarii mediului 
economic din Romania. Incepand cu 15 aprilie 2013, s-a dat startul unei noi etape a programului guvernamental 
Mihail Kogalniceanu, astfel ca intreprinderile mici si mijlocii cu cel putin 2 ani vechime, care au nevoie de finantare 
pot aplica, daca indeplinesc conditiile de eligibilitate, pentru credite de pana la 400.000 lei, cu dobnda subventionata 
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total si garantii de stat de pana la 80%. Un alt program implementat de AIPPIMM, caruia urmeaza sa i se dea startul 
este Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri. Acesta 
de adreseaza celor ce doresc sa isi deschida pentru prima oara o afacere si au nevoie de finantare in acest sens, 
program pentru care s-a alocat pentru anul bugetar 2013 suma de 25.000.000 lei.   

Din pacate, aceste programe sunt putin cunoascute la nivel national, nereusind astfel sa isi atinga obiectivul. 
Foarte putini tineri cunosc aceste programe, si mai putini fiind cei care isi fac curaj sa le acceseze, considerand ca 
birocratia va constitui o piedica mult prea mare in calea dezvoltarii afacerii la care viseaza. Consider, stimati colegi, 
ca este necesar, pentru dezvoltarea optima a mediului de afaceri din tara noastra, sa facem tot ce ne sta in putinta 
pentru o intensa mediatizare a acestor programe. Trebuie sa constientizam importanta informarii corecte a tinerilor cu 
privire la aceste programe, sa facem in asa fel ca, printr-o stransa colaborare intre Ministerul Economiei si Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, aceste informatii sa ajunga in fata studentilor si elevilor din Romania, 
prin intermediul conferintelor si al prezentarilor. Este necesar sa tinem cont si de faptul ca in Romania exista licee la 
terminarea carora tinerii primesc atestate profesionale, licee in care sunt indrumati catre o anumita meserie si ca 
trebuie sa le acordam si acestor tineri sansa de a-si pune in practica calificarea prin intermediul dezvoltarii propriei 
afaceri. In acest fel, bugetul de stat va fi degrevat de sumele alocate ajutorului de somaj in cazul in care acesti 
absolventi nu reusesc sa se integreze in piata muncii. 
  Nu este suficienta, doamnelor si domnilor, mediatizarea doar prin intermediul internetului si pe site-ul 
Agentiei. Trebuie luata atitudine, trebuie implementate proiecte de informare a tinerilor, trebuie ca cei direct implicati 
in dezvoltarea acestor proiecte sa le vorbeasca tinerilor, sa ii incurajeze, sa le explice implicatiile unui astfel de 
proiect, pe scurt, sa le ofere tot sprijinul de care au nevoie la inceput de drum! 
 

Deputat, 
Paul Dumbrăvanu 

 
*** 

 
”Protest” 

                      
Dragi colegi, 
     Datorită faptului ca fac parte dintr-o alianţa politică şi nedorind să fiu mărul discordiei în cadrul acesteia, am 
evitat să beneficiez  de principalul drept al unui parlamentar - declaraţia politică. Dar evoluţia evenimentelor mă 
determină să recurg la acest drept. 
 Sunt un tânăr parlamentar ales cu o majoritate covărşitoare într-un colegiu preponderant rural. Am pornit pe 
acest drum cu speranţa şi dorinţa de a face ceva pentru cei care m-au votat şi nu numai. Am crezut, ca şi toţi ceilalţi, 
în promisiunile făcute de un guvern pe care l-am suţinut şi, pentru care am garantat atât în timpul alegerilor locale şi, 
mai mult ,în timpul campaniei pentru alegerile parlamentare. În plină euforie am crezut în promisiunile pe care 
premierul de atunci şi de acum, le-a făcut tuturor concetăţenilor mei! Am crezut şi am transmis mai departe această 
promisiune! Este vorba despre finanţarea a două drumuri naţionale, unul care face legătura dintre locul naşterii lui 
Eminescu cu oraşul teiului eminescian şi celălalt care face legătura dintre vechiul târg al Botoşaniului cu „bătrâna„ 
cetate a Sucevei! 
 Sunt două drumuri naţionale care ar deschide ”drumul” investitorilor către Botoşani şi botoşăneni. 
Reabilitarea acestora ar fi reprezentat o gură de oxigen pentru botoşăneni şi, mai mult ar fi redus numărul 
accidentelor care se produc în aceste zone. Poate unii dintre dumneavoastră ştiu că drumul ce leagă Botoşaniul de 
Suceava mai poartă numele de ”drumul morţii”, pentru că indiferent de anotimp se circulă prin zonă ca pe gheaţa!  
 Ceea ce nu ştiţi e că în judeţul Botoşani avem singurul drum national de pământ! Da ! Aţi auzit bine! Este 
vorba de drumul naţional 24C care, din nefericire, traversează colegiul meu în dreptul comunei Manoleasa şi ajunge 
până în ”colegiul Darabani”, în dreptul comunei Mitoc! Când locuitorii din zonă au auzit că acest drum va fi finanţat 
s-au bucurat , pentru că au crezut în promisiunile unui guvern care reprezenta pentru ei ”luminiţa de la capătul 
tunelului”. 
 Promisiunile au fost multe şi se pare că nu vor fi niciodată concretizate, pentru că datorită „obligativităţii 
plăţii arieratelor” nu vor putea fi finanţate nici proiectele pentru reabilitarea drumurilor judeţene. Cel puţin, în 
colegiul meu voi fi nevoită să fac o investiţie în cizme de cauciuc cu cramponi pe care să le fac cadou de iepuraş 
tuturor locuitorilor, pentru că, dacă vor mai continua ploiile, bieţii oameni nu vor mai putea ieşi decăt până la poartă! 
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 E greu să spui că eşti la guvernare, dar de fapt să-ţi fie mai greu decât în opoziţie! Locuitorii colegiului sunt 
obişnuiţi să privească cum, în unele comune, băncile din faţa porţilor s-au transformat în parcuri, dar  
s-au săturat, ca şi mine de altfel, să mai creadă în promisiuni deşarte! 
 Mai mult, datorită refuzului liberalilor de a implementa aşa numita ”taxă de solidaritate”, primul-ministru i-a 
avertizat pe aceştia şi implicit pe cei care au susţinut liberalii, că nu vor mai vedea bani la următoarea rectificare 
bugetară. 
 Înţeleg că suntem ”fraţi adunaţi” şi nu avem aceleaşi drepturi când e vorba de bani, dar nu înţeleg de ce avem 
aceleaşi obligaţii când e vorba de muncă?! Stau şi mă întreb de ce am muncit, pentru ce am scos un procent foarte 
mare, când puteam să stau liniştită la mine acasă şi să nu fiu nevoită să dau explicaţii pentru promisiunile unora sau 
ale altora?! 
 Şi ca să nu vă plictisesc…pun şi eu o întrebare…retorică: ”Domnule Prim–ministru, dacă toţi parlamentarii 
de Botoşani renunţă la indemnizaţie, ne faceţi drumurile?!” 
PS: În timp ce scriam acest ”protest” pe ”drumul morţii” dintre Botoşani şi Suceava a mai avut loc un accident soldat 
cu 2 morţi şi un ranit foarte grav! Prin urmare mă consider îndreptăţită să vă întreb: Mai aveţi nevoie de sărmanul 
nostru judeţ sau nu?!  
Dacă vă incomodăm transformaniţi-ne în Hiroshima! 
 

Deputat, 
Roxana Florentina Anuşca 

 
*** 

 
Să nu uităm copiii! 

  
"Fie că sunt vremuri de criză economică, precum cele de acum, fie că sunt perioade mai fericite din punct de 

vedere financiar, UNICEF solicită guvernelor şi partenerilor sociali să situeze copiii şi tinerii în centrul procesului de 
adoptare a deciziilor. 

Pentru fiecare nouă decizie luată în calcul sau adoptată, guvernele trebuie să analizeze impactul şi efectele 
asupra copiilor, familiilor cu copii, adolescenţilor şi tinerilor adulţi. Aceste grupuri nu sunt reprezentate în procesul 
politic sau vocea lor este prea rar auzită"  
... acesta este îndemnul directorului Oficiului pentru Cercetări al UNICEF, Gordon Alexander, după încheierea 
Raportului intitulat "Card 11", realizat de UNICEF, privind situaţia copiilor în 29 de ţări considerate cu economii 
avansate, între care şi România. 
  Studiul acoperă o perioadă de 10 ani, incluzându-i, iată, deloc întâmplător pe aceşti ultimi, de criză, iar 
concluziile lui, în ceea ce priveşte situaţia copiilor şi tinerilor în general şi cea a copiilor români- în special!- sunt 
îngrijorătoare. 
  Au fost urmărite: confortul material, starea de sănătate şi gradul de securitate, educaţia, comportamentul şi 
riscurile. 
  Dacă, din perspectiva grijii faţă de copii, Olanda, Finlanda, Islanda şi Norvegia se află pe primele locuri, 
Grecia, Italia, Portugalia şi Spania se poziţionează spre partea de jos a clasamentului. 
  În ceea ce priveşte condiţia generală a copiilor, a reieşit că nu ar exista o legătură foarte strânsă între aceasta 
şi nivelul PIB-ului pe cap de locuitor, Statele Unite situându-se pe locul 26, urmate fiind de Lituania, Letonia şi, pe 
locul 29!, de Romania. 
De altfel, se pare că stăm bine doar la un ”indicator”  ce ţine mai puţin de politici şi mai mult de întâmplare şi istorie: 
consumul canabisului în randul copiilor de 11, 13 şi 15 ani, unde ne situăm pe locul 27, dar urcăm, vertiginos, pe 
locul 6, în privinţa fumatului. 
  În aceste condiţii, nu pot decât să susţin îndemnul directorului UNICEF, Gordon Alexander, şi să vă îndemn 
şi pe dumneavoastră, stimaţi colegi, ca, ori de câte ori ridicăm mâna pentru un vot în numele alegătorilor noştri, fie că 
este vorba despre Legea învăţământului, fie despre sistemul sanitar, despre aprobarea bugetului sau despre orice 
altceva, să o facem, în primul rând, cu grijă  pentru copii! 
 

Deputat, 
Graţiela Gavrilescu 
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*** 

 
Cine sunt de fapt stăpânii câinilor fără stăpân? 

 
În ultimii 23 de ani, românii au încercat absolut totul pentru rezolvarea problemei maidanezilor: sterilizare, 

adopţii, adăpostire şi, în final, eutanasie. Şi nu exagerăm cu nimic dacă spunem că problema maidanezilor este scoasă 
de la naftalină, cel puţin în România. Auzim tot timpul fie că o noua persoană a fost schilodită sau chiar omorâtă de o 
haită de câini, fie că aleşii locali pregătesc câte un nou proiect de rezolvare a problemei. Invariabil însă, aceste 
episoade divid societatea în două, respectiv: iubitorii de animale şi adepţii eutanasierii.  

Trebuie să recunoaştem cu toţii că problema este scăpată de sub control. Iar în acest moment date clare 
despre numărul exact al maidanezilor din întreaga ţară, pur şi simplu nu există! Şi totuşi, în momentul în care 
spitalele comunică oficial faptul că numărul persoanelor muşcate de câini într-un singur an, la nivelul unui singur 
oraş, depăşeşte cifra de 15.000, e cazul să luăm atitudine! Şi nu putem să nu ne întrebăm dacă este vorba de 
ignoranţă, rea-voinţă, hoţie sau doar… nepricepere! Pentru că, în fapt, problema trenează, în primul rând, din cauza 
incapacităţii cronice a autorităţilor locale din fiecare comunitate în parte de a elabora şi de a duce la capăt proiecte 
clare şi eficiente. Iar în al doilea rând, de vină este şi lipsa de educaţie a oamenilor noştri, de la a-şi arunca gunoaiele 
pe jos şi până la a nu răspunde pentru animalele pe care le deţin.  

Rezumată, problema maidanezilor începe de la aceeaşi constantă, invocată de fapt de toţi „actorii“ implicaţi 
şi anume, lipsa banilor.  

În România sunt înregistrate nu mai puţin de 78 de ONG-uri şi două federaţii specializate în problema 
câinilor fără stăpân. În principiu, toate există, cel puţin pe hârtie, toate au o activitate de profil şi absolut toate depun 
bilanţuri contabile la finele fiecărui an, altfel spus deţin surse de finanţare. Însă, rezultatele majorităţii acestor 
asociaţii rămân nesemnificative pentru comunităţile în care activează. Iar această categorie de „privaţi“ un pic altfel, 
poartă campanii de sterilizare, de vaccinare, întreţin adăposturi şi dau spre adopţie o parte din animale. Cel puţin 
statistic, o astfel de asociaţie de protecţie a drepturilor animalelor poate oferi adăpost câtorva sute de câini, iar într-un 
an poate da spre adopţie, inclusiv în străinătate, până la 200 de patrupede. Comparativ însă cu numărul total de 
animale fără stăpân, asta nu reprezintă, la nivel naţional, decât o picătură într-un ocean. Iar la celălalt pol al rezolvării 
problemei maidanezilor avem, autorităţile locale. Aici însă situaţia este de-a dreptul dramatică, ca şi cazul 
Botoşaniului, pentru că vorbim de finanţări publice. Mandat după mandat, câinii fără stăpân par să fi fost transformaţi 
de fiecare administraţie locală în parte, într-o afacere profitabilă. Sume uriaşe ies din vistierii având ca destinaţie 
oficială problema animalelor fără stăpân. Doar aparent se fac eforturi financiare pentru rezolvarea situaţiei. În 
realitate însă, cele mai multe dintre adăposturile publice din Romania sunt în acest moment, într-o stare jalnică. 
Animalele sunt ţinute fără hrană şi apă, mor de foame sau se mănâncă, efectiv, între ele. Şi ne întrebăm, tocmai 
pentru că în fiecare dintre aceste cazuri este vorba de finanţări de la bugetul de stat, ce se întâmplă de fapt cu 
mâncarea şi materialele care dispar imediat ce au fost aduse în adaposturi şi de ce vizitele în aceste spaţii rămân 
interzise, mai ales dacă cei interesaţi de subiect vor să facă fotografii sau cer explicaţii.  

Au existat destule initiaţive legislative privind sterilizarea, deparazitarea, vaccinarea şi marcarea cu crotalii a 
tuturor câinilor cu sau fără stăpân, de rasă comună. Iar ca o măsură complementară în cazul celor care nu îşi castrează 
sau sterilizează animalele, s-a propus inclusiv ca autorităţile locale să le poată confisca, pentru ca, ulterior, să le dea 
spre adopţie. Şi nu odată s-a propus ca sancţiunea pentru autorităţile locale care nu iau măsuri concrete în privinţa 
câinilor fără stăpân să meargă până la sistarea alimentării cu sumele şi cotele defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat destinate administraţiilor locale.  
Susţin personal această masură, în condiţiile în care modul în care s-a gestionat problema maidanezilor ne arată clar 
faptul că am asistat de fapt la o perpetuă risipire a banului public, cu efecte... zero în teritoriu.  

Soluţii viabile pentru rezolvarea problemei câinilor comunitari există dar, pot fi puse în aplicare doar dacă se 
implică toţi factorii decisivi în această problemă, inclusiv asociaţiile de protecţie a animalelor, care în prezent, în 
mare parte, se rezumă doar la a oferi sfaturi. Altfel spus, toată lumea vorbeşte, toată lumea face verificări, dar nimeni 
nu pune osul la treabă. Iar o asociaţie de protecţie a animalelor, dincolo de a-şi proteja obiectul muncii, trebuie să se 
şi implice activ, prin strângere de fonduri şi prin lobby în şcoli şi comunităţi pentru adoptarea animalelor fără stăpân.  

Fac acest demers şi în perspectiva unor noi discuţii pe marginea Legii 227/2002, modificată initial prin Legea 
391/2006, în condiţiile în care Curtea Constituţională din România susţine acum că această lege ar fi de fapt 
neconstituţională. În altă ordine de idei, CCR ne cere acum ca eutanasierea maidanezilor să nu se mai facă după 7 zile 
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de cazare a câinelui în adăposturile primăriilor, dacă acesta nu a fost adoptat în acest interval şi ca maidanezii să fie 
relocaţi în locul de unde au fost ridicaţi. Şi mai mult decât atât, se intenţionează acum lasarea maidanezilor pe 
domeniul public. Acest lucru va duce însă evident la creşterea numărului de câini fără stăpân pe străzile oraşelor 
noastre şi, ceea ce este însă şi mai grav, va conduce la creşterea numărului de oameni muşcaţi, desfiguraţi sau chiar 
omorâţi de haitele de câini. 

Există câteva aspecte pe care, în primul rând în calitate de cetăţeni ai acestei ţări, dar şi de plătitori de taxe şi 
impozite, trebuie musai să le subliniem:  

Lăsarea câinilor fără stăpân pe domeniul public reprezintă cea mai flagranta încălcare a drepturilor omului şi 
a drepturilor constituţionale ale românilor. Ne este încalcat practic dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică: 
Cine răspunde de fapt pentru oamenii omorâţi de maidanezi?  

Ne este încălcat dreptul la siguranţa persoanei, dar şi dreptul de a circula fără permanenta frică în spaţiul 
public. Le este încalcat indirect şi dreptul copiilor la protecţie, dreptul copiilor noştri de a nu mai fi terorizaţi, atacaţi, 
sfâşiaţi, mutilaţi sau omorâţi de maidanezi. Ne este încălcat dreptul la asigurarea igienei şi a sănătăţii publice şi 
dreptul la un mediu sănătos. Ne confruntăm cu poluarea fonică provocată de haitele de câini, cu poluarea solului şi a 
vegetaţiei (dejecţii canine zilnice înmulţite cu numărul câinilor şi cu perimetrul în care îşi fac veacul de ani de zile), 
cu poluarea biologică (excrementele se usucă, se transformă în praf şi se împrăştie în aer, se depun duse de vânt 
absolut peste tot, fiind în mod clar o sursă de contaminare atât prin atingere, cât şi prin inhalare), în plus circa 30% 
dintre maidanezi au leptospiroza (infecţie extrem de gravă, care se transmite la om prin fecale şi care poate conduce 
inclusiv la distrugerea organelor interne la cel infestat), iar lista drepturilor încălcate semenilor noştri prin tolerarea 
câinilor fără stăpân în spaţiul public, poate continua 

Ţin să subliniez şi faptul că prin lăsarea câinilor liberi pe străzi sunt încalcate simultan Constituţia României, 
Codul penal - articolele privind vătămarea corporală, Legea 215/2001 modificată şi completată de Legea 286/2006 
(care prevede că primarul ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale), dar şi Legea 
nr. 61/1991 care interzice lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru 
persoane sau bunuri.  

În plus, niciun stat european nu permite, la data la care discutăm, lăsarea câinilor pe străzi sub pretextul că ar 
fi sterilizaţi, în majoritatea covârşitoare a ţărilor europene ca de altfel şi în SUA, Canada, etc. câinii neadopaţi într-un 
anumit număr de zile fiind eutanasiaţi. Iar România a fost deja condamnată la CEDO tocmai din cauza câinilor 
vagabonzi şi a violenţei acestora. 

Totodată, cei care doresc ca aceşti câini să rămână în stradă, încalcă în primul rând drepturile internaţionale 
ale acestor animale, prin expunerea lor la multiple chinuri şi privaţiuni, precum lipsa de mâncare, lipsa de apă şi lipsa 
de adăpost, lipsa de servicii veterinare (aceste animale nu au carnete de sănătate, nu sunt vaccinate şi nici deparazitate 
periodic), lipsa de protecţie în traficul rutier (mulţi sunt accidentati sau/şi omorâţi de maşini, provocând la rândul lor 
accidente), dar şi lipsa de protecţie împotriva oamenilor care fac uz de autoaparare în situaţiile în care ei, familiile sau 
apropiaţii lor sunt atacaţi de câinii fără stăpân. 

 
Deputat, 

Dumitru Verginel Gireadă 
 

*** 
 

Proiectul de lege privind restituirile funciare trebuie privit ca pe o necesitate şi o obligaţie morală faţă de 
societatea românească 

 
 

De-a lungul celor peste douăzeci şi trei de ani de la căderea sistemului comunist, legile adoptate referitoare la 
restituirea imobilelor preluate abuziv în perioada fostului regim s-au dovedit a fi ineficiente în soluţionarea rapidă a 
unor probleme individuale. Numărul considerabil de plângeri şi cereri de soluţionare a diverselor neclarităţi 
referitoare la restituirile funciare pe care le-am primit în cele patru luni de activitate mi-au întărit convingerea că un 
proiect de lege menit să simplifice şi să urgenteze procesul restituirilor nu poate decât să fie benefic societăţii noastre.  

Deşi necesară şi esenţială, Legea 10/2001 s-a dovedit a fi ineficientă în soluţionarea tuturor problemelor 
ivite. Nemulţumirile cetăţenilor nedreptăţiţi de către aplicarea acestei legi atât la nivel local cât şi naţional trebuie 
privite cu responsabilitate, iar noul proiect de lege nu face decât să propună acest lucru. Atât persoanele ale căror 
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sentinţe judecătoreşti nu au fost aplicate la timp, cât şi persoanele cu nemulţumiri justificate referitoare la procesul de 
restituire funciară trebuie tratate cu cel mai mare interes şi seriozitate pentru a reuşi într-un final să se remedieze, atât 
moral, cât şi financiar, daunele produse de-a lungul fostului regim comunist. 

În concordanţă cu toate presiunile la adresa României din partea instituţiilor europene şi organizaţiilor 
internaţionale, mă declar susţinător al unui proiect de lege adresat soluţionării unor probleme împovărătoare pentru 
societatea noastră. Consider că iniţiativa guvernului de a face dreptate cel puţin în acest domeniu trebuie aplaudată, 
susţinută şi dezbătută într-un mod transparent pentru a disipa riscul oricărei discriminări sau neîndreptăţiri sociale. În 
consecinţă, privesc acest proiect de lege ca pe o modalitate corectă şi necesară de a transforma mediul în care 
activează societatea românească într-unul echitabil, demonstrând încă o dată determinarea incontestabilă a actualei 
puteri de a funcţiona conform unor principii morale puternice.  
 

Deputat, 
Sorin Teju 

 
*** 

 
 
Stimaţi colegi,  
 

Guvernul USL se apropie de împlinirea unui an de cand a preluat conducerea României, un an în care cu toţii 
am încercat să aducem ţara pe linia de plutire după ce foştii colegi de partid ai preşedintelui – marinar Băsescu 
reuşiseră, aproape, să o scufunde. Guvernul actual, alături de forul legislativ şi de alegătorii care ne-au acordat 
încrederea la alegerile locale şi generale, a demonstrat că fosta putere şi-a văzut exclusiv de interesele personale în 
detrimentul binelui general şi că s-ar fi putut face mult mai mult daca democrat-liberalii ar fi avut vreodată în plan 
creşterea gradului de bunăstare a populaţiei.  

În anul 2012 am atins cel mai mic deficit al balanţei comerciale din ultimii 10 ani şi am avut o creştere 
semnificativă de 8 procente a exporturilor. În momentul de faţă, conform datelor oficiale puse la dispoziţie de guvern, 
dar şi conform statisticilor agenţiilor internaţionale, România poate fi considerată, fără nicio umbră de îndoială, ca 
fiind stabilizată macroeconomic. Industria românească este pe plus la capitolul comenzi faţă de aceeaşi perioadă a 
anului trecut iar exporturile sunt, de asemenea, în creştere cu 6 la sută faţă de luna ianuarie 2012. Aceste creşteri din 
industrie nu fac decât să confirme faptul că oamenii de afaceri au dobândit încredere în stabilizarea economiei 
româneşti şi se concentrează mai mult pe producţie.  

În ceea ce priveşte mediul de afaceri, vreau să subliniez că societăţile româneşti arată o responsabilitate 
fiscală accentuată de la an la an şi acest lucru este dovedit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală care a 
colectat la bugetul de stat în primele trei luni ale lui 2013 venituri de 27 miliarde lei, în creştere cu 6,5%, peste 
dinamica prognozată a PIB în acest an. Taxa pe valoare adaugată rămâne principala sursă de venit, cu o creştere 
nominală de peste 1 miliard de lei, aproape 10%, de la 11,05 miliarde lei, la 12,1 miliarde lei, dinamica fiind 
superioară celei prognozate pentru valoarea adaugată brută din economie în acest an, de 6,1% nominal.  

Închei prin a cita aici prestigioasa agenţie de rating Fitch care pune România pe locul doi în regiune la 
perspectiva de creştere. Astfel, ţara noastră are potenţialul de creştere de 1,7 procente, la doar 1% în spatele Poloniei 
şi urmată de Bulgaria şi Republica Cehă.  
Toate aceste cifre pe care vi le-am prezentat fac dovadă, în opinia mea, că România este pe drumul cel bun. 
Încrederea acordată de agenţii economici şi de populaţie începând din mai 2012 îmi întăreşte convingerea că 
proiectul politic numit Uniunea Social Liberală este unul menit să reziste şi este cea mai potrivită alegere pentru ţara 
noastră cel puţin până la următoarele alegeri locale şi generale, peste aproape patru ani. 
 

Deputat, 
Daniel Iane 

 
*** 
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 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 
 

Situaţia achitării facturilor restante ale primărilor şi asociaţiilor intercomunitare din judeţul Vaslui către 
firmele care au contractat şi executat lucrări pe proiectele cu fonduri europene 

 
 

Domnule ministru,  
În ultima şedinţă de guvern, aţi promovat în colaborare cu reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice un proiect de ordonanţă de urgenţă care reglementează mecanismul de decontare a cererilor 
de plată, care se va aplica doar în cazul beneficiarilor primării şi agenţii de dezvoltare intercomunitară care nu dispun 
de resursele necesare pentru a achita facturile pentru serviciile, bunurile sau lucrările recepţionate şi acceptate la 
plată. 

Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările 
ulterioare, prevede ca primările şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară din judeţe să depună la Organismele 
intermediare sau Autorităţile de Management cereri de plată însoţite de facturile aferente pentru a achita firmelor 
valoarea cheltuielilor rambursabile şi a taxei pe valoarea adăugată aferentă acestora.   
În legătură cu aplicarea acestei ordonanţe de urgenţă, vă rugăm să ne răspundeţi la următoarele întrebări: 

 Care este situaţia la nivelul judeţul Vaslui referitoare la primăriile şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 
care înregistrează restanţe la decontarea facturilor pe proiectele cu finanţare europeană? 

 Care este valoarea sumelor restante acumulate de fiecare unitate administrativ-teritorială din judeţul Vaslui, 
prin proiectele accesate de primării şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, până la data de 1 ianuarie 
2013? 
Răspunsul pe care ni-l veţi furniza la această întrebare parlamentară va fi valorificat în activitatea cu primarii 

şi cetăţenii din colegiul nr. 2 Vaslui pe care am onoarea să-l reprezint în Parlament. 
În final, apreciem iniţiativa dvs. de a orienta sistemul de fonduri europene către beneficiari, de a elimina 

blocajele administrative şi financiare în decontarea fondurilor către autorităţile locale şi firmele care au contractat 
lucrări finanţate din proiectele europene şi, nu în ultimul rând, de a veni în sprijinul comunităţilor locale. 
 

Deputat, 
Dan Bordeianu 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Daniel Constantin,  ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Revizuirea legislaţiei privind comercializarea seminţelor şi materialului săditor 
 

Domnule Ministru, 
 
Vă rog să îmi comunicaţi poziţia instituţiei pe care o reprezentaţi privind următoarele întrebări de interes 

naţional: 
1.crearea de programe pentru conservarea în fermă a resurselor genetice ale plantelor; 
2.înfiinţarea băncilor locale de seminţe şi registrele de soiuri; 
3.programe de încurajare a comercializării produselor provenite din resurse genetice ale plantelor; 
4.încurajarea participării agricultorilor în luarea deciziilor la nivel naţional; 
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5.sprijinirea organizaţiilor implicate în protecţia şi promovarea drepturilor agricultorilor din ţările în curs de 
dezvoltare.  

Având în vedere că tratatele internaţionale pot fi modificate doar cu acordul părţilor, în niciun caz unilateral, 
vă rog sa-mi specificaţi ce măsuri legale puteţi lua în privinţa modificării legislaţiei privind comercializarea 
seminţelor şi a materialului săditor. 
Menţionez că doresc răspuns în scris.  
 

Deputat, 
Stelian Nechita Dolha 

 
*** 

 
Adresată domnului Relu Fenechiu, ministrul Transporturilor 
 
Situaţia proiectului de repunere în funcţiune a circulaţiei trenurilor pe rura Biurgiu-Grădiştea, cu perspectivă 

a rutei Giurgiu-Bucureşti 

Domnule Ministru, 
La data de 10. 04. 2013, s-a suspendat circulaţia trenurilor pe ruta Giurgiu- Grădistea, ceea ce a creeat un 

impact negativ din punct de vedere social şi economic, paralizând activitatea din comunitatea respectivă şi din 
împrejurimi. Aş vrea să scot în evidenţă faptul că navetiştii: angajaţi ai Primăriei Comunei Comana, cadre didactice 
ale celor cinci şcoli din comună şi elevii  Liceului Tehnologic din satul Comana, angajaţi ai APIA Giurgiu-sucursala 
Comana, lucrători ai Secţiei de Poliţie nr. 2 Comana, cadrele medicale ale Centrului de permamentă Comana, 
angajaţi ai Ocolului Silvic Comana şi ai Parcului Natural Comana, angajaţi ai mai multor firme particulare cu 
pondere importantă din punct de vedere economic (SC FARINSAN SA, SC GECA IMPEX SRL, s.a.), şi nu în 
ultimul rând personalul ce deserveşte Căminul Spital de Bătrâni din satul Mironeşti, comuna Goştinari, foloseau ca  
mijloc de transport aceste două trenuri (unul dimineaţa şi unul seara), de fapt unicul mijloc de transport pe relaţia 
Giurgiu-Comana.  

Odată cu  măsura de scoatere din circulaţie a acestor trenuri, personalul angajat a fost nevoit să recurgă la 
soluţia de a face naveta costisitoare (şi în condiţii limitate de siguranţă) comparativ cu veniturile acestora, ceea ce-i 
va determina să renunţe la locurile de muncă, paralizând astfel activitatea economică a comunităţii, comunitate care, 
în ultimii trei ani a înregistrat creştere, devenind cunoscută din punct de vedere turistic, un punct de atracţie tot mai 
căutat. 

În lipsa transportului CFR pe ruta Giurgiu-Bucureşti, s-a dezvoltat transportul în comun pe ruta Bucuresti-
Comana, cu mijloace de transport tip MICROBUZE „MAXI-TAXI ”, soluţie care, deşi la un preţ greu accesibil 
(adică preţul unui bilet pe Maxi-Taxi este de 8 lei, spre deosebire de 4 lei pe calea ferată, iar preţul unui abonament 
pe Maxi Taxi este de 290lei/lună, spre deosebire de preţul unui abonament CFR, care este de 77,7 lei/lună). 

Din punct de vedere istoric, doresc să vă reamintesc faptul că este prima cale ferată din Ţările Române, data 
în exploatare ila data de 25 octombrie 1869. 

Un alt eveniment care a avut loc în august 2005, îl contituie faptul că podul de cale ferată de peste Râul 
Argeş a căzut, ceea ce a făcut imposibilă circulaţia trenurilor pe ruta Giurgiu-Bucureşti, aceasta realizându-se numai 
pe segmentul Giurgiu-Grădiştea. 

Având în vedere aceste aspecte, vă solicit, domnule ministru, să-mi prezentaţi dacă aveţi în plan un proiect de 
repunere în funcţiune a circulaţiei trenurilor pe rura Biurgiu-Grădiştea, cu perspectivă a rutei Giurgiu-Bucureşti. În 
caz afirmativ, vă rog să îmi comunicaţi care este data estimată de începere a lucrărilor.  

Menţionez că doresc răspuns în scris.  
 

Deputat, 
Marin Anton 

 
**** 
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Adresată domnului Liviu Dragnea, Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Pârtia de schi şi transport pe cablu în masivul Rarău, Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava 
 
Domnule Viceprim-Ministru, 
 Printre proiectele importante pe care doresc să le susţin în colegiu se numără şi finalizarea pârtiei de schi şi 
transport pe cablu în masivul Rarău, Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, proiect finanţat de fostul Minister al 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, actualul Minister pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de afaceri şi 
Turism.  
În momentul de faţă primul tronson al pârtiei este finalizat în proporţie de aproximativ 80%.  
Stadiul lucrărilor: 
-  telegondolă tronson I – executat 100% 
- pârtie de schi tronson I – 60%; 
- captare şi amenajare apă pentru instalaţiile de inzăpezit – 40% 
- instalaţii de înzăpezit artificial – 70% 
- clădire anexă – 40% 
- parcare şi drum de acces – 40% 
- alimentare cu energie electrică – 100% 
- instalaţie de iluminat pârtie schi – 30% 
- maşina de bătut zăpada – nu s-a achiziţionat; 
- bileterie electronică – nu s-a achiziţionat.  
 
Date privind stadiul execuţiei lucrărilor: 
Total contract tronson I + tronson II 107.630.252,88 lei din care : 

  - tronson I – 71.105.289,23 lei 
  - tronson II – 36.524.963,65 lei 

Executat tronson I – 49.848.099,88 lei  
Decontat tronson I – 44.479.722,99 lei, din care: 

 - decontat SC INSTCOMP SA – 10.842.895,54 lei; 
 - decontat SC ACOMIN SA – 33.636.827,45 lei 

Lucrări executate şi nedecontate tronson I – 5.368.376,89 lei, din care: 
 - SC ACOMIN SA – 1.942.394,29 lei; 
 - SC INSTCOMP SA – 3.425.982,60 lei. 

Lucrări rămase de executat şi decontat tronson I – 21.257.189,35 lei integral SC INSTCOMP SA. 
Necesar de finanţat 2013 datorii restante + lucrări de executat 26.625.566,24 lei 
 De asemenea, dorim să menţionăm că problema drumului de acces către pârtie va fi soluţionată, fiind vorba 
de drumul judeţean 175A, primăria din Câmpulung Moldovenesc continuând demersurile în acest sens către 
Consiliul Judeţean Suceava. 
 Întrebarea de faţă a fost trimisă anterior către Ministrul Delegat pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri şi Turism 
şi, conform răspunsului primit, Autoritatea Naţională pentru Turism intenţionează să sprijine în continuare din punct 
de vedere financiar proiectul, dar acest lucru este condiţionat de alocările financiare de la bugetul de stat. 

Pe această cale, mă adresez şi Ministerului dumneavoastră pentru a găsi o soluţie  privind continuarea 
finanţării acestui proiect esenţial pentru mediul economico-social al judeţului Suceava, punând accent pe gradul 
avansat de realizare al proiectului. De asemenea, s-ar produce o serie efecte benefice la nivel regional din punct de 
vedere al dezvoltării economice precum creşterea şi atragerea investitorilor, din punct de vedere turistic prin 
promovarea judeţului Suceava şi a regiunii istorice Bucovina la nivel naţional şi internaţional sau din punct de vedere 
social prin crearea unui număr de locuri de muncă. 

Menţionez că doresc răspunsul în scris. 
 

Deputat, 
Radu Surugiu 
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*** 

 
Adresată doamnei Maria Grapini, Ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi 
Turism 
 
 

Stadiul proiectului „Drumul lemnului”, finanţat în cadrul POR, axa 5.3 
 
 
 Pe adresa cabinetului meu parlamentar mi-a parvenit un memoriu din partea primăriei municipiului 
Câmpulung Moldovenesc, prin care se semnalează întârzierea recuperării sumelor aferente cererilor de rambursare 
depuse la minister.  Proiectul “Drumul lemnului” a fost promovat în cadrul POR 2007-2013, Axa 5„Dezvoltarea 
durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.3, „Promovarea potenţialului turistic şi crearea 
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea „Dezvoltarea şi 
consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing 
specifice” de către Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, în cadrul căruia Consiliul Judeţean 
Suceava a avut calitatea de partener, având o contribuţie de 8.100 lei. Contractul de finanţare s-a semnat în data de 
15.02.2011, durata de implementare fiind de 18 luni.  
 Proiectul este finalizat şi vă întreb care este termenul real pentru soluţionarea returnării sumelor avansate 
deja de către primărie (700 mii lei); noul număr de înregistrare al cererii de rambursare depuse la minister este 
1886/27.02.2013. Precizez că pentru o primărie cum este Câmpulung Moldovenesc suma de 700 mii lei este una 
capitală, chiar vitală. Cu cât este mai departe termenul de returnare a sumelor avansate, cu atât are de suferit 
activitatea primăriei, iar pentru rezolvarea obligaţilor curente vor creşte în mod alarmant datoriile pe care le va face 
primăria.  
Aştept răspunsul în scris. 
 

Deputat, 
Mugur Cozmanciuc 

 
*** 

 
Adresată domnului Dan Şova, Ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional şi 
Investiţii Străine 
 

Probleme legate de modernizarea Drumului Naţional DN 7 şi a autostrăzii A1 
 

Am constatat eu însumi că la intrarea în ţară, prin Nădlac-Arad, a devenit o aventură deplasarea pe drumul 
naţional DN 7 , în sensul că a fost găsită varianta amplasării a unor limitatoare de viteză la 30km/h, pe porţiunile de 
drum avariate şi care au nevoie de reparaţii. Vă întreb cine este persoana care a luat această decizie, în loc să 
găsească o soluţie viabilă, cum ar fi de exemplu, chiar repararea porţiunilor de drum afectate. 

Nu cu mult mai fericită este şi situaţia în care se află Autostrada A1; s-a decis, practic, vandalizarea semnelor 
de circulaţie a restricţiilor de viteză 80km/130km, prin ştergerea cu spray pe respectivele semne a vitezei de 130 km, 
tot din cauza reparaţiilor pe porţiunile de drum afectate. Sunt porţiuni întregi pe autostradă unde solicitările la care 
sunt supuse vehiculele sunt foarte mari, fie din cauza stării drumului  sau a lucrărilor de suprafaţă care s-au degradat 
imediat, în numai două, trei luni. Vă întreb şi în acest caz, cine este persoana care a preferat această soluţie în loc să 
se ia decizia reparării porţiunilor de drum afectate. 
 Aştept răspunsul în scris. 
 

Deputat, 
Horia Cristian 

 
*** 
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Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 
 
Aplicarea Ordinului nr. 1050/2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi 

de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“ 
 
 
Stimate Domnule Ministru, 
  
 În urma desfăşurării activităţii mele în teritoriu mi-au fost supuse atenţiei aspecte cu privire la aplicarea 
Ordinului nr. 1050/2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte 
finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“. 
1. În cadrul procedurii de atribuire, în cadrul articolului 15, la etapa 3 – Iniţierea procedurii, este prevăzut că 
beneficiarii au obligaţia de „a transmite o invitaţie de participare către minimum 3 potenţiali ofertanţi, concomitent 
cu publicarea unui anunţ într-un cotidian naţional”.  
 Din informaţiile obţinute de consultanţi de la funcţionarii din cadrul unor ADR-uri s-a înteles că ar exista o 
listă de cotidiene naţionale agreate în care să fie publicate anunţurile cu privire la procedura de atribuire. 
 Având în vedere acestea, vă rog să îmi comunicaţi dacă există această listă sau dacă   s-au stabilit condiţii ce 
ar trebui îndeplinite de aceste cotidiene naţionale şi care ar fi acestea. 
 
2.  În cadrul procedurii de atribuire, în cadrul articolului 15, la etapa 2 - Elaborarea documentaţiei de atribuire, 
este prevăzut că documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă valoarea estimată. 
 Referitor la această „valoare estimată” se vehiculează informaţia, tot în cadrul ADR-urilor, că, pentru a se 
putea desemna un câştigător al procedurii de atribuire, pe lângă condiţia impusă de Ordinul nr. 1050/2012 cu privire 
la existenţa a minim trei oferte acceptabile, ofertele financiare trebuie să se situeze sub nivelul „valorii estimate”, deşi 
acest lucru nu este prevăzut în mod expres în ordin. Totodată, se vehiculează ca în cazul în care valoarea ofertată este 
mai mare decât valoarea estimată, procedura de atribuire ar trebui anulată, apoi reluată şi doar după reluarea 
procedurii ar fi posibilă alegerea furnizorului câştigător, inclusiv în cazul existenţei unei oferte financiare cu valoare 
mai mare decât cea estimată. Situarea ofertelor financiare sub „valoarea estimată” constituie condiţie pentru 
considerarea unei oferte acceptabile? 
 Acest lucru nu poate fi corect, mai ales în condiţiile în care ştim cu toţii că multe dintre proiectele aflate 
acum în implementare au fost scrise şi depuse în urmă cu trei ani, la un nivel mai mic al cursului euro, astfel că 
bugetul nu mai corespunde realităţii, unele echipamente fiind mai scumpe acum decât la data întocmirii proiectului, 
atât datorită creşterii cursului valutar, cât şi datorită evoluţiei tehnologice a echipamentelor existente pe piaţă şi 
retragerea din producţie, de către furnizori, a celor prevăzute iniţial în proiect. 
 Consider că, în cazul în care beneficiarul îşi asumă valoarea mai mare a echipamentelor/serviciilor, doreşte 
să achiziţioneze echipamentele, chiar dacă acum, în lei, sunt la un preţ mai mare, să poată să finalizeze procedura de 
achiziţie din punct de vedere al valorii estimate, cu ocazia derulării primei proceduri de atribuire, fără să fie nevoie de 
anulare şi apoi reluarea achiziţiei. Bineînteles că diferenţa dintre valoarea de achiziţie şi valoarea estimată prevăzută 
în bugetul proiectului va constitui cheltuială neeligibilă, reprezentând cheltuială proprie a solicitantului, aşa cum era 
şi mai demult în procesul de rambursare a cheltuielor eligibile  
 De exemplu, în cadrul procedurii de atribuire cu criteriul de atribuire preţul cel mai scăzut, un echipament are 
o valoare estimată de 100.000 lei, iar cele trei oferte financiare primite sunt de 110.000 lei (furnizorul A), de 120.000 
lei (furnizorul B) şi de 130.000 lei (furnizorul C), toate ofertele fiind acceptabile din punct de vedere tehnic şi al 
documentelor de calificare depuse de ofertanţi. In acest caz beneficiarul îl poate desemna ca şi câştigător pe 
furnizorul A şi să semneze contractul de furnizare, sau trebuie să anuleze procedura de atribuire şi să o reia? 

Vă rog să clarificaţi dacă cazul în care valoarea ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire depăşesc 
valoarea estimată a bunurilor prevăzute în cadrul proiectului constituie motiv de anulare a procedurii de achiziţie şi 
reluarea acesteia, constituie o condiţie pentru declararea unei oferte ca acceptabile sau nu afectează cu nimic 
desfăşurarea procedurii de atribuire, atâta timp cât beneficiarul asigură ca şi contribuţie proprie diferenţa dintre cele 
două valori? 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă solicit: 
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- Lista cu cotidienele naţionale agreate pentru publicarea anunţurilor de participare la procedura de atribuire sau 
condiţiile ce ar trebui îndeplinite de către acestea, precum şi  
- Clarificarea prevederilor Ordinului nr. 1050/2012 cu privire la valoarea estimată, în sensul în care este considerată 
situarea ofertelor financiare sub „valoarea estimată” ca şi o condiţie pentru declararea unei oferte ca acceptabile, 
constituie motiv de anulare a procedurii de atribuire sau, în cazul în care beneficiarul dispune de resursele financiare 
necesare, poate să atribuie contractul către ofertantul desemnat câştigător în baza criteriului de atribuire stabilit? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Florica Cherecheş 

 
*** 

 
Adresată domnului Mihnea Cosmin Costoiu. Ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare 
Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică 
 

Subfinanţarea cercetării româneşti 
 

După câte ştiţi, toţi membrii Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) şi-au prezentat demisia 
săptămâna trecută, acuzând divergenţe grave cu conducerea ministerului. Am înţeles că divergenţa dintre membrii 
CNCS şi conducerea ministerului a avut la bază poziţia diametral opusă faţă de finanţarea unor programe. Evident 
mai sunt şi alte probleme, legate în ultimă instanţă tot de finanţare. Membrii CNCS au optat pentru acordarea de 
prioritate a programului IDEI în timp ce ministerul a respins această opţiune, acordând prioritate programului 
Resurse Umane.  Demisia membrilor CNCS a demonstrat că niciuna dintre părţi nu a fost dispusă să cedeze. Îmi este 
dificil să mă situez de o parte sau de alta, să acuz o parte sau alta. Poate ar fi fost mai utilă o cale de mijloc.  

Consider însă ca fiind eronată poziţia post factum a conducerii ministerului.  „Fidel principiului de a consulta 
universităţile în privinţa selectării de membri pentru comisiile şi consiliile consultative, Ministerul Educaţiei 
Naţionale a solicitat instituţiilor de învăţământ superior incă de acum două luni, propuneri pentru completarea CNCS. 
Luand act de decizia membrilor CNCS, MEN va urgenta procedurile de completare a consiliului, astfel încat 
derularea proiectelor curente să nu fie prejudiciată”, acesta este răspunsul la demisia în bloc a membrilor CNCS. 
Sincer, m-aş fi aşteptat la un alt răspuns. Sau la o iniţiativă care să conducă spre o mediere.  

Din aceste motive, vă întreb dacă sunteţi mulţumit de ceea ce se întâmplă la momentul actual în domeniul 
cercetării, activitate premiată şi recunoscută în fiecare an la Festivalul de la Geneva, precum şi la alte evenimente de 
acest gen, şi dacă vă veţi lupta ca la rectificarea bugetară să fie alocate fonduri pentru cercetare.  
Aştept răspunsul în scris. 
 

Deputat, 
Gigel Ştirbu 

 
*** 

 
 
 
Adresată domnului Constantin Niţă, Ministru delegat pentru Energie 
 

Modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, 

 
Stimate domnule Ministru, 
  

În momentul de faţă firmele care derulează investiţii în domeniul producerii de energie regenerabilă se 
confruntă cu o situaţie aparte. Schema de sprijin aflată în vigoare până la momentul apariţiei proiectului Ordonanţei 
de Urgenţă de modificare a Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 11 - 2013 săptămâna 15 – 19 aprilie 

2013  

 

82

surse regenerabile de energie a generat, în  ultimii 3 ani, investiţii de peste 3 mld de euro pe această piaţă. O bună 
parte dintre aceşti operatori au folosit şi folosesc în continuare ca surse de finanţare credite bancare sau fonduri 
rambursabile pentru contractarea cărora au realizat angajamente ferme cu 2-3 ani înainte. Se ştie că termenii de 
rambursare a acestor sume sunt de obicei foarte clari şi nu suportă modificări. 

Având în vedere cele relatate mai sus, vă rog, domnule ministru, să aveţi amabilitatea să–mi spuneţi care va 
fi calendarul exact de implementare al schemei modificate de sprijin pentru promovarea producerii energiei 
din surse regenerabile, informaţie utilă celor care investesc în acest domeniu în vederea ajustării planurilor de 
afaceri? 

 
Vă mulţumesc. Menţionez că solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat, 
Răzvan Horia Mironescu 
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 Grupul parlamentar al  

Partidului Democrat – Liberal  
 
 

 Activitatea parlamentară 
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR      SENAT 
 

 
LEGE  

pentru completarea Legii 571/2003, Codul Fiscal 
 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
Articol unic – Legea 571/2003, Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927/23 din 23 
decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 
 
1. Articolul 581 se completează şi va avea următorul cuprins: 
 
Art. 581 Deducerea sumelor pentru economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, conform 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007. 

Contribuabilul poate deduce din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază şi din veniturile 
impozabile din pensii, cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.227/2007, în limita unei sume egale cu 300 lei pe an. Obligaţia acordării acestei deduceri revine organului fiscal 
competent şi procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Grupul parlamentar al Partidului Democrat 
        
 
Către: 
 Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 
 
 
 
 În temeiul art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi al art. 74 din Constituţia României, vă înaintăm 
spre dezbatere şi aprobare Propunerea Legislativă privind  completarea Legii nr.571/2003 , Codul Fiscal. 
 
 

INIŢIATOR: 
Deputat Florin GHEORGHE 

 
 

Expunere de motive 
 

Prin această iniţiativă legislativă se vrea completarea art. 581 al Legii 571/2003, privind Codul Fiscal în sensul 
acordării deducerilor sumelor pentru economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, conform 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007şi veniturilor impozabile din pensii. Forma actuală a legii 
prevede că se pot acorda deduceri din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, făcându-se astfel o 
discriminare pentru pensionari. 

 
 

 
INIŢIATOR: 

Deputat Florin GHEORGHE 
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 Declaraţii politice 

 
Eugen Nicolăescu – „managerul”, „expertul” şi „gestionarul”  Ministerului Sănătăţii 

 
După ce a ameninţat, fără succes, spitalele private, că le taie accesul la asigurările publice, Ministrul 

Sănătăţii a decis că e mai înţelept să privatizeze o parte din serviciile spitalelor de stat. Din măsura asta ar avea de 
câştigat personalul medical care ar fi mai bine plătit. Deocamdată începe cu reorganizarea CNAS şi a Direcţiilor de 
Sănătate Publice Judeţene. Regionalizarea acestora, adică. 

Măsurile de reformă anunţate de Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, au stârnit emoţii în sistem. 
Deocamdată ministrul a vorbit despre reorganizarea prin desfiinţare a direcţiilor sanitare judeţene şi a caselor 
judeţene de sănătate, şi unirea lor în 8 structuri regionale. Măsura va reduce birocraţia şi va face o economie la 
bugetul sănătăţii de 50 de milioane de euro în 2013  – după calculele ministrului. 

Mai importantă decât această aparentă restrângere birocratică este modificarea salarizării personalului 
medical, veste care ar putea să-i bucure pe medici şi să mai stopeze din exodul acestora către vest. Nicolăescu 
intenţionează să modifice legislaţia astfel încât spitalele de stat să le permită medicilor şi asistentelor să câştige în 
plus la salariu pe baza prestaţiilor făcute contra cost în spitalele de stat, lucru care momentan nu este permis de legea 
salarizării unice. 

Deşi până azi Eugen Nicolăescu nu a arătat concret vreun proiect de modificare a legii sănătăţii, preferând 
doar o aparentă „reformă de televizor”, trebuie spus că măsurile anunţate de el sunt propuneri ce au mai fost 
vehiculate în ultimii ani, ca de exemplu  în proiectul legii elaborat în mandatul lui Vasile Cepoi, care a fost dezbătut 
şi în parte agreat de sistemul medical, dar care nu a trecut de Parlament în anul 2012. 
Ministrul Nicolăescu afirmă că sănătatea nu mai are timp să aştepte trei ani cât ar dura implementarea unei legi, aşa 
că este decis să schimbe sistemul cu paşi mici, prin ordonanţe de guvern care să modifice Legea 95/2006, astfel încât 
primele rezultate să se vadă chiar la finele acestui an. 
Principalelele modificări anunţate de Eugen Nicolăescu în 2013 ar fi : 
• Unirea Caselor Judeţene de Asigurări şi a Direcţiilor de Sănătate în 8 structuri regionale şi orientarea 
personalului în exces către unităţile medicale care suferă de lipsă de personal medical; 
• Reducerea birocraţiei care pune pacienţii pe drumuri pentru diverse documente doveditoare a calităţii de 
asigurat, prin introducerea în acest an a cardului de sănătate, alături de reţeta electronică şi fişa computerizată a 
pacientului. Această informatizare a sistemului ar asigura şi transparenţă şi o urmărire mai uşoară a circuitului 
banilor în sistem; 
• Definirea pachetului minimal de servicii, oferit pe baza asigurării obligatorii; 
• Încurajarea segmentului de asigurări private de sănătate, pentru servicii medicale neacoperite de pachetul de 
bază, asigurări care ar putea fi deductibile din impozitul pe venit; 
• Modificarea legii salarizării personalului medical astfel încât medicii şi asistentele să poată fi plătiţi în 
funcţie de performanţă tot în spitalele de stat în care lucrează, fără a mai fi nevoiţi să lucreze în mediul privat. 
• Introducerea coplăţii în spitalele de stat pentru acele servicii neprevăzute de pachetul de bază, iar o cotă parte 
din această coplată să fie dirijată spre salariile medicilor care acordă consultaţiile pe bază de coplată 

Lipsa unui control eficient al sistemului a făcut ca raportările din teritoriu către Ministerul Sănătăţii să fie haotice 
şi mincinoase. Iar cifrele pe care le deţine Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sunt de cele mai multe ori ţinute 
sub un embargo greu de înţeles în condiţiile în care CNAS este totuşi organismul care gestionează contribuţiile la 
sănătate ale tuturor românilor asiguraţi.Această lipsă a datelor sigure a fost semnalată recent şi de experţii Societăţii 
Academice din România, care au dedicat un capitol sănătăţii în recentul lor raport de ţară. 

Miza reformei în Sănătate este cine fură banii de medicamente. Partidul care pune ministrul, sau partidul care 
pune pe şeful CNAS? 

Pentru că miza nu este să prinzi hoţii, să opreşti fenomenul şi să recuperezi banii. Căci hoţii nu cunosc decât 2 
posibilităţi: ministerul să controleze CNAS-ul (adică să împartă prada) sau CNAS-ul să fie independent (adică prada 
să se ducă numai la unii). Nimeni n-a vrut până acum să reglementeze piaţa, pentru că niciunul din aceşti experţi, 
manageri, gestionari şi chiar moralişti nu se gândeşte decât la interesul său. Şi trebuie s-o recunoaştem: la împărţeala 
portofoliilor din orice coaliţie, fără controlul CNAS ministeriatul Sănătăţii n-are niciun haz 
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Din spitale şi depozite lipsesc cel puţin zece produse pentru bolnavii oncologici, dar şi la celelalte 10-14 sunt 
sincope în aprovizionare, iar reducerea perioadei de aşteptare la „doar” două luni tot poate însemna moartea pentru 
cei 1.200 de pacienţi de pe liste. Degeaba se aprovizionează Unifarm- medicamentele nu ajung la timp la bolnavi. 

Premierul Victor Ponta a declarat că va modifica Legea sănătăţii, pentru a permite ministerului de resort să 
majoreze capitalul social al Unifarm, şi va împrumuta din Trezorerie 800.000 euro pentru achiziţionarea în avans a 
tuturor medicamentelor necesare pentru programele oncologice, Din păcate, situaţia medicamentelor pentru 
programele speciale oncologice s-a rezolvat doar statistic, aşa cum a recunoscut şi Ponta, de la circa 2.500 de bolnavi 
pe listele de aşteptare ajungându-se  la 1.200 şi reducerea perioadei de la şase la două luni. Pentru oamenii afectaţi de 
această cruntă maladie şi o zi fără medicaţie poate face diferenţa dintre viaţă şi moarte.  

Pentru a rezolva criza medicamentelor oncologice, Ministerul Sănătăţii propune, în nota prezentată Guvernului, 
printre altele, reevaluarea şi aplicarea protocoalelor terapeutice, majorarea fondurilor de care dispune Compania 
Naţională Unifarm pentru achiziţia de medicamente oncologice cu o sumă echivalentă cu până la un milion de euro, 
prin majorarea capitalului social al companiei, încheierea unui contract de prestări servicii între Ministerul Sănătăţii 
şi Unifarm, pentru achiziţia de medicamente oncologice, vânzarea acestora către spitale şi plata unui avans de 30%, 
ce va fi decontat la sfârşitul fiecărui an. De asemenea, Ministerul Sănătăţii propune obţinerea unui credit cu garanţie 
guvernamentală de către Unifarm, publicarea pe site-ul ministerului a stocurilor de medicamente oncologice şi 
actualizarea acestora.  

Promisiuni deşarte ale guvernului USL condus de Victor  Ponta ! A promite nu costă nimic. Poate doar pe 
bolnavii de cancer, care plătresc cu  preţul vieţii ! 

În materie de cheltuieli pentru medicamente cu prescripţie, unde depăşeşte de puţin pragul de 100 de euro per 
capita, Romania se află pe penultimul loc în UE şi pe unul din ultimele locuri in Europa. Devansăm doar ţări precum 
Bulgaria, Belarus, Rusia şi Ucraina, dar rămânem la mare distanţă de media europeană, situată la 450 de euro anual 
pe cap de locuitor. Din păcate, valoarea cheltuielilor cumulate cu sănătatea şi medicamentele pe cap de locuitor in 
Romania se menţine sub 300 de euro iar pentru medicamentele compensate se consuma circa 7-8% din bugetul 
sănătăţii, mult sub necesităţi, ceea ce agravează starea celor care nu-şi pot permite tratamentele prescrise 

Se impune cu necesitate modificarea din temelii a modului în care se face asistenţa medicală şi a finanţării 
acestui sector-cheie, printr-o lege adusă la zi, în acord nu atât cu improvizaţiile actuale ci un mod sustenabil de a 
îmbunătăţi serviciile medicale. Actuala Lege a Sănătăţii – L95/2006 – a fost trecută la vremea ei prin Parlament prin 
asumarea răspunderii Guvernului Tăriceanu, în care Ministru al Sănătăţii era acelaşi Eugen Nicolăescu. De atunci 
legea a suferit numeroase modificări atât în Parlament cât şi prin ordonanţe de guvern sau ordine de miniştri. Actuala 
lege are cam 60% din conţinut modificat. Adoptarea unei legi noi ar implica un cost de timp pe care decidenţii 
politici  ai USL nu vor să şi-l asume deşi pierderile înregistrate de sistem trebuie stopate cât mai curând.  

 Sănătatea ar trebui să devină,  prioritatea numărul unu a politicilor publice, inclusiv a celor de protecţie socială,  
cu atât mai mult cu cât unul din  partidele care formează alinaţa USL aflată la guvernare, este un partid care se 
proclamă de orientare social-democrată. 

 
Deputat, 

Vasile Gudu 
 

*** 
 

Regionalizarea – proiect marca USL 
 
Regionalizarea sau reorganizarea administrativ teritorială a ţării este o reformă legată de modul însuşi în care 

românii înţeleg viitorul nu doar al României, ci şi al Uniunii Europene  
Există mai multe dificultăţi care ar trebui abordate distinct şi cu toată atenţia. În primul rând e vorba de o teamă 

a societăţii româneşti că ar putea fi vorba de o dezmembrare a ţării şi de abandonarea statului unitar aşa cum a fost el 
instituit după Primul Război Mondial. Temerile acestea nu ar trebui subestimate. Românii au fost educaţi timp de 4 
generaţii în cultul statului centralizat unitar şi în subsidiar, al victoriei istorice a naţiunii.  

Instituirea zilei de 1 decembrie 1918 ca sărbătoare naţională proiectează asupra subiectului regionalizării o 
mare suspiciune, alimentată însă nu de memoria autentică a actului de unificare politică, ci mai curând de imaginea ei 
construită de istoriografia comunistă. O recuperare a ambianţei autentice şi a spiritului care au dus la actul de la 1 
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decembrie 1918 ar fi de natură, dimpotrivă, să reabiliteze ”regionalizarea” ţării şi să redescopere frumuseţea şi 
avantajele pe toate planurile ale diversităţii provinciale. 

România, în ciuda eşecurilor evidente, continuă, în linii mari, o formă de administraţie centralizată preluată de 
la regimul comunist. O europenizare de fond a României ar pretinde însă o recuperare a propriilor tradiţii locale, un 
respect sporit pentru patrimoniu şi identităţi naţionale, un spirit menit să aşeze laolaltă, ceea ce revanşa naţională de 
la 1918 a tins să separe. 

Conform unui proiect de lege propus de USL, care întârzie a fi depus la Parlament, România ar urma să fie 
împărţită în opt regiuni, şapte care cuprind actualele judeţe din ţară, dar Bucureştiul şi Ilfovul împreună. Potrivit 
informaţiilor apărute în presă şi a declaraţiilor unor lideri USL, vor fi create opt capitale de astfel de regiuni, alegerile 
se vor desfăşura o dată la patru ani, iar şeful regiunii, preşedintele va fi ales pentru un mandat de patru ani, prin vot 
uninominal. Vor fi consilii regionale formate din 10-32 de consilieri, ajutat de doi vicepreşedinţi. Votul va fi direct 
pentru şefii de consilii judeţene, iar consilierii regionali vor fi aleşi pe liste. 

Regionalizarea va prelua din atribuţiile Guvernului, dar şi din cele ale actualelor consilii judeţene, pentru că 
aici se vor găsi organismele intermediare pentru absorbţia de fonduri europene, vor fi principalii negociatori direct cu 
UE privind absorbţia de fonduri şi, de asemenea, vor putea institui taxe regionale şi multe acte delegate la nivelul 
regiunilor. 

În ceea ce priveşte bugetul alocat acestui proiect, iniţiatorii  propun următoarea distribuţie: 10% să  preia 
administraţia centrală, 20% administraţia regională, 30% administraţia judeţeană şi 40% administraţia locală 
(comune, oraşe, municipii), motivând prin faptul că o regiune cunoaşte mai bine nevoile cetăţenilor, dezvoltă mai 
bine proiecte de importanţă regională. Referitor la  atribuţiile pe care le vor avea preşedinţii de consilii judeţene şi cei 
de consilii regionale, acest proiect propune ca preşedintele consiliului judeţean dezvoltă proiecte de anvergură 
judeţeană limitate la teritoriul judeţului respectiv, în timp de preşedintele de consiliu regional dezvoltă proiecte de 
anvergură regională. 

Subiectul este unul controversat chiar şi în cadrul USL, în ciuda siguranţei de sine pe care o manifestă în mass-
media liderii la vârf. Nu doar în PSD, dar şi printre militanţii PNL din ţară există militanţi care ar dori o altă împărţire 
administrativă, una care să ţină seama de interesele locale concrete. 

  În calitatea mea de deputat ales în circumscripţia electorală 37 Timiş, confirm faptul că Timisoara este un 
oras european care are toate argumentele să fie capitală de regiune, fiind un oraş cu un uriaş potenţial economic şi 
cultural.  

Judeţul Timiş este cîştigător în ceea ce priveşte capitolul administraţie, infrastructură şi mediul de afaceri, fapt 
concretizat prin dezvoltarea unui mediu economic competitiv şi o capacitate mai bună de a gândi politici europene. 
Timişul se situează pe un loc fruntaş şi în ceea ce priveşte  capitolul calitatea vieţii, fiind un judeţ cu un excedent de 
producţie.  Timişoara este cum le place bănăţenilor să spună « fruncea acestei părţi de tară ». A fost primul oraş 
românesc iluminat cu lămpi, dar şi primul oraş din Europa cu străzile iluminate electric. Înainte de toate, însă, 
Timişoara  a fost primul oraş eliberat de sub comunism în decembrie 1989. 

Timişoara este un loc cu oameni mândri, gospodari şi cu mare dragoste de tradiţie, care şi-a afirmat 
dintotdeauna importanţa strategică. Apropierea geografică de occident alături de spiritul inovator fac din Timişoara 
un punct de atracţie pentru investiţiile străine, venite din Austria şi Italia . 

Înlocuirea judeţelor cu regiuni este o necesitate imperioasă, pentru a crea un alt decupaj administrativ-teritorial 
al dezvoltării economice şi sociale a României în deceniile viitoare. Politicile de dezvoltare teritorială ale Comisiei 
Europene sunt concepute pentru regiuni cu potenţial natural, economic şi uman. Finalitatea regionalizării presupune 
crearea unui alt cadru al dezvoltării economice şi sociale a ţării, obiectivul major al acestei dezvoltări fiind asigurarea 
unui standard de viaţă mai ridicat pentru populaţia regiunilor şi, la nivel agregat, pentru populaţia ţării.  

În prezent, oricât încearcă să ne convingă USL, ideea regionalizării nu este clară. Aş spune chiar că harta 
regionalizării este o nebuloasă pentru mulţi, deşi ea ar trebui să fie mai mult decât o chestiune administrativă. Ea 
afectează raportul de putere! Este evident că există o bursă a baronilor locali şi a celor care vor să extragă capital 
politic din acest proiect. Şi nu doar capital politic pentru USL, ci şi capital de imagine pentru anumite personalităţi, 
ce-şi doresc vizibilitate maximă cu efort minim.  

 
Deputat, 

Cornel Mircea Sămărtinean 
 

*** 
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 Reforma sistemului fiscal – o prioritate naţională! 

 
 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
Încă de la constituirea Uniunii Social Liberale, liderii aceştia au clamat necesitatea unui sistem fiscal mai 

flexibil şi mai eficient, pe care domniile lor îl vor promova imediat ce vor prelua guvernare. A trecut deja un an de 
când USL a preluat guvernarea şi realizările lor sunt sugestiv exprimate de învăţătoarea protestatară care zilele 
trecute recunoştea: „am minţit, nu ne ţinem de cuvânt!”. Momentul de sinceritate al învăţătoarei, transformată peste 
noapte din falsă grevistă a Antenei 3 în parlamentar USL, este deja desuet, pentru că românii ştiu deja că au fost şi 
continuă să fie minţiţi.  

Astfel, la nivelul politicii fiscale, USL nu a depus nici un efort de reformare a sistemului, în sensul creşterii 
disciplinei fiscale şi ale creşterii volumului veniturilor bugetare încasate. Dimpotrivă, USL a făcut exact pe invers 
faţă de ceea ce a promis, introducând noi şi noi taxe şi impozite, iar pe cele existente le-a majorat fără nici un fel de 
remuşcare. 

Stimaţi colegi.  
La nivelul Uniunii Europene media veniturilor bugetare este în jurul valorii de 44,7% din PIB, în vreme ce 

România nu reuşeşte să depăşească un prag de 32% din PIB. Nu vreau să compar situaţia fiscală a ţării noastre nici cu 
Danemarca (56%) şi nici cu Finlanda (53,9%), ci o compar cu cea a noilor state membre Cehia (39,8%) sau Estonia 
(39,6%). Când vă prezint aceste cifre trebuie să vă spun că, cu excepţia cotei unice de impozitare, România nu se 
poate lăuda cu una dintre cele mai mici poveri fiscale din Uniunea Europeană, ci dimpotrivă: avem în continuare un 
număr nimicitor de taxe, fiscalizarea relaţiilor de muncă este extrem de mare, iar nivelul accizelor şi al TVA este 
comparabil cu al tuturor statelor membre. 

În anii 2010-2011, Guvernul României şi-a propus ca obiectiv fiscal principal eradicarea evaziunii fiscale şi 
înlăturarea contrabandei cu produse accizabile. S-au făcut atunci progrese remarcabile în domeniul muncii la negru, 
contrabanda s-a redus la mai puţin de jumătate, iar încasările din TVA crescuseră cu peste 10%. 

La un an de guvernare USL avem parte de o explozie fără precedent a contrabandei şi a evaziunii fiscale, tot 
mai puţine contracte de muncă înregistrate, iar încasările din TVA sunt dezastruoase. Sub guvernarea USL vom fi 
fericiţi dacă încasările la bugetul de stat vor trece de 30% din PIB. 

Stimaţi colegi. În calitate de parlamentar, susţin o amplă reformă a sistemului fiscal din România, precum şi 
a instituţiilor abilitate cu verificarea şi controlul îndeplinirii sarcinilor fiscale. România pierde anual miliarde de euro 
din cauza slabei colectări a sarcinilor fiscale, fiind obligată să se împrumute tot mai mult, deteriorând zi de zi stocul 
datoriei publice şi îngroşând dobânzile în sarcina acesteia, plătite, din nefericire, de toţi românii. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat, 
Ioan Bălan 

 
*** 

 
 O lege pentru samsarii imobiliari ai USL! 

 
 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
Guvernul USL condus de Victor Ponta îşi angajează răspunderea asupra unei legi care ar trebui să conducă la 

finalizarea procesului de restituire a proprietăţilor preluate în mod abuziv la instalarea regimului comunist. Scopul 
este, dincolo de orice critică, unul normal, care ar trebui să definitiveze regimul proprietăţii private din România. 

În ciuda acestui fapt, peste zece zile se împlineşte un an de când USL a preluat puterea politică în România şi 
guvernarea, cu toate acestea, a aşteptat un an să promoveze măsurile de retrocedare solicitate atât de CEDO, cât şi de 
societatea românească. Mai mult, deşi USL beneficiază de o majoritatea zdrobitoare, nemaiîntâlnită în Uniunea 
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Europeană, a preferat modalitatea angajării răspunderii guvernului, deşi susţinerea parlamentară i-ar fi permis să 
promoveze legea, în procedură de urgenţă, prin Parlament, aşa cum o lege atât de importantă ar fi trebuit să parcurgă. 

De ce i-a fost frică domnului Ponta!? De faptul că majoritatea pe care se bazează nu ar fi fost atât de 
„ascultătoare” precum şi-ar fi dorit? Sau de faptul că modul în care a fost scris textul actualei legi ar fi putut fi 
„stricat” şi perfectat în procedurile parlamentare? 

Stimaţi colegi. Proiectul legii asupra căruia îşi angajează răspunderea Guvernul mâine, nu reprezintă 
nicidecum vreun progres real în rezolvarea procesului de retrocedare, ci dimpotrivă, în scurt timp, se va demonstra un 
act inutil, care nu va rezolva nici măcar în parte problema proprietăţilor. Legea promovată de Victor Ponta nu face 
altceva decât să ne arate că samsarii care au profitat de despăgubiri până în prezent trebuie înlăturaţi şi înlocuiţi cu 
alţii, noi, preferabili prieteni ai USL. Baronii locali l-au împins de la spate pe Victor Ponta ca să promoveze o lege pe 
placul lor, iar el, obedient, nu a întârziat să le satisfacă interesele. Modul greoi în care a fost scrisă legea, înţelesurile 
absconse şi greu de interpretat într-un mod obiectiv nu ne fac decât să credem că legea nu doreşte o rezolvare corectă, 
în sprijinul foştilor proprietari, ci înlocuirea unei mafii imobiliare cu alta, prietenă de această dată USL-ului. 

Dacă Victor Ponta ar fi dorit într-adevăr o rezolvare a retrocedărilor, ar fi trebuit să privească cu mare atenţie 
către toţi actorii implicaţi în procesul de retrocedări: primării, comisii e de retrocedare, notariate, reprezentanţi legali. 
În jurul acestora s-au creat deja structuri infracţionale, în urma cărora ultimul care profită de dreptul său este 
proprietarul de drept. Aş dori ca toţi românii să înţeleagă că Victor Ponta nu este decât un lup îmbrăcat în blană de 
oaie pentru proprietarii deposedaţi abuziv. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat, 
Florin-Mihail Secară 

 
*** 

 
 Oprescu supără bucureştenii dar si primarii de sector 

 
 

Domnule Preşedinte, 
 Stimaţi Colegi, 
 

Capitala noastră ar trebui să fie oglinda acestei ţări ,dar oglinda aceasta este destul de fumurie, pentru că  în 
multe zone drumurile nu sunt asfaltate, nu există canalizare sau apă potabilă iar nivelul poluării este extrem de mare. 
Dar în „topul realizărilor” domnului primar sunt gropile, nelipsitele  gropi în care fiecare dintre noi ne-am avariat 
maşinile, iar lipsa marcajelor rutiere continuă să cauzeze blocaje în trafic şi adaugă pagube materiale importante în 
portofelele şoferilor bucureşteni. 

Odată cu venirea primăverii calvarul şoferilor şi pietonilor continuă. Gropile să măresc şi la primele ploi se 
umpu cu apă, iar vopseaua, de ”bună calitate” de pe trecerile de pietoni şi de pe celelalte marcaje rutiere dispare ca 
prin farmec. 

 Domnul primar general a cheltuit în ultimii 5 ani pe aceste marcaje, nici mai mult nici mai puţin decât peste 
21 milioane de euro, tot din banii noştri, prin contracte umflate pentru firmele de casă ale apropiaţilor săi. 

Totuşi de luni bune aceste marcaje lipsesc cu desăvârşire pe de marile bulevarde, iar domnul primar ne 
promite că problema se va rezolva în luna martie. Poate martie a anului viitor. 

Administraţia Străzilor din Bucureşti, instituţie în subordinea primăriei municipale este direct răspunzătoare 
şi de lipsa marcajelor  şi  de gropile care se măresc văzând cu ochii  şi de proasta calitate a lucrărilor începute anul 
trecut în zona Universităţii, care a intrat într-un proces de reamenajare şi care astăzi, după doar căteva luni, arată 
jalnic şi de multe alte proiecte!!! 

Această cosmetizare a oraşului se face cu paşi mici şi proşti. Proasta administrare a oraşului începe să îi 
nemulţumească pe locuitorii oraşului, care suportă taxe şi impozite tot mai mari, care se crucesc când primarul le 
vinde poveşti despre gratuitatea încălzirii de care, spune domnia sa , vom beneficia în aproximativ 2 ani.  

Stimaţi colegi,  
Mai grav domnul primar Oprescu nu îi supără doar pe bucureşteni ci şi pe primarii de sector care sunt extrem 

de nemulţumiţi de comportamentul acestuia din ultimul timp, sunt sătui de declaraţiile acestuia, şi supăraţi că 
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blochează banii europeni. Supărarea a luat amploare atunci cănd domnia sa a venit cu propunerea de  privatizăre a 
Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei termice, iar în acest sens au înfiinţat Organizaţia primarilor de sector, prin 
intermediul căreia vor încerca o dezvoltare unitară a capitalei si deblocarea administrativă a Bucureştiului. 

Mult stimate domnule Primar-General al Capitalei. În fiecare campanie ne promiteţi marea cu sarea, iar noi 
vrem lucruri concrete, vrem proiecte finalizate şi o capitală cu care să ne mândrim. Cetăţenii s-au săturat de vorbe 
goale şi de „cai verzi pe pereţi”. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Daniel Geantă 

 
*** 

 
 Aroganţa nu ţine loc de performanţă 

 
 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
 Vreau acum, în faţa dumneavoastră, să prezint o mostră de aroganţă de care au dat dovadă reprezentanţii 
puterii actuale. 

În urmă cu două luni, am adresat o interpelare Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, doamnei 
Rovana Plumb, referitor la unele suspiciuni de neregului care se manifestau în legătură cu desfăşurarea proiectului 
"Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurare a apelor uzate în judeţul 
Botoşani", proiect finaţat din fonduri europene. 

Cu acest prilej, am atras atenţia că există posibilitatea de suspendare şi chiar de blocare a acestui program, 
derulat evident prin intermediul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, şi de pierdere a unei imporatante 
oportunităţi de dezvoltare a infrastructurii de apă şi canalizare pentru judeţul Botoşani. Mizele financiare ale acestui 
proiect sunt estimate la peste 100 de milioane de euro. 

Evident este că, dacă am decis să mă adresez ministrului, am avut informaţii că lucrurile nu sunt deloc în 
ordine cu acest proiect şi am încercat astfel să acţionez pentru a îndrepta lucrurile în timp util. 

Doamna ministru, însă, mi-a transmis un răspuns sec şi care nu răspundea nicidecum problemei asupra căreia 
se atrăgea atenţia, minimalizând voit sau din aroganţă problemele semnalate prin respectiva interpelare.   

Total neserios răspunsul doamnei ministru şi revoltător din punctul meu de vedere. 
Asta cu atât mai mult cu cât, în urmă cu o săptămână, stranie coincidenţă, procurorii DNA au ridicat toate 

documentele care ţin de acest proiect, blocând astfel toată procedura de derulare a acestuia. 
Acum doamna ministru e într-o postură cel puţin jenantă, pentru că i-am oferit din timp unele informaţi 

privitoare la acest subiect şi practic le-a ignorat. 
Dumneaei se află într-o gravă eroare, crezând că noi facem opoziţie aşa cum anterior înţelegeau să facă cei 

din USL – în stil strict populist şi deloc constructiv. Gestul meu ar fi trebuit interpretat mai mult ca un ajutor 
decât ca o critică. Se pare însă că mâna întinsă, cu bune intenţii, către doamna ministru Rovana Plumb, a 
rămas în aer, fără raspuns. 

Aroganţa însă, iată, se plăteşte şi aş vrea acum, după neregulile sesizate de către Direcţia Naţională 
Anticorupţie, ca doamna ministru să revină şi să reformuleze răspunsul dat la interpelarea mea. Ar fi interesant ce ar 
avea domnia sa acum de spus. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat Forţa Civică, 
Cristian-Constantin Roman 

 
*** 
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Reconcilierea vieţii de familie cu activitatea profesională – o problemă care trebuie discutată tot anul, nu doar 

în luna martie a fiecărui an 
 
Stimaţi colegi, 

   
 Astăzi, mi-am propus să vă vorbesc despre reconcilierea vieţii de familie din 2 motive. Primul este acela că 

sunt la rândul meu o femeie de carieră, dar am şi o familie la care ţin foarte mult. Al doilea ţine de faptul că şi în 
România, la fel ca la nivelul întregii comunităţi europene, începe să devină un subiect tot mai disputat atât la nivel de 
politici publice, cât şi la nivel de individ. Pentru că este o temă vastă, voi aborda această problematică strict din 
perspectivă feminină, încercând să punctez o serie de aspecte relevante precum nevoia de implicare a statului, 
flexibilitatea la locul de muncă şi distribuirea echilibrată a activităţilor domestice între partenerii de viaţă. Tot mai 
multe femei îşi doresc o carieră de succes, vor independenţă materială şi un statut care să atragă respectul celor din 
jur. În acest sens, sunt dispuse fie să lase în plan secund nevoia de întemeiere a unei familii, fie să îşi pună tocmai 
familia în planul al doilea, sacrificând astfel din timpul acordat membrilor săi. Sunt o femeie de carieră, dar nu 
înţeleg această carieră prin sacrificiu. O înţeleg în schimb ca o completare la activitatea şi responsabilitatea de soţie şi 
de mamă pe care mi le asum zilnic. Şi tocmai pentru că sunt o femeie cu o carieră în spate, dar şi cu ambiţii de viitor, 
ştiu foarte bine cât de importantă este susţinerea primită atât din partea membrilor familiei, cât şi din exterior, din 
partea instituţiilor statului şi a angajatorilor. 

Dincolo de funcţia pe care o ocup, problematica reconcilierii vieţii de familie cu cea profesională trebuie dusă, 
inevitabil, în sfera politicului, a guvernării. Iată de ce vreau să punctez faptul că este important ca statul, prin politici 
specifice, să susţină femeile în activitatea economică şi să faciliteze un mediu de lucru ‘prietenos’ familiilor. Nu am 
deloc simpatii pentru politici stângiste, în care statul este implicat peste un nivel acceptabil. În acest domeniu însă, 
nevoia de reformă, în primul rând legislativă, este acută.  În acest sens, este nevoie de dezvoltarea serviciilor publice 
de îngrijire a copiilor şi de promovare a iniţiativei private în acest domeniu. Este în acelaşi timp nevoie de stimularea 
angajatorilor să ofere salariaţilor un program de lucru flexibil, păstrându-i în câmpul muncii. Nu în ultimul rând 
trebuie abordată şi latura educativă prin campanii publice cu privire la necesitatea distribuţiei echilibrate între cei doi 
parteneri a rolurilor şi a responsabilităţilor domestice, legea oferind posibilitatea concediului parental şi în rândul 
taţilor. De asemenea, intervenţia statului este necesară în prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii în 
scopul asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor, prin facilitarea reintroducerii în 
câmpul muncii a mamelor. Pentru multe femei asumarea rolului de principal responsabil de creşterea şi îngrijirea 
copiilor conduce la discontinuităţi în viaţa profesională, reduce oportunităţile de promovare şi poate inclusiv să 
împiedice urmărirea unui anumit traseu profesional. 

De cealaltă parte, şi angajatorii trebuie să înţeleagă faptul că implementarea la locul de muncă a unor politici 
sau practici pentru reconcilierea vieţii de familie cu viaţa profesională conduc la creşterea productivităţii muncii şi a 
gradului de satisfacţie profesională a angajaţilor, creşterea implicării şi fidelizarea salariaţilor faţă de companie. În 
acest sens, una din dificultăţile cu care se confruntă mamele angajate ţine de flexibilitatea orarelor de lucru. Această 
flexibilitate are rolul inclusiv de a menţine tinerele mame pe piaţa muncii, în timp ce consecinţele unei inflexibilităţi 
la locul de muncă vizează un randament mai slab sau implicare mai scăzută din partea angajatului. Din păcate, datele 
oferite publicităţii de către INS, în urma unei anchete privind „Reconcilierea vieţii profesionale cu cea familială”, 
realizată în trimestrul II 2010, ne arată faptul că ponderea salariaţilor care beneficiază de un program flexibil de lucru 
este aproape aceeaşi în rândul persoanelor cu şi fără responsabilităţi familiale: 9,4%, respectiv 9,5%. Astfel, 
rigiditatea programului de lucru este principala caracteristică privind organizarea muncii pentru salariaţii din 
România, majoritatea covârşitoare a acestora (90,4%) lucrând cu program fix. În alte state europene, cu un nivel de 
trai ridicat, opţiunea pentru un program part-time sau flexibil este des întâlnită în rândul femeilor care vor să activeze 
pe piaţa muncii, în condiţiile păstrării îndatoririlor casnice. În ceea ce priveşte situaţia de la noi, opţiunea pentru un 
job cu jumătate de normă este mai puţin întâlnită, mai ales din raţionamente economice, pentru că nu asigură un nivel 
decent al veniturilor, dar şi pentru că nu oferă multe garanţii de protecţie a angajatului la locul de muncă. 

Nu în ultimul rând, impactul apariţiei unui copil în familie este diferit pentru o femeie faţă de un bărbat. 
Societatea tradiţională românească descrie o femeie care este în primul rând mamă şi gospodină, cu îndatoriri 
domestice şi mai apoi om de carieră. Un stereotip conform căruia doar femeile sunt responsabile de îngrijirea 
familiei, în timp ce aşteptările faţă de bărbat îl au în vedere ca principal întreţinător de familie. Mai mult, diferenţele 
se pot observa mai ales pe piaţa forţei de muncă. De cele mai multe ori, femeile simt că trebuie să aleagă între a se 
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dedica familiei sau unei cariere de succes, pentru că ascensiunea în carieră ar putea lua o pauză, familia, însă, 
niciodată! Astfel, viaţa de familie este, fără doar şi poate, un factor important în măsură să descurajeze sau să 
încurajeze ascensiunea profesională, dar şi inegalitatea de gen pe piaţa muncii. 

 
Stimaţi colegi, 
Toate aceste probleme afectează viaţa de zi cu zi a familiilor din România, dar de prea puţine ori politicienii le 

şi aduc în actualitate. De obicei o dată pe an, în prima săptămână a lunii martie, se discută despre necesitatea 
promovării unei agende feminine, după care dezbaterea este abandonată. Eu cred că această problematică trebuie să 
reprezinte o preocupare permanentă pentru toţi parlamentarii, dar şi pentru Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale, 
Familiei şi Persoanelor Vârstnice. Din păcate, aşa cum ne-a obişnuit deja de aproape 1 an de zile, acest Guvern pierde 
din sfera de interes tocmai astfel de probleme de care se lovesc familile din România în realitatea cotidiană. Mă 
folosesc de această ocazie pentru a adresa un apel tuturor parlamentarilor, indiferent de culoarea politică, pentru a ne 
apleca asupra acestui subiect. Legiferarea în domeniul politicilor privind reconcilierea vieţii de familie cu cea 
profesională este fie insuficientă, fie mult prea disparată. Avem nevoie de un pachet legislativ care să acopere 
întreaga sferă, aşa încât familiile din România să fie susţinute în găsirea echilibrului între activitatea profesională şi 
viaţa de familie. 
Vă mulţumesc. 

 
Deputat, 

Claudia Boghicevici 
 

*** 
 

Criza gazului: Guvernul USL dictează preţul gazului 
 

Stimaţi colegi, 
Pe această cale vin azi în faţa dumneavoastră şi acuz cinismul şi neruşinarea guvernului Ponta în distrugerea 

economiei, cu efecte directe asupra oamenilor, SĂRĂCIRE programată şi sigură. 
Ponta nu poate mai mult. În fiecare zi se plagiază pe el însuşi ca o maşinărie defectă. Fără pic de viziune 

economică, are doar telegenie în formă agravantă. Nu este de râs, este tragic: Ponta umblă prin televiziuni cu 
promisiunea vopsită. 

Ce ne aşteaptă? Criza gazului. Cu implicaţii penale. România este pe punctul de a pierde ireversibil industrii 
strategice din cauza facturilor necontrolate la energie. 

Ponta, alături de ministrul fără idei şi energie, delegat tocmai pentru energie, Constantin Niţă, vrea 
deschiderea unui sediu Romgaz în Bucureşti şi splitarea Transgazului şi Romgazului din Medias în două. 

1. Un nou sediu Romgaz înseamnă simplu: cheltuieli, chirii, angajarea de personal. Să traducem: licitaţii 
publice şi angajări pentru propria mafie înfometată. Despărţirea birocraţiei în două înseamnă: cheltuieli, chirii, noi 
angajări politicianiste. 

2. Aceste mişcări nu fac decât să scumpească gazul. Încă o scumpire esenţială ce se reflectă în toate 
produsele principale si care se adaugă la recentele creşteri de preţuri. 

În timp ce în Ungaria sau Bulgaria preţurile scad, sub guvernarea USL factura la gaze s-a scumpit cu 5% în 
casele oamenilor şi cu peste 21% la consumatorii industriali. 
Asaltul la baionetă al USL nu se încheie aici: vom avea gaze mai scumpe cu încă 5% la 1 iulie, la care se adaugă alte 
3% la 1 octombrie în acest an în casele noastre. 
În cazul firmelor, preţurile la gaz vor creşte mai repede: cu 8% de la 1 iulie şi cu încă 2% de la 1 octombrie. 
 Industria românească este pusă la pământ. Consecinţele sunt devastatoare. Trei giganţi industriali sunt în pericol, dar 
nici celor mai mici producători nu le merge mai bine. 
• Interagro, unul dintre cei mai mare consumatori de gaze, anunţă concedieri masive fără plată şi în 
perspectiva apropiată închiderea unităţilor de producţie. 
• Arcelor Mittal, al doilea cel mai mare consumator de energie, trimite acum 600 de oameni acasă 
 prin scheme voluntare de concediere şi discută despre sistarea completă a producţiei în România. 
• Dacia, cel mai mare exportator român, discută despre relocarea sa în Maroc. 
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3. Anunţurile Premierului şi ale ministrului delegat pentru energie că pregătesc un nou sediu ‘secundar’ pentru 
Romgaz în Bucureşti mai înseamnă ceva: bătălia mascată din interiorul USL pentru regionalizare. PSD încearcă să 
reducă importanţa economică a Sibiului, concurentul direct al Braşovului pentru stabilirea capitalei. 

Aşadar: nu ştiu să conducă, aşa că dezbină! 
4. Momentul ales şi modul în care a fost gestionată problema mutării sediului Transgaz şi Romgaz de către 

Guvern în ultimele zile, bâlbele şi scandalul mediatic pentru un ciolănaş, pun în pericol listarea celor 15 procente din 
Transgaz la bursă. Ori există un interes pentru scăderea valorii acestei mari companii, ori din incompetenţa crasă 
acesta va fi rezultatul. Vineri, într-o singură zi, acţiunile Transgaz au scăzut cu 2,44%. 

Ce contează poporul, banii noştri şi locurile de muncă? Noi plătim nota de plată a acestor mişcări fără 
discernământ ale guvernului mincinos, bâlbâit, a acestei majorităţi toxice. 

Care este realitatea României lui Ponta? Taxe, sărăcie, economie sufocată şi cheltuială nesăbuită a banului 
public. 

Care este finalul acestui drum? Haos original românesc în plină criză economică globală. 
Ajunge, domnule Ponta, eşti premierul României nu vedetă de televiziune. 

În consecinţă, PDL îi cere Premierului Ponta demiterea miniştrilor -faliment şi insolvenţă: Niţă, Vosganian, 
Chiţoiu, Voinea. Dacă frica nu-l lasă, Ponta raspunde personal. PDL va pune presiune în continuare pe guvern pentru 
salvarea economiei. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
Guvernul Ponta, o piedică în calea dezvoltării turismului românesc 

 
Stimaţi colegi, 
Turismul are un potenţial de creştere extrem de mare, putându-se transforma în viitor într-un adevărat motor 

economic pentru România. Acest lucru este dovedit de rezultatele ultimilor ani: creşteri de 13,5% în 2010, 16% în 
2011 şi 9,3% în 2012. Rezultate cu mult mai bune decât ale economiei per ansamblu, care s-a contractat în 2010, a 
avut o creştere de 2,2% în 2011, iar în 2012 a avut un avans de doar 0,7%. 

Pun aceste rezultate excelente pe seama faptului că, în mandatul meu de ministru al Turismului şi apoi al 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, s-a investit pentru prima dată 1989 în infrastructura turistică, dar şi în 
promovare, atât în ţară cât şi în străinătate. Este, pentru mine, o dovadă a faptului că acest sector economic, dacă este 
stimulat corespunzător, poate să avanseze şi să asigure un plus extrem de necesar României, mai ales în contextul 
unei situaţii dificile în economia naţională, dar şi în cea europeană. 

 
Stimaţi colegi, 
Venirea la guvernare a USL a produs, din păcate, o oprire aproape totală a proceselor de investiţii în 

infrastructura turistică şi de transport. Practic, toate progresele înregistrate de turismul românesc sunt puse sub 
semnul de întrebării de oameni care nu înţeleg absolut deloc domeniul, nu au gândire şi viziune strategică, nu sunt în 
stare să-i asculte pe experţi sau pe investitori şi practică o politică distructivă de o manieră revanşardă.  

De un an de zile, nu se mai plătesc lucrările de investiţii în infrastructură. Practic, Guvernul Ponta şi miniştrii 
care au avut acest portofoliu al Turismului şi-au bătut joc de companiile care au executat lucrări. Şi acum există firme 
care au lucrat pentru a se realiza Festivalul Olimpic al Tineretului European în România, dar care nu şi-au primit 
banii. O situaţie absolut aberantă, care arată viziunea defectă a celor care conduc astăzi ţara.  

 
Stimaţi colegi, 
Nu e posibil ca un domeniu care a avut o creştere anuală medie de aproape 13% în ultimii trei ani să fie astfel 

batjocorit. Exemplul cel mai la îndemână este acela al frânării investiţiilor în infrastructură în 2013. 
 Aşa se face că Guvernul condus de Victor Ponta pune frână investiţiilor în turismul românesc. Astfel, bugetul 
alocat anul acesta pentru turism este de doar 63 de milioane de lei. O sumă infimă faţă de necesarul de fonduri pentru 
dezvoltarea infrastructurii şi mult mai mică decât în anii trecuţii. Spre exemplu, în 2012, suma a fost dublă (125 de 
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milioane de lei), iar în 2011 de şase ori mai mare (369 de milioane de lei). Cum s-a ajuns aici, doar Premierul Ponta 
şi ministrul Grapini ne pot explica. În orice caz, efectele se vor simţi imediat – şi asta cu atât mai mult cu cât, din 
suma alocată, doar 18 milioane de lei (mai puţin de 4 milioane de euro!!!) vor merge către administraţiile locale 
pentru finanţarea dezvoltării infrastructurii de turism montan.  

Prin intermediul acestei declaraţii politice, condamn public modul în care Executivul Ponta înţelege să se 
raporteze la turismul românesc. Avem de-a face cu un blocaj aberant şi nejustificat, care va duce în mod sigur la o 
stagnare într-un domeniu cu un potenţial foarte mare.  

Premierul ar trebui să vadă şi faptul că, din ultimii trei ani, anul în care a gestionat Guvernul său turismul a 
avut cel mai mic avans. E un semnal pe care ar trebui să-l ia foarte în serios. În caz contrar, să vină să spună public că 
nu-l interesează turismul şi atunci vom şti cum stăm cu adevărat. 

 
Doamnelor şi domnilor, 
Distrugerea sistematică a turismului românesc de către USL nu ţine numai de tăierea investiţiilor în 

infrastructură, ci şi de promovarea internaţională. Practic, de la venirea USL la putere, totul a fost frânat şi chiar s-au 
făcut tăieri nejustificate. S-a ajuns la închiderea unor birouri de turism internaţional, la neplata cu lunile a salariilor 
unor angajaţi din acest birouri şi a altor cheltuieli curente, la blocarea participării României la târgurile de turism 
internaţional, unele dintre ele chiar locuri unde ţara noastră primise premii. 

Dacă la aceste lucruri adăugăm şi disponibilitatea ministrului delegat pentru Turism de a dispune oprirea 
implementării proiectului de promovare a brandului turistic naţional avem imaginea clară a unui dezastru pentru 
România.  

De un an de zile, în afară de finanţarea concertului Lady Gaga, nu s-a mai făcut absolut nimic pentru brandul 
turistic. Au ajuns cei de la Comisia Europeană să se intereseze de această stare de fapt. Suntem în pericol în acest 
moment nu numai de a pierde cele aproximativ 75 de milioane de euro alocate României pe Axa 5.3 a Programului 
Operaţional Regional pentru promovarea turismului, ci de a fi obligaţi să dăm înapoi şi banii cheltuiţi deja. 

Acest lucru pare să nu modifice cu nimic atitudinea unor miniştri care nu au nimic în comun cu turismul, care 
aduc la exasperare investitorii şi reprezentanţii patronatelor şi care transformă pe zi ce trece funcţia publică pe care o 
ocupă într-un prilej de scandal politic comandat de şefii de partid. Este o situaţie tragică pentru turism. 

 
Doamnelor şi domnilor parlamentari, 
Îmi doresc ca această declaraţie politică să fie un semnal extrem de serios de alarmă – riscăm să pierdem 

progresele făcute în ultimii ani. Putem ajunge din nou la situaţia în care turismul să nu conteze absolut deloc în 
economia românească. Din cauza USL, putem rata o şansă extrem de importantă. Pierdem ani în care am putea să ne 
dezvoltăm şi să progresăm. 

Cred că, dacă Premierul Ponta, este într-adevăr interesat de o guvernare eficientă trebuie să înceapă să 
finanţeze acest domeniu. Să nu-l mai trateze ca pe o Cenuşăreasă a economiei româneşti. Să-i acorde mai multă 
atenţie şi să pună în fruntea sa oameni serioşi. În caz contrar, se va ajunge într-o situaţie dramatică şi decalajul dintre 
noi şi alte ţări europene va creşte şi mai mult.  

Fac un apel către Executiv să ia exemplul Bulgariei, o ţară cu o populaţie de aproape 3 ori mai mică decât 
România, dar care alocă de 5 ori mai mult pentru investiţiile în infrastructura de turism. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Elena Udrea 

 
*** 
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Meritocraţia de partid 

 
Doamnelor si domnilor deputaţi, 
           USL nu se împiedică de criteriile de integritate când e vorba despre numirile în funcţii de conducere. Ministrul 
de Interne, Radu Stroe, este protagonistul unui nou episod din războiul USL cu integritatea. 

Prin grija ministrului Radu Stroe, chestorul Constantin Manoloiu a fost numit şef al Corpului de Control din 
Ministerul de Interne. Deşi este urmărit penal în dosarul referendumului, acesta a obtinut aceasta functie prin criterii 
arbitrare. Cu siguranta in politica pentru domnul ministru, loialitatea este mai importanta decat meritul.  

  De asemenea, Radu Stroe a continuat sa mearga in directia gresit aleasa, coborand standardele de 
integritate, prin eliminarea din Ghidul carierei poliţistului şi cadrelor militare, a unui important criteriu de onestitate, 
care interzicea numirea în funcţii de conducere a persoanelor urmărite penal. Si de aceasta data, domnul ministru nu 
si-a dezmintit faptele, folosindu-se de propria putere si de statutul social, pentru a deveni protagonistul unui nou 
episod in lupta cu integritatea, desi la intalnirea de la Bruxelle a primului ministru Victor Ponta cu presedintele 
Comisiei Europene domnul Barroso, acesta din urma a afirmat ca se asteapta ca „politicienii sa ofere un exemplu si 
sa se dea la o parte atunci cand exista decizii privind integritatea sau acuzatii de coruptie”. In acest context, si ne 
referim la raportul MCV, majoritatea oficialilor europeni au facut declaratii dure in ceea ce priveste independenta 
sistemului judiciar, si au relatat faptul ca politicienii cu probleme de integritate ocupa inca functii importante, cum ar 
fi cea de ministru si de parlamentar. 

 Drept urmare,  modificarea s-a petrecut la cinci zile după publicarea raportului MCV, semn că observaţiile 
Comisiei Europene au fost egale cu zero pentru ministrul Radu Stroe, care a evitat sa explice care au fost motivele 
care au stat la baza modificarii Ghidului carierei politistului. 

Ordinul emis de Radu Stroe este în mod clar o măsură cu dedicaţie pentru chestorul Manoloiu. Acesta a jucat 
un rol important în tentativa de falsificare a numărului de alegători din România, pusă la cale de USL în vara anului 
trecut. In urma acestor actiuni apar o serie de intrebari care asteapta raspuns: de ce reprezentantii partidului aflat la 
guvernare nu pot aplica principiile de baza fara sa faca compromisuri, de ce unii politicieni alesi in diverse functii de 
catre puterea actuala au conflicte cu legea si nu sunt „curati”, de ce aceia care trebuie sa raspunda in fata legii sunt 
pusi la adapost de propriul partid ? Este clar ca USL a ales imunitatea in locul integritatii prin actiunile 
reprezentantilor sai, care se bazeaza mai mult pe ocolirea legii si pasarea responsabilitatilor decat pe principii si 
valori. 

Încă o dată, USL renunţă la integritate pentru interesele politice. Integritatea este un criteriu insignifiant, care 
poate fi cu uşurinţă ocolit, ignorat sau la nevoie eliminat prin ordin de ministru. Se pare ca in viziunea USL puterea 
politica nu are de-a face cu onestitatea, cu competitia, meritul sau alte valori morale. 

 USL nu poate să şteargă însă criteriul integrităţii din rapoartele MCV. România plăteşte costurile dispreţului 
USL faţă de lege şi faţă de standardele impuse de Europa, iar cel mai clar exemplu este refuzul de a fi acceptaţi în 
Spaţiul Schengen. Prin urmare, aderarea la Spatiul Schengen este o decizie politica care s-a amanat pana in 
decembrie, si depinde de urmatorul raport MCV, dupa cum afirma unii oficiali europeni. In mod normal, legatura 
dintre MCV si spatiul Schengen nu este corecta din punct de vedere tehnic, dar asa cum s-a mai spus, se face politic. 
Asadar, USL rateaza tinta Schengen si critica Europa cu degajare ostentativa. 

Drumul integritatii nu este usor, dar ne poate duce la reusita daca depunem efort, mai ales ca onestitatea este 
necesara oricui, indiferent de pozitia sociala. Tocmai de aceea, din bagajul moral al oamenilor politici nu ar trebui sa 
lipseasca fundamentele de baza ale integritatii si anume transparenta, sinceritate, seriozitate, implicare, 
responsabilitate si corectitudine, dar si forta de a emite decizia politica corecta. 

Eforturile partidelor noastre ar trebui orientate catre alegerea politicienilor cu un  comportament integru, 
curajos si credibil, care sa ia atitudine si sa fie capabili sa  reziste atacurilor de orice fel, dar in acelasi timp sa lupte 
cu loialitate in echipa, pentru atingerea telurilor propuse. De aceea, pe scena politica romaneasca e nevoie de 
politicieni puternici, care stiu sa transmita, sa convinga, dar mai ales sa se identifice cu nevoile electoratului. 

 Este momentul ca partidele sa dea dovada de integritate in toate actiunile lor si sa promoveze cadre tinere, 
strategii politice bine gandite, sa ia decizii prompte, demonstrand practic electoratului ca au solutii realiste pentru o 
mare parte din problemele interne si externe ale tarii. 
Vă mulţumesc.  
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Deputat, 
Florin Gheorghe 

 
*** 

 
Soluţii concrete în vederea creşterii veniturilor medicilor rezidenţi  

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi,  
 

Din 2007 şi până în prezent şi-au dat demisia din sistemul de sănătate peste 14.000 de medici, care au ales să 
plece peste graniţele ţării unde pot avea salarii mai mari şi condiţii de trai mai bune.  

Astăzi, un medic rezident primeşte în medie un salariu de 200 Euro, sumă de bani care nu îi poate asigura 
nici pe departe un venit care să îi garanteze accesul la o viaţă mai bună, decentă, care să-i acopere măcar cheltuielile 
zilnice. 
Cu toţii ştim, stimaţi colegi, faptul că de-a lungul timpului s-a tot discutat despre majorarea salariilor medicilor 
rezidenţi şi nu numai, dar niciodată acest lucru nu s-a materializat, din lipsa fondurilor necesare la bugetul de stat.  

Oricât de pertinentă şi de realistă ar fi această explicaţie, nu este normal ca un medic, după 6 ani de facultate 
şi încă 5 de rezidenţiat să primească un salariu de doar 1.500 de lei. Sunt destui medici care la 30 de ani nu se pot 
descurca din veniturile încasate şi tocmai de aceea iau calea Europei de Vest, lăsând aici spitalele goale, cu un 
personal de o calitate de multe ori îndoielnică.  

De aceea, este necesar să se producă o schimbare, mai ales în ceea ce priveşte salarizarea medicilor tineri, a 
rezidenţilor, care au ales să-şi facă o carieră în sistemul medical.  

Un astfel de medic are în anul I de rezidenţiat un salariu de 800 de lei, urmând ca până în ultimul an să atingă 
cel mult 1.500 lei. Efortul pe care statul român îl face anual, prin Ministerul Sănătăţii, este de 81 milioane Euro.  
Transformarea acestui fond de salarii în fond de burse şi implicit trecerea rezidenţiatului de la Ministerul Sănătăţii la 
Ministerul Educaţiei, stimaţi colegi, ar dubla veniturile acestora. 

Susţin acest demers, urmând a depune un proiect de lege în acest sens. Consider că în acest mod, statul 
român va avea pârghiile necesare să ofere medicilor şansa unei vieţi mai bune, şansa unui sistem de sănătate care să 
denote încredere şi profesionalism. 

Sprijin cu tărie această initiativă de creştere a salariilor medicilor rezidenţi, militez pentru trecerea 
rezidenţiatului la Ministerul Educaţiei Naţionale şi consider că este o şansă reală de îmbunătăţire a unui sistem aflat 
aproape în colaps. 

Vă mulţumesc. 
Deputat, 

Petru Movilă 
 

*** 
 

Sănătatea românilor, încotro? 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi deputaţi, 
 

Măsura privind sistarea fondurilor necesare decontării serviciilor de medicină dentară sfidează nu numai 
întreaga istorie a medicinei româneşti, ci şi practicile europene în această materie. Nu s-a mai întâmplat până acum ca 
statul să sisteze total fondurile unei specialităţi medicale şi să pună în spatele contribuabilului toate costurile, aşa cum 
a procedat acum domnul Ministru Nicolăescu.  

Explicaţia Ministrului Nicolăescu este de-a dreptul uimitoare: „Între a lăsa un om să moară şi a-i repara 
cuiva o carie, aleg să previn prima variantă”.  Pe termen lung, tot în moarte se traduce tăierea acestei finanţări 
numai că, lipsind viziunea la vârful Ministerului Sănătăţii, este dificil să înţeleagă costurile pe termen lung pe care le 
implică această măsură. Ministerul Sănătăţii nu poate desfiinţa asistenţa medicală stomatologică invocând criza 
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economică şi financiară. Un manager bun gestionează eficient resursele financiare de care dispune, fără să ia măsuri 
drastice pentru sănătatea cetăţenilor.  

Este ştiut faptul că medicina dentară era subfinanţată, fiind Cenuşăreasa sistemului sanitar, iar nevoile acestui 
segment sanitar vizau suplimentarea fondurilor alocate până în prezent, nu reducerea lor la 0.  Din păcate, această 
decizie a fost luată fără a se ţine cont de patologia stomatologică existentă astăzi în România, situaţie ce plasează ţara 
noastră pe unul din ultimele locuri din UE, la capitolul finanţare, şi pe un loc “fruntaş” în ceea ce priveşte problemele 
stomatologice cu care cetăţenii români se confruntă.  

În luna aprilie a.c. veştile continuă să fie extrem de proaste pentru sănătatea românilor. Se renunţă la 
prevenţie şi tratament în medicina dentară, dar se reduc şi paturi din spitale. Atunci când reprezentanţii spitalelor au 
mers să negocieze noul Contract-cadru pe anul 2013 au fost anunţaţi că finanţarea se va face pe un număr redus de 
paturi, pe un indicator luat în calcul din 2011, nu din 2012, aşa cum era normal, ceea ce înseamnă mai puţin pacienţi 
trataţi şi mai puţin bani pentru spitale. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a comunicat că se vor încheia 
contracte de furnizare de servicii medicale pentru un număr de 7.256 de paturi, mai mic faţă de anul trecut. Această 
decizie are la bază un ordin al Ministrului Sănătăţii care limitează numărul de paturi din sistemul privat la 5% din 
numărul total. Dacă la nivel de ţară procentul celor din privat nu depăşeşte acest prag, la Iaşi spitalele private 
consumă 7% din bugetul alocat sănătăţii. Sunt judeţe unde procentul este mult mai mare. La Arad este de 16%, în 
timp ce la Braşov circa 12% din serviciile medicale sunt asigurate în sistem privat. Cel mai afectat domeniu îl 
reprezintă paliaţia. Aşa cum sunt definite de Ministerul Sănătăţii, îngrijirile paliative reprezintă o îngrijire activă, 
oferită pacienţilor a căror boală avansată nu răspunde la tratamentul curativ. 

Reducerea numărului de paturi în spitalele ieşene profilate pe paliaţie poate produce o tragedie. Sute de 
pacienţi vor fi nevoiţi să se îngrijească singuri, la domiciliu, fără niciun ajutor. De subliniat că s-au chletuit sume 
importante pentru formarea acestui nou segment de îngrijire pentru pacient şi că România părea că se va alinia la 
standardele medicale europene şi internaţionale prin introducerea paliaţiei. 

Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi a comunicat că va finanţa doar 363 de paturi din sistemul privat pe toate 
domeniile, de la cardiologie la paliaţie, ceea ce înseamnă foarte puţin raportat la numărul cazurilor. Factorii 
decizionali trebuie să conştientizeze faptul că paliaţia reprezintă ultima verigă a celor care suferă de boli cronice 
incurabile. Este inuman să se facă economie prin reducerea paturilor necesare pacienţilor cu afecţiuni în special 
oncologice. Atunci când nu putem oferi pacienţilor un sistem de paliaţie, înseamnă că încălcăm dreptul la viaţă al 
acestora.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Camelia Margareta Bogdănici 

 
*** 

 
 

Amenzi exorbitante aplicate veniturilor infime ale românilor 
 

 Ministerul Afacerilor Interne a lansat de curând în dezbatere publică noi propuneri de modificare a Codului 
Rutier, propuneri drastice care vizează înăsprirea actualului act normativ. Scopul declarat al modificărilor legislative 
constă în a-i determina pe conducătorii auto să fie mai prudenţi în trafic, ori poate mai datori la statul care le bagă 
mâna în buzunar pe zi ce trece tot mai mult.  
 Cu toţii suntem de acord că există şi şoferi care încalcă frecvent şi uneori grav regulile de circulaţie, însă 
înăsprirea sancţiunilor nu reprezintă o soluţie concretă pentru rezolvarea acestor situaţii. Este doar o viziune simplistă 
a Guvernului USL. Prin aceste măsuri, Guvernul propune ca sancţiunile să ajungă la amenzi în cuantum chiar de 
7500 lei pentru încălcările grave ale regulilor de circulaţie, sumă de care majoritatea românilor nu dispune. 
 Ideea de bază a oricărei iniţiative de ordin legislativ este ca ea să se poată materializa, altfel rămâne un 
deziderat ori un simplu exerciţiu de imaginaţie. Cum se poate gândi cineva, care face parte din conducerea statului şi 
care, cel puţin teoretic, ar trebui să asigure un trai mai bun cetăţeanului, să ceară de fapt imposibilul, având în vedere 
că marea parte a populaţiei câştigă această sumă în decursul a mai mult de jumătate de an? Chiar dacă ar dori să 
plătească, românii se află deci în imposibilitatea financiară de a se supune acestei reglementări.  
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 Este totalmente eronat ca actualii guvernanţi să considere că înăsprirea legii atât de drastic îi va determina pe 
conducătorii auto să nu mai încalce legislaţia rutieră. Nu se poate spune că din cauza sancţiunilor prea mici, aceştia 
nu ţin cont de legislaţia în vigoare. Factorii care îi determină pe aceştia să greşească în trafic sunt diverşi, iar faptul că 
infrastructura drumurilor este deplorabilă şi că nimeni nu face nimic pentru imbunătăţirea ei, poate constitui unul 
dintre motivele care uneori îi pune pe şoferi în faţa inevitabilului.  
 Dacă actualmente doar 26% din totalul amenzilor de circulaţie sunt plătite, majorarea lor ar face ca acest 
procent să scadă dramatic. Guvernul USL propune acum ca cei care nu plătesc amenda în decursul a  90 de zile de la 
data comunicării procesului verbal de constatare a contravenţiei, să rămână fără permis de conducere. Nu trebuie însă 
neglijat faptul că anumiţi cetăţeni lucrează în domenii în care deplasarea cu un autovehicul este vitală pentru 
câştigarea mijloacelor de trai. 
 O altă viziune asupra acestei problematici îi are în vedere chiar pe acei care veghează la respectarea legilor 
ţării. Nu puţine au fost cazurile în care poliţiştii s-au dovedit a fi corupţi, primind mită de la conducătorii auto, iar 
dacă amenzile se vor mări, conform noilor propuneri normative, este posibil ca numărul cazurilor de “şpagă” să 
sporească direct proporţional cu numărul amenzilor exorbitante aplicate de către stat. Aşadar, trebuie să se lucreze pe 
mai multe segmente ca sistemul să devină funcţional şi eficace.  

În concluzie, fac apel la responsabilii cu această modificare legislativă să aibă în vedere realităţile actuale ale 
societăţii în care cu toţii trăim şi care, din păcate, aşteaptă altceva de la guvernanţi – un trai mai bun, mai înainte de 
orice taxă, impozit sau amendă uriaşă.  

Este simplu să dăm legi prin care să împovărăm şi mai mult societatea româneasacă, important este dacă 
aceste legi îşi vor atinge scopul. Semnalez totodată faptul că este primordial ca statul român să creeze condiţii 
adecvate pentru ca regulile să nu mai fie încălcate. Evident, cei care greşesc, trebuie sancţionaţi, dar nu peste puterile 
lor financiare. În atare condiţii, cel care primeşte o amendă de circulaţie, va ajunge în situaţia aberantă de a face 
împrumut la bancă pentru a plăti statului această amendă.  

Consider că Guvernul USL este dator în faţa majorităţii românilor care le-a încredinţat puterea şi frâiele 
României, să găsească soluţii viabile de creştere economică, nu prin abuzuri sau prin impunerea de noi şi noi biruri. 
Cheia creşterii economice sunt investiţiile, domnilor guvernanţi, pe care dumneavoastră le-aţi aruncat în derizoriu!  

 
 

Deputat, 
Camelia Margareta Bogdănici 

 
*** 

 
 Realitatea şcolii înaintea bunelor intenţii 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 

După 1990, nici o legislatură în Parlamentul României nu a trecut fără dezbaterea a cel puţin unui proiect 
legislativ legat de reintroducerea ţinutei şcolare obligatorii în învăţământul preuniversitar! Dezbateri pe această temă 
au constituit terenul de afirmare a bunelor intenţii ale legiuitorilor care, conştienţi de responsabilitatea ce le revine în 
mod direct în soarta şcolii româneşti, au propus, ca una dintre măsurile ce ar aduce un plus de ordine şi disciplină 
într-o şcoală ce preţuieşte valorile democraţiei, revenirea la o formă de ţinută şcolară care să identifice, 
particularizând, instituţia şi elevii acesteia. 

Rând pe rând, toate aceste proiecte au fost, în final, respinse…cu cele mai bune intenţii!!! 
Aşa s-a întâmplat şi în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor marţi, 9 

aprilie 2013. După o dezbatere care a fost politizată de unii vorbitori ai USL, într-o manieră inacceptabilă şi singulară 
pentru acest subiect, şi această Comisie a Parlamentului României a respins, cu un vot foarte strâns, o nouă propunere 
legislativă cu privire la introducerea ţinutei şcolare obligatorii în învăţământul general obligatoriu, liceal şi 
profesional de stat şi particular. 

Ca iniţiator al iniţiativei legislative, împreună cu alţi 70 de semnatari, ca dascăl de carieră ce se află în şcoală, 
alături de elevi, părinţi şi colegi, în fine, ca părinte şi bunică care vrea binele copiilor săi, mă întreb de ce o măsură 
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benefică, atât de dorită şi aşteptată, de fapt, nu poate pătrunde, firesc, fără scandal şi politizare, pe uşa din faţă, în 
şcoala noastră. 

De ce vrem să  transformăm totul într-o dispută ridicolă? Chiar nu ne interesează decât  ”afirmarea” ca 
“politicieni de doi bani”, care una spun şi alta fac, care vorbesc doar de dragul promovării a noi şi noi “trăsnăi 
lingvistice”, bagatelizând orice iniţiativă şi atitudine serioasă, care uită, imediat dupa ce au ajuns într-un for de 
decizie, care este voinţa şcolii, realitatea ei, mai mult, care se atacă unii pe alţii, făcându-se că ignoră faptul că sunt 
“colegi de şcoală”, oferind contra-modele productive pentru tânăra generaţie?… 
Stimaţi Colegi Parlamentari, 
Aş vrea să Vă spun respectuos că realitatea şcolii a luat-o înaintea bunelor noastre intenţii. Majoritatea unităţilor 
şcolare care se respectă au găsit soluţia pentru a se impune şi printr-o ţinută şcolară corespunzătoare în rândul 
elevilor, cu însemne specifice, de tradiţie, unele dintre ele. Şi asta se întâmplă inclusiv în şcolile din sate sărace, 
departe de confortul “lumii dezlănţuite”, departe de toate deprinderile dăunătoare vieţii care determină atitudini la 
care, şi noi, educatorii, ne uităm consternaţi şi neputincioşi. 

Nu pot şi nu vreau să cred că o iniţiativă ca cea de a încerca, încă o dată (pentru a câta oară?), introducerea 
ţinutei şcolare adecvate în şcoală, nu va avea ecoul aşteptat de atâţia români şi în gândul şi atitudinea Domniilor 
voastre. Sau preferaţi să ”admiraţi”  spectacolul tragic oferit de sutele de tineri care pleacă de la şcoală, în plină zi, 
pentru a intra în baruri şi a consuma alcool sau substanţe interzise ori  pentru a posta pe internet imagini cu un 
caracter profund antisocial şi inadecvat vârstei, fără ca nimeni să-i recunoască drept elevi, fără ca nimeni să se 
sesizeze, de fapt, de lipsa unor repere în vieţile lor fragede. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Sanda Maria Ardeleanu 

 
*** 

 
 Urbanismul românesc în drumul lui către haos 

 
 

În baza Programului de Guvernare 2009-2012, Ministerul Dezvoltării Regionale a demarat un proces amplu 
privind reformarea legislaţiei şi a practicilor din domeniul urbanismului. Astfel, a fost emisă Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 7/2011 care, în foma prezentată, corectează cauzele ce au determinat situaţia de fapt, precizează 
etapele necesare unei dezvoltări durabile şi clarifică responsabilităţile tuturor actorilor implicaţi. 

Ordonanţei de urgenţă i-au trebuit doi ani de zile să parcurgă etapele procesului legislativ, iar în urma 
amendamentelor aduse, aceasta a fost mutilată, pierzându-şi scopul şi readucând situaţia urbanismului din România la 
haosul imobiliar de dinainte de 2008. 

Un grup de deputaţi PSD au propus o serie de amendamente care au şters cu buretele progresele făcute în acest 
domeniu în ultimii ani. Zonele istorice şi turistice nu vor mai fi protejate de investitorii oportunişti, iar aceştia vor 
putea construi nestingheriţi, având nevoie de doar două semnături pentru aprobarea proiectelor. Prefectura nu va mai 
putea interveni şi nici anula avizele, iar „intrările in legalitate” vor fi din nou la ordinea zilei. Pe scurt spus, se va 
putea construi orice oriunde. 

Alte modificări prevăd ca Guvernul nu va mai face planurile de amenajare teritorială pentru staţiunile turistice 
de interes naţional, inlclusiv cele de pe coasta Mării Negre, acestea urmând să fie facute de autoritatea locală. 

Realizarea planurilor urbanistice zonale pentru aceste zone a fost preluată de guvern, prin Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, în urmă cu caţiva ani pe motiv ca staţiunile de pe malul Mării Negre au fost prost gestionate 
din punct de vedere urbanistic de administraţiile locale. Argumentul cel mai solid era legat de apariţia unor 
ansambluri de blocuri şi construcţii civile chiar pe ţărmul Mării Negre, mare parte dintre acestea fiind construcţii 
ilegale sau care nu au nicio legătură cu contextul în care au fost amplasate.  

Mai mult, ministerul de resort era în proces de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal pentru tot litoralul Mării 
Negre, care ar fi urmat sa stabilească un regulament de construire pentru toată zona. În condiţiile adoptării legii de 
aprobare a ordonanţei de urgenţă în forma modificată de ambele Camere, acest lucru va fi imposibil, iar consecinţele 
pe care deja le vedem vor fi greu de înlăturat. 
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Întrucât Guvernul nu va mai întocmi şi aproba planurile urbanistice zonale, mai ales pentru zona litoralului 
românesc se va da posibilitatea  autorităţilor locale de a aproba construcţii în zona plajelor sau chiar pe plajă, atâta 
timp cât  prefectul nu mai poate ataca în instanţă hotărârile Consiliilor Locale.   

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului,  aşa cum va fi ea adoptată de actualul Parlament, nu reprezintă opinia 
profesională a actorilor implicaţi, ci dorinţa de a răspunde unor întreprinzători  privaţi avizi, cu interese financiare 
penale şi consecinţa presiunilor făcute de baronii locali pentru a-şi exercita autoritatea în mod abuziv.  

Deciziile care vor fi luate, multe cu impact asupra generaţiilor viitoare, vor avea efecte catastrofale atât asupra 
staţiunilor turistice cât şi asupra mediului înconjurător. Politizarea excesivă ce transpare din cea mai simplistă lectură 
a legii trebuie stopată imediat. Este nevoie de crearea unui cadru juridic care să nu permită sau să nu creeze un real 
haos urbanistic prin posibilitatea acordată baronilor locali de a-şi manifesta interesele clientelare. 

Câtă vreme singurul argument pentru promovarea acestor modificări este sprijinirea investitorilor privaţi, nu 
poate exista premisa unei dezvoltări durabile în planul urbanistic şi arhitectural la nivel local şi naţional. Suntem 
datori să lăsăm copiilor noştri un plan de urbanism flexibil şi sustenabil, permisiv dezvoltării, adaptat nevoilor socio 
– economice şi celor estetice. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat Forţa Civică, 
Dănuţ Culeţu 

 
*** 

 
 Cariera militară şi carnetul de partid 

 
 Domnule Preşedinte, 
 Stimaţi colegi, 
 

Săptămâna trecută, a trecut cu totul neobservat de către mass-media românească un alt gest profund 
antieuropean şi anti-euroatlantic al guvernului USL. Astfel, într-un acces de zel nejustificat, Prim-ministrul Victor 
Ponta a eliberat-o din funcţie, intempestiv şi fără prea multe argumente obiective, pe Floarea Şerban, secretar de stat 
în Ministerul Apărării Naţionale, însărcinată cu armamentele Armatei române. 

Şi, de parcă nu ar fi fost îndeajuns demiterea unui militar de carieră fără motive, domnul Ponta, pentru a 
demonstra că este un important lider politic, atent la strategia şi siguranţa naţională, a făcut acest gest şi într-un 
moment cu totul nepotrivit.  

Ce logică a funcţionat pentru domnul Ponta? Greu de spus. Cine l-a împins la acest gest necugetat? Ar trebui să 
aflăm, pentru că niciun om raţional, responsabil, nu ar ,,decapita” o structură a unui minister cheie, semnând 
demiterea unui Secretar de Stat care se ocupă de armamentul Armatei române în timpul Turului USNATO 2013, la 
invitaţia ambasadei Statelor Unite ale Americii. 

Şeful guvernului pozează în ,,european sadea”, ,,salvator al statului de drept”, încălcând însă minimele reguli 
de conduită într-un stat de drept, dar mai ales într-un parteneriat cum este cel cu NATO. Pentru cei care nu ştiu, 
Floarea Şerban este un profesionist al Armatei române, doctor în ştiinţe juridice şi a deţinut funcţia de locţiitor al 
şefului Reprezentanţei Militare a României la NATO şi UE timp de trei ani în perioada 2006 – 2009. Singura sa vină 
este aceea că nu are la purtător un carnet de partid de culoare roşie! 

Prim-ministrul Victor Ponta are datoria de a ne lămuri pe noi şi mai ales pe partenerii din alianţa Nord-
Atlantică pe ce şi-a fundamentat această decizie, în condiţiile în care, luni la rând, a invocat ,,abuzuri” la adresa 
profesioniştilor din sistem. Or, astăzi, fără drept de apel, abuzează fără ruşine de puterea acaparată la sfârşitul anului 
trecut. Sperăm că toată campania centrată în jurul militarilor: recalculări de pensii, statutul militarilor sau demiteri pe 
argumente politice să nu aibă ca obiectiv subordonarea acestei instituţii. 

 
Deputat, 

Cezar Preda 
 

*** 
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 Interpelări 
 
 
Adresată: domnului Dan-Coman Şova, Ministru delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional 
şi Investiţii Străine 
De către: deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Obiectul interpelării: Stadiul procedurilor de finanţare şi execuţie a lucrărilor de finalizare a şoselei de 
centură, varianta de ocolire a municipiului Timişoara 
 
Domnule Ministru, 
 

Atragerea de fonduri europene nerambursabile pentru construcţia de autostrăzi în România reprezintă un pas 
semnificativ pentru creşterea economică, contribuind, astfel, la reducerea decalajelor faţă de economiile din restul 
Uniunii Europene prin realizarea de investiţii majore şi crearea de locuri de muncă.  

Comisia europeană a aprobat finanţarea nerambursabilă pentru construcţia variantei de ocolire a oraşului 
Timişoara în regim de autostradă. Astfel , din valoarea totală a proiectului de 249 de milioane de euro, co-finanţarea 
de la Uniunea Europeană este de aproape 211 milioane de euro, restul  sumei  urmând a fi suportat din  bugetul de 
stat.  

Şoseaua de centură a Timişoarei este o şosea de ocolire pentru traficul greu şi circulaţia de tranzit. În prezent, 
Timişoara are o variantă ocolitoare pe partea de nord, între Calea Aradului şi Calea Lugojului, de 12 kilometri, care a 
fost construită în şapte ani.  Şoseaua are profil de autostradă şi are un singur tronson finalizat, în  partea de nord, între 
DN 6 (Lugoj) şi DN 69 (Arad). Pentru ca inelul ocolitor să fie complet mai este nevoie de construcţia unei şosele 
care să lege Calea Şagului de Calea Lugojului, adică trebuie turnaţi 35 de kilometri de asfalt fiind necesară 
construcţia a  două tronsoane. Pentru niciunul dintre cele două obiective nu este asigurată finanţarea în vederea 
demarării procedurilor de execuţie. 

 
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să-mi precizaţi : 
1. Care este stadiul contractelor pe care le aveţi în derulare, care este procentul de execuţie a lucrărilor 

comparativ cu cât era asumat prin planurile de lucrări şi care sunt noile termene de finalizare pe care le estimaţi 
ţinând cont de faptul că proiectul şi studiul de fezabilitate există încă din august 2012 ?  

2. Ce penalităţi au fost aplicate constructorilor care au înregistrat întârzieri şi care au fost motivele invocate de 
contractori pentru acestea? 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
 
 
Adresată: domnului Relu Fenechiu, ministrul Transporturilor 
De către: deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Obiectul interpelării: Stadiul lucrărilor de reabilitare a Gării de Nord din municipiul Timişoara  
 
 
Domnule Ministru, 
 

Un proiect prioritar pentru municipiul Timişoara ar trebui să fie şi  reabilitarea Gării de Nord. Pe raza 
Sucursalei CREIR CF Timişoara există o situaţie deosebită, în staţia Timişoara Nord, staţie care a făcut parte din 
proiectul de  modernizare a activităţilor comerciale şi reducerea costurilor de întreţinere în cinci staţii, printre care şi 
Timişoara, având ca sursă de finanţare – BERD. Lucrările au fost demarate în august 2005.  Până în august 2007  s-a 
realizat  puţin peste (30%) din totalul de executat, deoarece constructorul (Poldmir Construction ltd.-Israel) nu a mai 
primit de la consultant (Euro Immo Star-Belgia) acceptul de a deconta lucrările efectuate pe motiv de calitate 
necorespunzătoare a acestora. 
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 Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al CNCFCFR-SA Bucureşti s-a hotărât demararea procedurilor de 
reziliere a contractului de execuţie, astfel încât s-a ajuns la Tribunalul de Arbitraj de la Paris. 

În anul 2011 a fost obţinut acceptul Ministerului de Finanţe pentru prelungirea datei limită de valabilitate a 
finanţării contractate până în anul 2013.  

La începutul anului 2012 CNCF”CFR” – SA a câştigat procesul de la Paris şi a determinat restul de executat 
care urma pe procedură BERD să fie licitat şi contractat. Sucursala CREIR CF Timişoara a obţinut o nouă prelungire 
a autorizaţiei de construire, cu termen limită de valabilitate până la sfârşitul anului 2013, procedurile de achiziţii pe 
procedură BERD pentru încheierea unui nou contract cu restul de executat, fiind  de competenţa CNCF”CFR” - SA 
Bucureşti – Ministerul Transporturilor.  

În  septembrie 2012  Ministerul Transporturilor anunţa că alocă 1,3 milioane de euro pentru reabilitarea Gării 
de Nord. Dar gara din Timişoara arată ca şi pînă acum, adică jalnic. 

Având în vedere cele de mai sus, vă rog să-mi precizaţi: 
Care este motivul pentru care pînă în prezent Ministerul Transporturilor nu a întreprins nici o măsură pentru 

organizarea licitaţiei în vederea continuării şi finalizării acestui proiect vital pentru locuitorii municipiului Timişoara 
? 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
 

Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
De către: deputat Adrian Gurzău 
Obiectul interpelării: Cercetătorii români, obligaţi să îşi cerşească drepturile 

 
 
 Domnule Ministru,  
Guvernul condus de uniunea din care faceţi şi dumneavoastră parte a hotărât să reducă substanţial bugetul 

cercetării, punându-i astfel într-o situaţie delicată pe cercetătorii români care au obţinut granturi prin programul Idei 
şi Parteneriate. Prin această blocare a deschiderii granturilor în derulare, a cărei responsabilitate este Ministerul pe 
care dumneavoastră îl coordonaţi a fost compromis fără echivoc sistemul de cercetare românesc. Mai mult decât atât, 
granturile din competiţia din anul 2012, care ar fi trebuit în mod normal să se demareze de la 1 octombrie 2012, au 
rămas nefinanţate şi până în ziua de astăzi, finanţarea acestora fiind încă blocată. Din cauza acestor întârzieri majore, 
cercetătorii români sunt efectiv nevoiţi să renunţe la activitatea de cercetare iar doctoranzii angajaţi pe aceste granturi 
nu îşi pot primi salariile în lipsa prelungirii contractelor de finanţare.  

Având în vedere cele mai sus menţionate, vă rog, domnule ministru, să îmi răspundeţi la următoarele 
întrebări: 

Care sunt soluţiile prevăzute de ministerul pe care îl conduceţi în cazul mai sus menţionat? 
De ce guvernul Ponta taie zeci de procente din fondurile alocate pentru granturi, lăsându-i pe cercetători şi 

doctoranzi fără salarii sau fără banii necesari pentru a-şi cumpăra materialele necesare desfăşurării? 
Când preconizaţi că se vor relua în regim de urgenţă plăţile către programele cercetătorilor români? 

Solicit răspuns scris.   
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 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu,  ministrul Sănătăţii 
 

Clarificări privind cardul de sănătate 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 
Ţinând cont de faptul că informaţiile ce urmează a fi înscrise pe cipul cardului de sănătate sunt: numele şi 

prenumele, codul numeric personal al asiguratului, codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale 
de sănătate, numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, diagnostice medicale 
cu risc vital şi boli cronice, grupa sanguină şi Rh, acceptul exprimat, în timpul vieţii, pentru prelevarea de 
organe, ţesuturi şi celule, după deces, cu respectarea legii sănătăţii, cât şi datele despre medicul de familie, 
respectiv nume, prenume, date de contact, vă rugăm să ne comunicaţi următoarele aspecte:  

- care sunt modalităţile prin care Ministerul Sănătăţii va obţine informaţiile referitoare la grupa sanguină şi Rh-
ul asiguratului, precum şi acceptul exprimat în timpul vieţii pentru prelevarea de organe, ţesuturi şi celule, 
după deces, cu respectarea legii sănătăţii; 

- dacă în acest moment, Ministerul Sănătăţii dispune de fondurile necesare efectuării gratuite a grupei sanguine 
şi a Rh; 

- care este modalitatea avută în vedere de Ministerul Sănătăţii cu privire la distribuirea cardurilor de sănătate, 
astfel încât să se asigure confidenţialitatea totală a datelor asiguratului. 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Camelia Margareta Bogdănici 

 
*** 

 
Adresată domnului  Victor Opaschi,  Secretar de Stat Secretariatul de Stat pentru Culte 
 
Necesitatea sprijinirii cultului mozaic pentru salvarea Cimitirului Evreiesc din Buzău 
 
 
Stimate domnule secretar de stat, 
 
 În calitate de deputat ales în circumscripţia electorală nr. 10 Buzău supun atenţiei dumneavoastră o problemă 
cu care se confruntă locuitorii municipiului Buzău. Este vorba de starea avansată de degradare a Cimitirului Evreiesc  
care a devenit raiul hoţilor de fier vechi, adăpostul oamenilor certaţi cu legea, aspecte care afectează imaginea 
întregului oraş şi care reprezintă  un pericol pentru locuitorii din zona respectivă. 
Una dintre atribuţiile instituţiei pe care o conduceţi se referă la sprijinirea cultelor recunoscute în activitatea de 
evidenţă, păstrare, conservare, restaurare şi punere în valoare a bunurilor culturale mobile şi imobile, aflate în 
proprietatea sau în folosinţa cultelor, în condiţiile legii. 
 Salvarea de la degradare a Cimitirului Evreiesc din Buzău se circumscrie acestei atribuţii şi reprezintă o 
necesitate stringentă atât pentru locuitorii oraşului, dar şi pentru cultul mozaic. Cu o istorie de peste 100 de ani, acest 
imobil este în situaţia paraginii din cauza resurselor financiare limitate de la an la an, dar şi supus vandalismului 
provocat de nepăsarea oamenilor. 
 Dincolo de latura religioasă, Cimitirul Evreiesc din Buzău poate fi considerat un spaţiu cu valoare istorică. 
Alături de membri marcanţi ai Comunităţii Israelite şi de mari comercianţi ai Buzăului, “aici este îngropat săpunul 
fabricat din grăsimile celor exterminaţi în lagărele de la Auschwitz în anii sălbatici de teroare 1940-1944”, aşa cum 
stă scris pe una dintre pietrele funerare. 
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 În calitate de ortodox consider că suntem datori să protejăm toate valorile istorice, indiferent unde se află 
acestea pe teritoriul României şi cărei comunităţi aparţin. 
 Este nevoie de sprijin, fiindcă interesele imobiliare primează în faţa celor culturale, motiv pentru care cineva 
trebuie să gestioneze situaţia în sensul subvenţiei, obţinerii de fonduri şi direcţionării acestora în scopul restaurării, 
fără ca altcineva să beneficieze de vreun folos material nemeritat din punct de vedere legal. 
 Având în vedere cele prezentate, vă rugăm, domnule secretar de stat, să ne comunicaţi: 
- Care este bugetul alocat susţinerii cultelor religioase recunoscute în anul 2013? 
- Care este suma din acest buget destinată cultului mozaic? 
- Ce măsuri veţi dispune pentru sprijinirea restaurării Cimitirului Evreiesc din Buzău? 
  
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cezar Preda 

 
*** 

 

Adresată domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 

 
Situaţia sucursalelor româneşti ale Bank of Cyprus 

 
Domnule Ministru,  
Nici nu a început bine luna şi, în mod oficial, Bank of Cyprus şi-a închis sucursala din România. Pentru o 

săptâmănă, au declarat oficialii bănci şi “pentru a identifica o soluţie de vânzare”. Sursala românească a Bank of 
Cyprus s-a închis chiar de 1 aprilie ca urmare a unei decizii a băncii centrale din Cipru, care o reglementează direct. 
Dacă era filială depindea de BNR şi este posibil ca românii cu conturi la această bancă să nu fi avut parte de 
păcăleala de care au avut parte. Clienţii români lăsaţi în conturile goale pot să folosească cu încredere bancomatele în 
limita zilnică de retragere de 4.000 lei. Pentru retragerile de valori mai mari am înţeles că se discută cu robotul 
băncii, deoarece nici un angajat al băncii nu se mai osteneşte să răspundă la telefonul de la call-center.  

Având în vedere cele mai sus menţionate, vă rog, domnule ministru să îmi răspundeţi la următoarele 
întrebări: 

S-au retras masiv bani prin sucrusala din România, aşa cum s-au petrecut lucrurile cu sucursale Bank of 
Cyprus din Londra şi Moscova, de unde au fost retrase sute de milioane de euro?  

S-au operat retrageri pe sub mână şi de la Bucureşti, aşa cum s-a întâmplat prin sucursalele din Londa şi 
Moscova? 

S-au făcut retrageri masive prin sucursala românească a Bank of Cyprus?  
Ce se întâmplă în continuare cu economiiile românilor oneşti aflate la această bancă?  

Solicit răspuns scris.        
 

Deputat, 
Adrian Gurzău 

 
*** 
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Adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
 

Situaţia disperată a muncitorilor de la Mechel Câmpia Turzii 
 
 
Domnule Ministru,  
Ca urmare a recentelor declaraţii ale dumneavoastră, apărute în presă, conform cărora pe platforma de la 

Mechel, în cele cinci locaţii vor rămâne aproximativ 4000 de salariaţi, dintre care 700 pe platforma Mechel Câmpia 
Turzii şi având în vedere situaţia disperată în care se află de mai bine de 2 luni muncitorii de la combinatul clujean, 
vă rog, să îmi răspundeţi la următoarele întrebări: 
 Când vor fi repornite liniile de producţie la combinatul Mechel Câmpia Turzii şi când vor reîncepe munca cei 
peste 700 de actuali şomeri ai combinatului? 
 Care este planul de reorganizare şi etapele acestuia pentru combinatul Mechel Câmpia Turzii? 
 Când vor primi salariile compensatorii cei peste 700 de actuali şomeri ai combinatului? 
Solicit răspuns scris.      
 

Deputat, 
Adrian Gurzău 

 
*** 

         
 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Situaţia farmaciilor independente 
 
Domnule Ministru,  
Un număr semnificativ de farmacii independente au dispărut în ultima perioadă şi au fost vândute marilor 

lanţuri, motivul principal fiind acela că farmaciile independente trăiesc doar din salariu, în comparaţie cu alte 
farmacii unde angajaţii sunt stimulaţi financiar să vândă produsele cele mai scumpe, asigurându-li-se astfel un salariu 
fix plus comision din vânzări. Astfel, farmaciştii din farmaciile independente se lovesc şi de clienţii care refuză 
medicamentele ieftine sau pe cele produse în România, de teama că acestea nu sunt suficient de bune.   

De asemenea, o altă problemă întâlnită la farmaciile din lanţuri este aceea că există multe cazuri de farmacişti 
care nu au nicio pregătire în domeniu, fiind doar simpli vânzători, ceea ce afectează sănătatea pacienţilor care îşi 
cumpără medicamente le recomandarea lor.  

Având în vedere cele mai sus menţionate,vă rog, domnule ministru să îmi răspundeţi la următoarele întrebări: 
Care sunt măsurile prevăzute de ministerul pe care îl coordonaţi, astfel încât să se înceapă o anchetă pentru a 

identifica farmaciile care au angajaţi persoane fără studii în domeniu? 
Care sunt soluţiile cu privire la problemele cu care se confruntă farmaciile independente din ţara noastră? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Adrian Gurzău 

 
*** 
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Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii 
 

Sprijin faţă de producătorii autohtoni 
 
Domnule Ministru,  
 În timp ce dumneavoastră, în calitate de ministrul al  Agriculturii aţi anunţat, după numeroase controale la 

nivel naţional, că 5% dintre probe de lapte prelevate sunt contaminate cu aflatoxină (asta după două săptămâni de 
scandal), fermierii şi producătorii autohtoni acuză autorităţile că au acţionat nechibzuit şi au ajuns să îşi verse laptele 
în câmp în semn de protest.  
Scandalul laptelui infestat cu aflatoxină a produs scăderea vânzărilor de lapte cu aproape 45% în ultimele zile, iar 
procesatorii au înregistrat pierderi de câteva zeci de miloane de euro din cauza acestui scandal. Reprezentanţii 
asociaţiei procesatorilor de lapte spun că relansarea consumului va întârzia deoarece se suprapune cu postul Paştelui. 

Având în vedere cele mai sus menţionate, vă rog, domnule ministru să îmi răspundeţi la următoarele 
întrebări: 

Care sunt măsurile prevăzute de ministerul pe care îl coordonaţi, astfel încât relansarea consumului să se facă 
în cel mai scurt timp posibil, astfel încât să se împiedice pierderile masive din acest sector? 

Aveţi în plan alocarea unor despăgubiri către producătorii autohtoni care au avut pierderi substanţiale pe 
nedrept, în urma acestui scandal?  
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Adrian Gurzău 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Poporului Dan Diaconescu 

 
 Declaraţii politice 

 
 

 „Omul potrivit la locul potrivit”, o sintagmă aplicată invers în România 
 

Acţiunea de strângere de semnături pentru organizarea unui referendum de demitere a primarului 
municipiului Brăila Aurel Simionescu are slabe şanse de reuşită, infime chiar. Personal, nu cred că demersul unei 
formaţiuni politice minuscule va putea convinge brăilenii să marşeze spre o concentrare civică de amploare care să 
ducă la demiterea primarului Brăilei. Ar fi nevoie de peste 40.000 de semnături, numărul minim de semnături necesar 
declanşării unui referendum fiind de 25% din totalul alegătorilor înscrişi pe listele de vot. Sunt sceptică că procedura 
respectivă va avea succesul aşteptat de iniţiatori, mai ales în actuala conjunctură social-politică. 

Fără îndoială, primarul municipiului Brăila, Aurel Simionescu are păcatele lui, ca toată lumea, însă nu cred 
că argumentele prezentate de cei care-l doresc demis sunt suficiente pentru reuşita campaniei. Trebuie să ne raportăm 
şi la alte evenimente similare, care s-au petrecut nu demult. Avem exemplul elocvent din vara trecută, când aproape 
întreaga ţară s-a pronunţat pentru demiterea preşedintelui Băsescu, şi, cu tot valul de simpatie pro-USL, referendumul 
a fost un eşec. Nu cred că brăilenii vor fi foarte receptivi la acţiunea respectivă, mai ales acum, în Postul Paştelui, 
când oamenii sunt preocupaţi mai mult de a avea ce să pună pe masă şi mai  puţin de politică.  

În opinia mea, responsabilii politici trebuie să fie mult mai atenţi în declanşarea unor astfel de campanii şi să 
se concentreze mai mult pe adevăratele probleme ale cetăţenilor. Trăim o perioadă în care toată lumea vrea să 
schimbe pe toată lumea! Consider că este o premisă greşită, o optică păguboasă pentru clasa politică. Sigur, există şi 
excepţii, în cazurile în care persoanele „arătate cu degetul” dovedesc o crasă incompetenţă în funcţiile ocupate. În 
aceste situaţii se impune cu adevărat să marşăm pe ideea schimbării, dar nu de dragul conceptului în sine, ci pentru a 
oferi oamenilor o alternativă mai bună, care să le schimbe viaţa de mizerie. Cred că principala problemă a lipsei de 
perspectivă socială, politică şi morală a României este vechea sintagmă „omul potrivit la locul potrivit”. Asta lipseşte 
României!, Până nu vom reuşi să punem oamenii potriviţi pe locurile potrivite şi procedăm taman invers, creând 
posturi pentru oameni, nu vom reuşi să progresăm nici ca ţară, nici ca popor. 
 

Deputat, 
Marioara Nistor 

 
*** 

 
Guvernul Ponta are datoria morală de a salva  

oraşul Aninoasa de la dezastru 
 
 
Domnule Prim Ministru, 
 

Mă adresez dumneavoastră pentru a vă aduce la cunoştinţă situaţia dramatică a locuitorilor din oraşul 
Aninoasa (jud. Hunedoara), una din localităţile colegiului pe care-l reprezint în Parlamentul României. 

În prezent, din cauza datoriilor foarte mari ale administraţiei publice locale, oraşul Aninoasa se află în pragul 
falimentului financiar, având datorii mult mai mari decât întregul buget local al localităţii. Şansa acestei comunităţi 
de a reveni pe linia de plutire stă doar într-un sprijin venit din partea dumneavoastră. Un sprijin pe care, îndrăznesc să 
cred că aveţi toate motivele, legale şi morale să-l acordaţi acestor oameni. 

Pentru a înţelege mai exact cum stau lucrurile, va rog să-mi permiteţi să vă aduc în atenţie câteva argumente 
ce ţin de istoria recentă a acestei comunităţi. La fel ca multe alte comunităţi din Valea Jiului, oraşul Aninoasa s-a 
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dezvoltat ca localitate minieră, exploatarea de cărbune din localitate fiind singura activitate economică semnificativă 
din oraş şi, implicit, principala sursă de venituri la bugetul local. Cu argumentul unui buget local solid, autorităţile 
locale din Aninoasa au demarat, după 1990, o serie de lucrări de reabilitare şi modernizare a oraşului. Din păcate, în 
perioada anilor 2000-2004 (când Partidul Social Democrat se afla, cum bine ştiţi, la guvernare), odată cu declinul 
activităţii miniere din Valea Jiului, multe primării au avut probleme din cauza faptului că impozitele şi taxele locale 
nu au mai fost achitate către acestea de către compania minieră. Pentru a face faţă situaţiei şi pentru a-şi putea achita 
facturile către executanţii lucrărilor de investiţii angajate, autorităţile locale au contractat, în 2007, un credit bancar. 
 

Din nefericire, situaţia s-a înrăutăţit şi mai mult odată cu punerea în aplicare, în acelaşi an, 2007 (când la 
guvernare se afla Partidul Naţional Liberal), a deciziei luate încă din 2002 (când la guvernare se afla Partidul Social 
Democrat) prin semnarea unui memorandum cu FMI, decizie care s-a materializat prin închiderea exploatării de 
cărbune de la Aninoasa.  

Consecinţele nu au întârziat să apară. Veniturile bugetului local nu doar că s-au diminuat considerabil, dar 
imposibilitatea de a mai achita la scadenţă facturile şi ratele împrumutului bancar au dus Primăria Aninoasa spre un 
inevitabil blocaj economic şi financiar.  

Astfel, la începutul anului 2012, datoriile Primăriei Aninoasa au ajuns la valoarea de 82 miliarde de lei vechi, 
în condiţiile în care veniturile anuale ale administraţiei nu depăşesc 30 de miliarde de lei vechi, dacă sunt colectate în 
proporţie de 100%. Tot anul 2012 a adus şi închiderea singurei activităţi industriale care mai exista în Aninoasa, 
odată cu restrângerea lucrărilor de amenajare hidroenergetică din Defileul Jiului.  

Cu toate acestea, noul primar al oraşului, reprezentant al PSD a reuşit, prin luarea unor măsuri dureroase, dar 
absolut necesare (restructurarea Primăriei cu 50%, prin concedierea personalului; reducerea consumului la iluminatul 
public cu 50% sau chiar prin demararea de executări silite a proprietăţilor pentru cetăţenii care au acumulat restanţe 
la plata impozitelor şi taxelor locale), să coboare datoria publică a oraşului undeva la valoarea de 49 de miliarde de 
lei vechi, din care 35 de miliarde reprezintă însă valoarea împrumutului bancar, care creşte de la o zi la alta, prin 
acumularea de dobânzi şi penalităţi. 

Din păcate, domnule Prim Ministru, toate soluţiile de redresare a situaţiei economico-financiare a Primăriei 
din Aninoasa, care puteau fi adoptate în plan local, au fost epuizate. Salvarea de la un dezastru a acestei comunităţi 
de câteva mii de oameni stă acum doar în sprijinul dumneavoastră. 

Pentru că, deşi mă aflu în opoziţie politică, nu îmi este indiferentă soarta oamenilor din colegiul pe care am 
onoarea să-l reprezint în Parlamentul ţării, si mă adresez dumneavoastră cu rugămintea de a interveni favorabil în 
soluţionarea problemei financiare a administraţiei locale din Aninoasa. Stă în puterea dumneavoastră alocarea, cu 
titlu excepţional, din fondul de rezervă pe care-l aveţi la dispoziţie în calitatea de Prim Ministru al României, a sumei 
necesare pentru salvarea comunităţii locale din oraşul Aninoasa. Aşa cum aţi văzut, atât la nivelul conducerii 
administraţiei locale, cât şi în rândul cetăţenilor, există voinţa de a redresa balanţa bugetară a oraşului. Cu puţin 
sprijin, această comunitate îşi poate recăpăta speranţa şi îşi poate croi un viitor mai bun.  

De aceea vă invit, domnule Prim Ministru, să acţionaţi măcar în acest caz, nu doar cu argumentele 
constrângerilor economice ale ţării, ci şi cu responsabilitatea unui om politic social-democrat, a liderului unui partid 
care, într-un alt moment mai puţin fericit al istoriei oraşului Aninoasa, a generat practic declinul acestei comunităţi 
locale. Aveţi datoria morală faţă de aceşti cetăţeni să le acordaţi acest sprijin, cu atât mai mult cu cât oamenii din 
Aninoasa şi-au pus nădejdea în dumneavoastră, inlcusiv prin votul pe care l-au dat alianţei politice care v-a adus la 
guvernare.  

În faţa tuturor acestor realităţi, nutresc speranţa că veţi aborda într-un mod realist şi responsabil situaţia 
oraşului Aninoasa şi veţi acţiona în mod favorabil pentru locuitorii acestei comunităţi locale. 
 

Deputat, 
Monica Iacob Ridzi 

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

Precizări privind modalitatea de restituire a cotei de CASS de 5% reţinută nelegal pensionarilor 
 
 
Stimată doamnă ministru, 
 

Mă adresez dumneavoastră aducându-vă în atenţie o situaţie cu care se confruntă mai multe persoane afectate 
de oscilaţia sistemului legislativ în domeniul pensiilor şi drepturilor aferente pensionarilor. 

După cum ştiţi, ca urmare a unor prevederi ale Ministerului pe care-l conduceţi, la un moment dat a fost 
aplicată pentru anumite categorii de pensionari o taxă de 5% drept contribuţie pentru sistemul naţional pentru 
sănătate (CASS). De asemenea, după cum bine ştiţi, în ianuarie 2012 a fost constatată nelegalitatea aplicării acestei 
prevederi iar Guvernul a fost obligat să restituie, prin Ministerul Muncii şi Casa Naţională de Pensii, sumele reţinute 
prin aplicarea cotei de CASS de 5%.  

Dacă majoritatea celor afectaţi de aceste reţineri şi-au primit deja banii înapoi, există însă şi o anumită 
categorie de cetăţeni pentru care nu s-a făcut dreptate până la capăt, pentru tristul motiv că, între timp, au decedat. 
Multe din drepturile şi obligaţiilor acestora au fost însă preluate, potrivit legislaţiei din ţara noastră, de urmaşii 
acestora (soţi/soţii, copil/copii etc.). Având în vedere că, potrivit prevederilor Constituţiei României, nimeni nu este 
mai presus de lege cum nimeni nu poate fi mai prejos de lege, astfel încât restabilirea anumitor drepturi este 
aplicabilă tuturor celor care au fost afectaţi de aplicarea unor normative ulterior lovite de nulitate, considerăm că şi 
pensionarii care au decedat între timp au dreptul, prin urmaşii lor legali, la recuperarea sumelor reţinute nelegal 
pensionarilor prin aplicarea cotei de 5% pentru CASS.  

În acest sens, vă întreb, stimată doamnă ministru, care sunt procedurile pe care Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice le va aplica pentru a restitui urmaşilor pensionarilor 
decedaţi aceste drepturi reţinute nelegal şi când şi cum vor beneficia aceştia de drepturile cuvenite ? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Monica Iacob Ridzi 

 
*** 

 
 
 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 

Finalizarea construcţiei unei grădiniţe în municipiul Petroşani 
 
 
Stimate domnule ministru, 

 
Doresc să vă supun atenţiei, spre analiză şi decizie, situaţia unei alte investiţii publice a ministerului pe care-l 

conduceţi, investiţie care, în ciuda importanţei sale deosebite pentru comunitatea locală pe care o reprezint, cu 
precădere pentru tânăra generaţie, pare a fi abandonată de către titularul de proiect. 

În anul 2007, Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat finanţarea construcţiei unei grădiniţe pentru copiii din 
Petroşani, ca urmare a nevoii de a le asigura un cadru adecvat pentru educaţie şi dezvoltare. În acelaşi an a început şi 
execuţia propriu-zisă a investiţiei. Cu toate că  pentru realizarea acestui proiect, de la bugetul ministerului s-au 
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cheltuit deja 1.186.994,64 lei din valoarea totală de 2.436.997,76 lei, lucrările au fost sistate ca urmare a blocării 
fondurilor aferente.  

Considerând că este incorect faţă de copiii din comunitatea locală pe care o reprezint să nu poată beneficia de 
facilităţile unei instituţii de educaţie de acest fel, dar şi pentru părinţii acestora să nu aibă posibilitatea de a le oferi 
copiilor un cadru adecvat pentru educaţie de la cea mai fragedă vârstă, precum şi la fel de inorect faţă de efortul 
bugetar deja efectuat din bani publici pentru susţinerea acestui obiectiv aflat într-un stadiu de execuţie de peste 50% 
vă întreb, stimate domnule ministru, dacă aveţi în vedere oportunitatea şi posibilitatea reluării şi finalizării, în 
acest an, a acestui proiect necesar comunităţii din Valea Jiului.  

În acest sens vă solicit, domnule ministru, să ne prezentaţi soluţiile pe care le aveţi în vedere pentru ca 
un proiect necesar în primul rând pentru o educaţie sănătoasă a tinerilor din municipiul Petroşani, să fie 
finalizat.  
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Monica Iacob Ridzi 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
 

Normele de aplicare a legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice cu  mopedele 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Din necesitatea firească de a reglamenta circulaţia pe drumurile publice a unor categorii de vehicule rutiere 
pentru care Codul Rutier un avea stabilit un regulament în acest sens, Guvernul a modificat, anul trecut, legislaţia 
necasară, prin adoptarea Legii nr. 203/2012. Printre altele, noua lege introduce obligativitatea conducerii mopedelor 
(în mod special) dar şi altor categorii de vehicule, pe drumurile publice din România numai de către posesorii de 
carnet de conducere.  

Legea, de altfel una nu doar utilă, ci şi necesară, nu poate fi însă decât parţial implementată, deoacere până în 
prezent Ministerul Afacerilor Interne nu a emis şi normele metodologice pentru aplicarea acesteia. Aşa se face că, 
potrivit sesizărilor pe care le-am primit la Biroul parlamentar din partea unor cetăţeni posesori de mopede, deţinătorii 
unor astfel de mijloace de transport nu pot circula deloc pe drumurile publice, pentru că organele de poliţie nu pot, în 
lipsa acestor norme metodologice, să organizeze examene pentru eliberarea permisului de conducere pentru acest gen 
de vehicule.  

Pe bună dreptate, cetăţenii proprietari de mopede ne semnalează faptul că, din cauza acestui vid de legislaţie, 
sunt puşi în situaţia de a nu putea utiliza acest mijloc de transport care, pentru unii, reprezintă singurul mijloc de 
transport pe care şi-l permit pentru deplasările în interes de serviciu sau în interes personal.  

Considerând că o lege bună este una care poate fi aplicată nu doar parţial, ci în integralitate, vă întreb, 
domnule ministru, când aveţi în vedere elaborarea şi publicarea Normelor meotodologice privind aplicarea Legii 
203/2012 privind circulaţia pe drumurile publice, prin care deţinătorii de mopede să poată obţine permisul de 
circulaţie pe drumurile publice. 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Monica Iacob Ridzi 

 
*** 
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Adresată domnului Victor Ponta, Primul Ministru al României 
 

Situaţia dramatică economică şi socială a oraşului Aninoasa, jud. Hunedoara 
 
Domnule Prim Ministru, 

Mă adresez dumneavoastră pentru a vă aduce la cunoştinţă situaţia dramatică a locuitorilor din oraşul 
Aninoasa (jud. Hunedoara), una din localităţile colegiului pe care-l reprezint în Parlamentul României. 

În prezent, din cauza datoriilor foarte mari ale administraţiei publice locale, oraşul Aninoasa se află în pragul 
falimentului financiar, având datorii mult mai mari decât întregul buget local al localităţii. Şansa acestei comunităţi 
de a reveni pe linia de plutire stă doar într-un sprijin venit din partea dumneavoastră. Un sprijin pe care, îndrăznesc să 
cred că aveţi toate motivele, legale şi morale să-l acordaţi acestor oameni. 

Pentru a înţelege mai exact cum stau lucrurile, va rog să-mi permiteţi să vă aduc în atenţie câteva argumente 
ce ţin de istoria recentă a acestei comunităţi. La fel ca multe alte comunităţi din Valea Jiului, oraşul Aninoasa s-a 
dezvoltat ca localitate minieră, exploatarea de cărbune din localitate fiind singura activitate economică semnificativă 
din oraş şi, implicit, principala sursă de venituri la bugetul local. Cu argumentul unui buget local solid, autorităţile 
locale din Aninoasa au demarat, după 1990, o serie de lucrări de reabilitare şi modernizare a oraşului. Din păcate, în 
perioada anilor 2000-2004 (când Partidul Social Democrat se afla, cum bine ştiţi, la guvernare), odată cu declinul 
activităţii miniere din Valea Jiului, multe primării au avut probleme din cauza faptului că impozitele şi taxele locale 
nu au mai fost achitate către acestea de către compania minieră. Pentru a face faţă situaţiei şi pentru a-şi putea achita 
facturile către executanţii lucrărilor de investiţii angajate, autorităţile locale au contractat, în 2007, un credit bancar. 

Din nefericire, situaţia s-a înrăutăţit şi mai mult odată cu punerea în aplicare, în acelaşi an, 2007 (când la 
guvernare se afla Partidul Naţional Liberal), a deciziei luate încă din 2002 (când la guvernare se afla Partidul Social 
Democrat) prin semnarea unui memorandum cu FMI, decizie care s-a materializat prin închiderea exploatării de 
cărbune de la Aninoasa.  

Consecinţele nu au întârziat să apară. Veniturile bugetului local nu doar că s-au diminuat considerabil, dar 
imposibilitatea de a mai achita la scadenţă facturile şi ratele împrumutului bancar au dus Primăria Aninoasa spre un 
inevitabil blocaj economic şi financiar.  

Astfel, la începutul anului 2012, datoriile Primăriei Aninoasa au ajuns la valoarea de 82 miliarde de lei vechi, 
în condiţiile în care veniturile anuale ale administraţiei nu depăşesc 30 de miliarde de lei vechi, dacă sunt colectate în 
proporţie de 100%. Tot anul 2012 a adus şi închiderea singurei activităţi industriale care mai exista în Aninoasa, 
odată cu restrângerea lucrărilor de amenajare hidroenergetică din Defileul Jiului.  

Cu toate acestea, noul primar al oraşului, reprezentant al PSD a reuşit, prin luarea unor măsuri dureroase, dar 
absolut necesare (restructurarea Primăriei cu 50%, prin concedierea personalului; reducerea consumului la iluminatul 
public cu 50% sau chiar prin demararea de executări silite a proprietăţilor pentru cetăţenii care au acumulat restanţe 
la plata impozitelor şi taxelor locale), să coboare datoria publică a oraşului undeva la valoarea de 49 de miliarde de 
lei vechi, din care 35 de miliarde reprezintă însă valoarea împrumutului bancar, care creşte de la o zi la alta, prin 
acumularea de dobânzi şi penalităţi. 

Din păcate, domnule Prim Ministru, toate soluţiile de redresare a situaţiei economico-financiare a Primăriei 
din Aninoasa, care puteau fi adoptate în plan local, au fost epuizate. Salvarea de la un dezastru a acestei comunităţi 
de câteva mii de oameni stă acum doar într-o decizie favorabilă a dumneavoastră. 

Considerând că, pe baza argumentelor prezentate mai sus, aveţi datoria morală faţă de aceşti cetăţeni 
să le acordaţi acest sprijin, vă întreb, domnule Prim Ministru, dacă aveţi în intenţie să sprijiniţi comunitatea 
locală din Aninoasa, precum şi când şi în cel fel veţi acţiona în această direcţie ?  
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Monica Iacob Ridzi 

 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Conservator  

 
 

 Declaraţii politice 
 

 
Una dintre cele mai importante transformări petrecute în România după 1990 a reprezentat-o trecerea la o 

economie de piață și implicit apariția a ceea ce numim IMM-uri (intreprinderile mici și mijlocii). Într-o perioadă 
când procesul de privatizare a intreprinderilor de stat determina o reducere semnificativă  a locurilor de muncă, 
amplificând astfel șomajul, acest nou sector privat care se forma a creat o mare parte din noile locuri de muncă. 

Este o realitate că potențialul și rolul intreprinderilor mici și mijlocii în economia fiecărei țări este esențial, 
reprezentând o sursă continuă de inovație, competențe antrepenoriale, locuri de muncă, coeziune economică și 
socială, dezvoltare și evoluție într-o economie modernă și competitivă. Consider că este deosebit de important să 
conștientizăm cu adevărat potențialul enorm al intrepinderilor mici și mijlocii de a genera creștere economică și 
ocupare a forței de muncă. Nu cred că este nevoie să amintim că cele 21 de milioane de IMM-uri de la nivelul 
Uniunii Europene reprezintă 99% din numărul total al intreprinderilor, numărând aproximativ 75 de milioane de 
angajați. Acestea nu sunt doar cifre, ci reprezintă o realitate care vorbeşte clar despre capacitățile acestui sector de a 
juca un rol strategic în economia unei țări prin abilitatea de a răspunde concret unor nevoi punctuale precum: crearea 
de locuri de muncă, îmbunătățirea mediului concurențial, valorificarea resurselor locale sau crearea unor oportunități 
de dezvoltare a tehnologiilor. 

Criza economică a lovit puternic în sectorul intreprinderilor mici și mijlocii din toată Europa determinând, la 
un anumit nivel, o rumoare care însă în mare parte s-a concretizat în conferințe și dezbateri sau publicări de rapoarte, 
însă din punctul meu de vedere fără stabilirea unui set de măsuri concrete pentru sprijinirea reală a acestui sector. 
Dincolo de aceste dezbateri continue există însă și câteva state care au realizat că este nevoie de abordări punctuale 
pentru sprijinirea acestor intreprinderi care pentru majoritatea statelor reprezintă cea mai importantă sursă de locuri 
de muncă și creștere economică.  

Nu putem, în acest context, să nu ne amintim faptul că fostul ministru al finanţelor în Guvernul Boc, printr-
un act normativ (Ordonanţa de Urgenţă din 2009 privind impozitul forfetar) abuziv, a decimat aproximativ 300.000 
de firme mici şi mijlocii reuşind cea mai nefericită creştere a procentului la şomaj, trimiţând în ajutorul de şomaj 
aproximativ 500.000 de salariaţi. A reuşit să şi diminueze semnificativ şi veniturile la bugetul de stat. Si nu este de 
neglijat, faptul că, această măsură a fost luată într-un moment în care IMM-urile contribuiau la P.I.B.-ul României cu 
70-73 de procente. Să nu facem aceleaşi greşeli printr-un tratament neadecvat condiţiilor economice reale, să nu 
uităm că sectorul IMM-urilor poate deveni principalul motor al economiei naţionale, principalul contributor la 
Bugetul de Stat, dar şi principalul sector de absorbţie a forţei de muncă al celor disponibilizaţi din sectorul de stat, 
deci principalul sector ce contribuie din plin la scăderea şomajului!  

În România, sectorul intreprinderilor mici și mijlocii se confruntă în continuare cu criza economică, deși 
sprijinirea acestui sector ar fi trebuit să fie o prioritate pentru fiecare guvernare, având în vedere că acesta generează 
două treimi din numărul locurilor de muncă și reprezintă  54% din valoarea adăugată din economia națională. 

Interesant este ca deși de ani de zile simulam o preocupare constantă pentru situația IMM-urilor, prin 
dezbateri aprinse și întocmirea de strategii,  problemele pe care acestea le prezintă de fiecare data sunt aceleași: 
birocrația excesivă în accesarea fondurilor europene, accesul dificil la creditare, absența unui program de garantare, 
ponderea scăzută a instituțiilor de garantare, dar și provocările de la nivel fiscal. 

Când o să înţelegem că, dacă sectorul IMM-urilor nu produce venituri la Bugetul de Stat şi la Bugetul 
Asigurărilor Sociale, riscăm să nu putem plăti pensiile şi salariile bugetarilor? Cred că este momentul să intervenim 
pentru revigorarea acestui sector atât de important al economiei naţionale. Să adoptăm măsuri de relaxare fiscală, să 
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reluam creditarea avantajoasă şi stimulativă a IMM-urilor, să acordăm facilităţi atractive acestora pentru crearea unor 
noi locuri de muncă atât de aşteptate de marea majoritate a populaţiei. 

Cred că este momentul să înțelegem că fără un sector puternic al IMM-urilor, România nu are nicio șansă să 
cunoască o creștere economică sănătoasă. Însă trebuie să fim la fel de conștienți că acest lucru nu se poate realiza 
decât printr-o cooperare cu acest sector, oferind soluții concrete la problemele care ne sunt semnalate cu disperare de 
ani de zile. Am certitudinea că acest guvern înțelege clar necesitatea demarării rapide a unor programe speciale 
destinate IMM-urilor, cu instrumente concrete de dezvoltare, sprijinire și protejare a acestora. 
                                                                        

Deputat, 
Constantin Avram 

 
*** 

 
 
Opriţi abuzurile moştenite de la Guvernul Boc îndreptate asupra mamelor, copiilor şi săracilor! 

 
 

Deşi Codul de Procedură Civilă împiedică efectuarea de popriri asupra anumitor venituri, Guvernul Boc a 
găsit modalitatea de a sista integral aceste drepturi. Mă refer la condiţionarea plăţii ajutorului social, a indemnizaţiei 
pentru creşterea copilului şi a alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
124/2011, pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de 
asistenţă socială.  

Aş aminti câteva din prevederile Codului de Procedură Civilă, care stabileşte la art.728 „1. Salariile şi alte 
venituri periodice realizate din muncă, pensiile acordate în cadrul asgurărilor sociale, precum şi alte sume ce se 
acordă periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite pănă la 1/2 
din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obigaţie de întreţinere sau alocaţii pentru copii, respectiv păna 
la 1/3 din venitul lunar net, pentru alte datorii”. De asemenea, la alin. 7 se precizează că „Alocaţiile de stat şi 
indemnizaţiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate în 
caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele precum şi orice alte asemenea indemnizaţii cu destinaţie 
specială, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmărite pentru nici un fel de datorii”. 

În consecinţă, dacă nu putem să oprim parţial din aceste sume, cum să le sistăm integral? Este o anomalie 
fără margini a guvernului Boc, actul normativ menţionat aruncând sute de familii de români în pragul disperării şi în 
situaţia de a nu avea ce pune pe masă copiilor. Oare cum îţi vor plăti aceşti oameni datoriile dacă nu mai au nici un 
venit şi, mai mult, cum şi din ce vor trai aceşti oameni? Nu intenţionez să încurajez nici un român să nu îşi plătească 
datoriile către stat, însă consider că trebuie să venim în sprijinul acestor oameni, să îi ajutăm să plătească, şi nu să îi 
lăsăm fără nici o sursă de trai. 

Partidul Conservator s-a adresat încă de anul trecut Avocatului Poporului, amintind că prin OUG 124/2011 se 
condiţionează acordarea acestor sume în funcţie de achitarea obligaţiilor legale faţă de bugetul local pentru bunurile 
pe care beneficiarii acestor drepturi le deţin în proprietate. Răspunsul dat de Avocatul  Poporului promitea sprijin 
pentru mame şi oamenii nevoiaşi, dar autorităţile au lăsat acest subiect la voia întâmplării. „Avocatul Poporului, în 
temeiul art. 26 alin. (2) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, va 
proceda la elaborarea unui Raport special cu privire la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 124/2011, sub aspectul 
condiţionării acordării unor beneficii de asistenţă socială de achitarea de către beneficiari a obligaţiilor legale faţă de 
bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003”, se afirma în 
răspunsul primit de Partidul Conservator din partea Avocatului Poporului.  

Consider că, aşa cum a promis în campaniile electorale de anul trecut, USL prin Guvernul Victor Ponta 
trebuie să facă dreptate până la capăt şi să elimine toate măsurile care au nedreptăţit românii în ultimii ani. Acest act 
normativ trebuie eliminat, la fel cum au fost reparate şi celelalte aberaţii ale guvernării Boc.  
 

Deputat, 
Constantin Avram 

 
*** 
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USL va relansa economia României 
 
 Doresc să accentuez asupra unor aspecte mai puţin mediatizate până acum în ceea ce priveşte politica 
economică a Guvernului USL.  

Până acum, în fostele guvernări, Fondul de rezervă al guvernului a fost folosit excesiv în scopuri politice şi 
electorale. Ca urmare, consider că este nevoie de modificarea legislaţiei, astfel încât acest Fond să fie folosit pe 
criterii şi destinaţii precise. 
 Am mai remarcat că fostele Guverne PDL nu au urmărit adoptarea unor măsuri de relansare economică, dar, 
în schimb, au păstrat banii pentru Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, destinat aproape exclusiv 
clientelei politice. Discuţiile purtate între Guvern şi FMI nu au atins problema principală a perioadei 2009-2011, 
respectiv locurile de muncă. Măsurile adoptate de guvernele Boc şi MRU nu au creat nici un loc de muncă, ba din 
contră, s-au remarcat prin noi restructurări în zona bugetară şi în cadrul companiilor de stat, dar şi în privat, ceea ce a 
însemnat creşterea şomajului. 
 Promisiunile făcute de fosta Putere privind indexarea pensiilor, recuperarea tăierilor salariale, au fost 
încălcate şi flagrant şi iremediabil. Este evident că din cauza incompentenţei şi lipsei de seriozitate a fostelor 
guverne, actualii responsabili ai statului au o misiune extrem de grea. USL a insistat, inclusiv în discuţiile purtate cu 
delegaţia FMI, pe soluţionarea problemei celor nouă miliarde de lei pe care Guvernul trebuie să-i restituie cetăţenilor 
care şi-au câştigat drepturile în instanţă. De asemenea, USL a accentuat că reducerea CAS, care vine în primul rând 
în sprijinul mediului privat, poate fi o soluţie viabilă doar cu condiţia să se renunţe la PNDI şi alte investiţii politice 
pentru clientelă. 
 Consider că nu este cazul să mai dăm vina pe „moştenirea” preluată de la fostele guverne. În mod sigur, USL 
va veni cu noi măsuri de relansare economică şi de stimularea atragerii fondurilor europene, pentru crearea de noi 
locuri de muncă şi menţinerea celor existente. 

 
Deputat, 

Ion Diniţă 
 

*** 
 

Susţin proiectul de Ordonanţă de Urgenţă ce vizează stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol 

 
 

Mă declar un susţinător al ordonanţei de urgenţei  care se circumscrie  obiectivelor prioritare stabilite prin 
HG 725/2010 de realizare a unui comerţ civilizat cu produse agricole ce corespund standardelor de calitate şi 
normelor de siguranţă alimentară. 

Acest proiect de Ordonanţă de Urgenţă prezintă unele elemente semnificative diferite faţă de varianta de 
proiect de Hotărâre de Guvern privind stabilirea unor măsuri de reglementare a filierei de comercializare a legumelor, 
fructelor proaspete şi cartofului postată pe site-ul MADR şi anume: 
             a) extinderea măsurilor de reglementare a comercializării pentru toate produsele obţinute în sectorul 
agricol, nu numai pentru fructe, legume şi cartof; 
             b) fila din carnetul de comercializare reprezintă cel de-al treilea element nou, se întocmeşte şi pentru 
varianta vânzării în regim ,,cu amănuntul”, spre deosebire de forma de proiect de HG care prevedea completarea 
acesteia numai pentru cazul vânzării în regim ,,cu ridicata’’; 

c) cardul de acces în pieţe, reprezintă unul din elementele de noutate şi constituie mijlocul prin care 
producătorul agricol persoană fizică are acces în spaţiile publice în vederea comercializării produselor din sectorul 
agricol. 

În ceea ce priveşte proiectul de ordonanţă de urgenţă, acesta vine să contribuie la combaterea evaziunii 
fiscale din domeniu. Cardul de acces în pieţe va fi netransmisibil, se va acorda în baza certificatului de producător şi 
va avea inscrise unităţile de măsură pentru produsele specifice activităţii desfăşurate. Pentru a asigura evidenţa 
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vânzărilor, deţinătorii de carduri de acces in pieţe vor fi obligaţi să noteze zilnic, pe verso la fila din carnetul de 
comercializare a produselor din sectorul agricol cantităţile vândute în ziua respectivă. 
 Punctul de plecare în elaborarea acestui act normativ l-au constituit fenomenele de natură evazionistă şi a 
unor nereguli înregistrate în piaţa fructelor, legumelor şi a altor produse agricole, cum sunt : 
     - comercializarea fără întocmirea documentelor aferente, ,,la negru”; 
     - comercializarea fără certificat de producător sau cu certificate de producători care nu sunt vizate la zi, sau nu 
sunt consemnate suprafeţele şi cantităţile de produse, sau comercializarea unor cantităţi mai mari de legume şi fructe 
decât cele înscrise în certificatele de producători; 
     - monopolizarea tarabelor din pieţele agroalimentare de către falşi producători care nu pot justifica provenienţa 
mărfii. 

Aceste nereguli repetate manifestate pe segmentul comercializării produselor agricole care aduc importante 
prejudicii economiei, cât şi comercianţilor corecţi şi consumatorilor au impus cu necesitate identificarea unor soluţii 
legislative. 
Prin prevederile proiectului de Ordonanţă de Urgenţă se urmăresc realizarea următoarelor obiective: 
- evidenţierea cantităţilor de produse agricole ce se comercializează în en-gross-uri, în târguri, oboare sau pieţele 
locale din zonele de producţie; 
- realizarea trasabilităţii produsleor agricole pe filiera producător - comerciant en gross -comerciant en detail; 
- definirea rolului intermediarilor în comerţul cu produse agricole, eliminarea comerţului ilicit  şi a adausurilor 
comerciale necontrolate; 
- diferenţierea producătorului agricol persoană fizică înregistrată fiscal de celelate categorii de operatori economici; 
- facilitarea accesului produselor proaspete autohtone atât în pieţe cât şi în hypermarket-uri. 

 
Deputat, 

Ion Diniţă 
 

*** 
 
 

Legea retrocedărilor, un act de dreptate şi reparaţie morală şi financiară pentru mii de români 
 

Angajarea răspunderii Guvernului în Parlament cu proiectul de lege privind despăgubirile pentru imobilele 
naţionalizate este un demers îndelung aşteptat de mii de români. Consider că parlamentarii, indiferent de culoarea 
politică, trebuie să voteze pentru adoptarea Legii privind restituirea imobilelor, un act reparatoriu pentru oamenii care 
aşteaptă de ani buni să reintre în posesia drepturilor care le-au aparţinut uneori din generaţie în generaţie. Un vot 
împotriva acestui document de o importanţă covârşitoare ar avea consecinţe dintre cele mai grave pentru statul 
român, care va fi pus în situaţia de a achita suma de 8 miliarde euro din resurse extrabugetare, lucru imposibil în 
momentul de faţă.  

Situaţia retrocedărilor este una delicată şi complexă, ea nefiind rezolvată până acum de nici un guvern care a 
condus ţara după decembrie 1989. Până în prezent, au fost soluţionate 27.000 de dosare, rămânând de rezolvat alte 
aproximativ 200.000. Foarte multe dintre acestea vor fi soluţionate cu celeritate după intrarea în vigoare a noii legi, 
deoarece afacerea de proporţii de care au beneficiat samsarii imobiliari în locul proprietarilor de drept va lua sfârşit. 
De asemenea, foarte multe dintre dosarele rămase nesoluţionate nu îşi pot găsi în prezent rezolvarea pe legile 
anterioare, a căror lacune au lăsat mii de cazuri în suspensie, ele nefiind nici respinse nici invalidate. Totodată, noua 
lege a retrocedărilor va conferi un control suveran al ANRP, instituţie care va stabili sumele prevăzute pentru 
despăgubiri. Este important ca românii să cunoască faptul că legea instituie un termen de 90 de zile, în care 
persoanele îndreptăţite sau cele care au formulat cereri să îşi depună documentaţia integral.  

Demn de menţionat este şi faptul că CEDO agreează soluţionarea dosarelor propusă de această lege extrem 
de necesară. Reprezentanţii Curţii Europene a Drepturilor Omului şi-au exprimat satisfacţia faţă de eforturile 
autorităţilor române de a soluţiona în mod echitabil şi unitar cererile de retrocedare depuse de cetăţenii ale căror 
proprietăţi au fost confiscate de regimul comunist. CEDO apreciază că, deşi noul proiect legislativ este extrem de 
complex, va rezolva în final problemele apărute din aplicarea legilor anterioare privind restituirile, emise în ultimii 20 
de ani. 
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Scopul acestei legi reparatorii este ca victimele păgubite ale nedreptăţilor comise de-a lungul anilor să reintre 
în posesia bunurilor avute sau să fie despăgubite cât mai corect cu putinţă. De asemenea, noua lege va face în sfârşit 
dreptate şi cultelor religioase, care vor fi despăgubite pentru prima dată după abuzurile comise de regimul comunist. 
Sunt convinsă că Guvernul României şi autorităţile locale vor veghea îndeaproape ca termenul de cinci ani prevăzut 
pentru rezolvarea tuturor dosarelor de retrocedări să fie nu numai respectat, dar şi scurtat.  

 
Deputat, 

Cornelia Negruţ 
 

*** 
 

 
 Întrebări 

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

Situaţia majorărilor şi penalităţilor de întârziere suportate de întreprinzători. 
 

Stimate domnule viceprim-ministru, 
 

OUG 390/2010 a guvernului Boc prevede la art. 120 faptul că dobânzile se calculează pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate 
inclusiv. Aceste dobânzi sunt de 0,04 % pe zi, ceea ce înseamnă, înmulţind cu 365 de zile, 14,6 % pe an. Aceste 
dobânzi sunt, din punctul meu de vedere, suficiente, ele acoperă dobânda Băncii Naţionale şi nu cred că trebuie să 
mai împovărăm întreprinzătorii şi cu penalităţile aberante prevăzute de acest act normativ.  

Astfel, plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o penalitate de întârziere pentru neachitarea 
la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale. Nivelul acestor penalităţi este de 5% din obligaţiile fiscale principale 
rămase nestinse după 60 de zile, iar după acest termen de 15%. Se ajunge astfel la situaţia în care majorările şi 
penalităţile depăşesc cu mult suma datorată, iar întreprinzătorii ajung în situaţia de a nu îşi mai putea plăti datoriile, 
intrând astfel în incapacitate de plată, insolvenţă sau faliment. Consider că este timpul să îndreptăm toate măsurile 
luate de guvernul Boc şi sa dăm o şansă întreprinzătorilor români să supravieţuiască. 

Având în vedere considerentele expuse, vă întreb respectuos domnule viceprim-ministru dacă aveţi în vedere 
luarea unor măsuri de relaxare fiscală pentru a da o şansă activităţii întreprinzătorilor care au mai rămas în România? 
Solicit răspuns scris. 
 
 

Deputat, 
Constantin Avram 

 
*** 

 
Adresată domnului George Băeşu, Preşedinte Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 

 
Memoriul doamnei Aurica Arhire 

 
Domnule preşedinte, 

 
În urma audienţelor de la biroul meu parlamentar mi-a fost prezentată situaţia doamnei Aurica Arhire cu 

domiciliul în Galaţi, beneficiară a Hotărârii nr.175/2006 emisă de Comisia Judeţeană Galaţi pentru aplicarea Legii 
nr.290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a 
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stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 
februarie 1947. 

În anul 2007, doamna Arhire a primit prima tranşă a despăgubirii, reprezentând 40% din suma totală, urmând 
să primească ulterior şi suma restantă.   

Domnule preşedinte, vă rog să-mi comunicaţi care este în prezent stadiul procesului de despăgubire al 
doamnei Aurica Arhire.  
Solicit răspuns scris.                             
 

Deputat, 
Liviu-Bogdan Ciucă 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 

 
Prevenţia bolilor cardiovasculare 

 
Domnule ministru, 

 
  Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză pentru 40% din decesele înregistrate anual la nivelul 
Uniunii Europene. Potrivit unei analize realizate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în anul 2011, ţara noastră ocupă 
locul trei în lume în privinţa decesului cauzat de bolile cardiovasculare. Raportul Societăţii Europene de Cardiologie 
pe anul 2012 arată că în Europa sunt cheltuiţi anual 196 de miliarde de euro pentru diagnosticul şi tratamentul 
persoanelor care suferă de afecţiuni cardiovasculare, din această sumă costul anual pentru fiecare pacient în parte 
fiind de 212 euro. La nivelul Uniunii Europene, această sumă variază în funcţie de ţară, România situându-se pe 
ultimul loc, cu 37 de euro cheltuiţi anual per pacient. 
 Domnule ministru, apreciind activitatea dumneavoastră în domeniu, vă rog să-mi comunicaţi ce programe şi 
campanii de informare desfăşoară ministerul în domeniul prevenţiei afecţiunilor cardiovasculare. 
Solicit răspuns scris.                             
 
 

Deputat, 
Liviu-Bogdan Ciucă 

 
*** 

 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor din judeţul Braşov. 
 
Stimate domnule Ministru, 
 

Mai mult de jumătate dintre copiii aşteptaţi în toamnă la clasa pregătitoare au fost luaţi în evidenţă, potrivit 
datelor centralizate de Ministerul Educaţiei cu câteva zile înaintea datei limită a înscrierilor, 22 aprilie. Peste 100.000 
de cereri au fost depuse la nivel naţional, însă în unele judeţe, între care şi Braşov, situaţia este destul de complicată, 
mai ales în mediul rural. În câteva şcoli din municipiul Braşov există mult mai multe solicitări decât numărul 
locurilor puse la dispoziţie pentru clasa pregătitoare, în timp ce în localităţile rurale sunt înregistrate foarte puţine 
cereri de înscriere.  

Vă întreb cu respect domnule ministru: 
1. Câte solicitări sunt înregistrate până în prezent pentru înscrierea la clasa pregătitoare în judeţul Braşov şi care este 
situaţia locurilor neocupate? 
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2. Ce măsuri veţi lua în cazurile din Braşov unde a fost înscris doar un singur copil, mă refer la şcolile din localităţile 
Şercaia şi Homorod? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
 

Cazuri de escrocherii în numele unor demnitari ai statului. 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură, Dan Şova, a fost recent ţinta unor acţiuni mai puţin 
ortodoxe, după ce mai multe persoane s-au folosit de numele lui, sunând la instituţiile publice şi cerând anumite sume 
de bani în scopuri umanitare. Astfel, mai mulţi prefecţi, între care şi cel al judeţului Braşov, precum şi diverşi alţi 
oficiali guvernamentali, l-au informat pe ministrul Şova despre aceste acte de escrocherie efectuate în numele său. 
Din informaţiile prezentate de Dan Şova, se pare că şi numele altor miniştri au fost folosite în astfel de infracţiuni.  

Având în vedere cele expuse, vă întreb cu respect domnule ministru câte astfel de cazuri de demnitari ai 
statului folosiţi de potenţiali infractori în scopuri ilegale au instrumentat subordonaţii dvs. în ultimul an şi care au fost 
propunerile anchetatorilor luate împotriva celor vinovaţi? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Liviu-Nicolae Dragnea, Viceprim-Ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 
 

Stadiul Programului „Prima Casă”. 
 
Stimate domnule viceprim-ministru, 
 

Programul „Prima Casă” constituie o alternativă plauzibilă în contextul lipsei locuinţelor cu care se confruntă 
o însemnată parte a populaţiei României, îndeosebi tinerii. Mai mult, pe fondul crizei economice şi bugetare din 
ultimii ani, împrumuturile de la bănci au înregistrat un regres, aidoma sectorului construcţiilor de locuinţe. 

Vă întreb respectuos: 
1. Care sunt oraşele aflate pe primele şi ultimele locuri în topul împrumuturilor pentru programul „Prima Casă” în 
ultimul an şi care este situaţia Braşovului? 
2. Care este strategia Ministerul pe care îl conduceţi în vederea construcţiei de locuinţe destinate tinerilor? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 
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Adresată domnului Liviu-Nicolae Dragnea, Viceprim-Ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. 
 

Modificarea Legii privind regimul parcurilor industriale. 
 
Stimate domnule viceprim-ministru, 
 

Reprezentanţii Asociaţiei Parcurilor Industriale, Tehnologice, Ştiinţifice şi Incubatoarelor de Afaceri din 
România (APITSIAR), reuniţi recent la Braşov, susţin necesitatea unei noi legislaţii pentru constituirea şi 
funcţionarea Parcurilor Industriale din România. Beneficiarii unei astfel de modificări ar fi societăţile comerciale care 
administrează parcurile industriale, comunităţile în care funcţionează acestea, dar şi viitoarele regiuni. Concret, o 
nouă lege privind funcţionarea Parcurilor Industriale din România va fi în măsură să ajute aceste firme să acceseze 
fonduri europene, fapt ce ar duce implicit la dezvoltarea localităţilor. Consider că vechiul act normativ care 
reglementează acest domeniu, Legea nr. 134/2000 privind regimul parcurilor industriale, nu mai este de actualitate, 
necesităţile din România fiind în prezent radical modificate.  

Vă întreb cu respect, domnule viceprim-ministru, dacă Guvernul are în vedere modificarea legislaţiei 
parcurilor industriale, precum şi ce facilităţi vor avea acestea pentru a accesa fondurile europene aferente dezvoltării? 
Solicit răspuns scris. 
 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 
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Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale 
 

 
 Declaraţii politice: 

 
 

Stimate Domnule Preşedinte! 
Stimaţi colegi! 

 
 Învăţământul organizat în limba maternă, este una dintre cele mai vechi tradiţii ale minorităţilor naţionale din 
ţara noastră. La multe minorităţi naţionale – germana, maghiara, slovaca, sârba, etc – asemenea formă de învăţământ 
exista de 200 - 300 de ani sau chiar de mai multe secole. Acest învăţământ a constituit baza dezvoltării culturii 
minorităţilor naţionale, fiind unul dintre cei mai importanţi factori pentru păstrarea identităţii naţionale în România. 

Astăzi ne-au mai rămas, la doar câteva minorităţi, foarte puţine şcoli cu predare în limba maternă, şi ele pe 
cale de dispariţie. De aceea declaraţia mea politică de astăzi o intitulez: “Ultimul semnal de alarmă pentru păstrarea 
şcolilor cu predare în limba maternă”. 

Ca reprezentant al Uniunii Sârbilor în Parlamentul României vă pot da în acest sens câteva exemple 
cutremurătoare: în perioada anilor 30’ ai secolului trecut şi apoi în anii 50’-60’ ai aceluiaşi secol sârbii au avut în 
România în jur de 60 de şcoli cu predare în limba sârbă şi aproape 9000 de elevi. Astăzi am rămas doar cu un liceu cu 
220 de elevi, cu doar o şcoală cu clasele I-VIII şi încă 7 şcoli cu clasele I-IV cu un învăţător fiecare şi cu mai puţin de 
o suta de elevi. Deci, astăzi sârbii au în România în total 300 de elevi care frecventează cursurile de învăţământ în 
limba maternă. 

Se întamplă astfel un paradox - ceea ce nu am pierdut pe timpul regimului Ceauşescu, suntem în pragul de a 
pierde într-o libertate şi democraţie deplină, pentru că numai în ultimii 2-3 ani şcolile cu predare în limba sârbă s-au 
înjumătăţit. 

De aici şi apelul meu către toate instituţiile abilitate ale statului român de a găsi o soluţie prin care 
minorităţile naţionale să fie sprijinite ca această - cea mai veche tradiţie a lor – învăţământul în limba maternă – să nu 
dispară în totalitate. 

Ar fi trist şi tragic pentru minorităţile naţionale şi, în acelaşi timp, o pată pe obrazul ţării noastre, pe care nu o 
merită nimeni. 
 

Deputat U.S.R., 
Slavomir Gvozdenovici 

 
*** 

 
Cacica - investiţie de 150.000 euro 

 
Anul trecut în cadrul Zilele Culturii Polone (6-8 septembrie), la Consiliul Județean Suceava s-a semnat un 

parteneriat intre Județul Suceava și Voievodatul Podkarpacie, din Polonia. În urma acestui acord am făcut demersuri 
la statul polonez pentru a obține fonduri pentru consolidarea şi conservarea Basilicii Minor din Cacica, județul 
Suceava fiind una din prioritățiile mele pentru a stopa degradarea construcţiei. 

Basilica Minor din Cacica a fost construită între 1903 - 1907, iar în perioada celui de-al Doilea Război 
Mondial a suferit avarii care sunt vizibile. Mai mult, biserica este ridicată pe un teren alunecos, ceea ce amplifică 
problemele semnalate în urmă cu mai mulţi ani. 

Basilica Minor din Cacica va beneficia chiar în acest an de o sumă consistentă care se ridică la valoarea de 
150.000 de euro. La sfârșitul lunii martie s-a semnat contractul de parteneriat privind realizarea proiectului „ Basilica 
romano-catolică Adormirea Maicii Domnului din Cacica sanctuar național – lucrări de renovare și 
conservare a clădirii bazilicii – I etapă“ care este cofinanțat din fondurile Ministerului Afacerilor Externe din 
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Polonia, în cadrul acțiunii publice: Colaborarea cu diaspora poloneză și cu polonezii din afara granițelor în anul 
2013. 

În această duminică delegația din Polonia a venit la Cacica condusă de Dna Ana Kowalska vicepreședintele 
Voievodatului Podkarpacie care a marcat in mod solemn demararea lucrărilor de renovare și consolidare a clădirii, 
participând la o sfântă liturghie în prezența Excelenței Sale Aurel Percă - Episcop auxiliar al diecezie de Iași, a 
preoților din decanatul de Bucovina, a credincioșilor a autorităților județene reprezentate de dl. Vicepreședinte al 
Consiliului Județean Ilie Niță, autoritățile locale cu dna primar Elena Boloca. 

Lucrările de consolidare ale basilicii din  Cacica, finanțate în totalitate de statul polonez sunt o dovadă a 
modului în care patria strămoșilor noștri nu își uită fii răspândiți în toată lumea, dar și o dovadă a concretizării 
acordului de parteneriat semnat între Voievodatul Podkarpacie și județul Suceava. 
Vă mulțumesc! 

 
Deputat U.P.R. “Dom Polski”, 

Ghervazen Longher 
 

*** 
 

 
Olimpiada de limba şi literatura rusă 

 
 

Stimate colege, stimaţi colegi, 
 
Olimpiada naţională de limba şi literatura rusă maternă s-a desfăşurat în perioada 2-6 aprilie a.c, la 

Caransebeş,judeţul Caraş-Severin, în acelaşi timp cu Olimpiada de limbă croată. 
Concursul şcolar naţional a reunit la Caransebeş un număr de peste 40 de elevi ruşi-lipoveni din judeţele 

Brăila, Constanţa, Iaşi, Suceava şi Tulcea, din partea cărora am primit rezultate deosebite. 
Limba rusă este vorbită de peste 145 de milioane de oameni ca limbă maternă, iar alte peste 120 de milioane 

de persoane pot purta o conversaţie în această limbă. 
În România, conform legislaţiei în vigoare, elevii aparţinând minorităţilor naţionale, frecventează unităţile de 

învăţământ cu predare în limba română sau în altă limbă decât cea maternă, unde li se asigură studiul disciplinei 
Limba şi literatura maternă, la cerere şi în condiţiile legii. Astfel, în localităţile unde trăiesc ruşi lipoveni şi alte 
minorităţi naţionale, şcolile au elaborat  programe speciale care să satisfacă dorinţele minorităţilor, formându-se 
grupe şi clase unde elevii pot studia limba maternă. 

Comunitatea Ruşilor Lipoveni, ce o reprezint în Parlamentul României, prin sprijinul părinţilor, cadrelor 
didactice şi în colaborare cu  Ministerul Educaţiei Naţionale, a încercat de-a lungul anilor să-i motiveze pe etnicii 
noştri să înveţe limba maternă, să descopere tradiţiilor şi obiceiurile strămoşeşti. 

Acest lucru a fost dovedit încă o dată de rezultatele excelente obţinute de elevii care au participat la olimpiada 
naţională. 

În acest an, etapa internaţională de limbă şi literatură rusă urmează să aibă loc la Sankt Petersburg, Federaţia 
Rusă. 

Sincere felicitări pentru rezultatele obţinute! 
 
 

Deputat C.R.L.R., 
Miron Ignat 

 
*** 
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MESAJUL PREȘEDINTELUI REPUBLICII ELENE, 

E.S. DOMNUL KAROLOS PAPOULIAS, 
ADRESAT GRECILOR DE PRETUTINDENI, 

CU OCAZIA ZILEI NAȚIONALE A GRECIEI – 25 MARTIE 1821 
 

 
Domnule Preşedinte, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 
Am deosebita onoare să vă aduc la cunoştinţă mesajul Preşedintelui Republicii Elene, E.S. domnul Karolos 

Papoulias. mesaj adresat elenilor şi filoelenilor de pretutindeni, cu ocazia Zilei Naţionale a Greciei - 25 martie 1821. 
 
„Dragi compatrioți 
25 Martie semnifică începutul mareței lupte pentru eliberarea patriei de sub opresiunea străină, pentru 

dobândirea independenței naționale și pentru reabilitarea noastră, ca stat de drept, în anticul leagăn din Estul 
Mediteranei. 

Acțiunea a fost dură, sângeroasă, într-un cadru internațional nefavorabil, însă condițiile morale și materiale 
ale predecesorilor noștri s-au cristalizat pentru începerea Revoluției. 

Grecii din diaspora, din comunitățile Europei de Vest și din bazinul Mării Negre, au jucat un rol important în 
desfășurarea luptei. Interacțiunea continuă, transmiterea noilor idei, constanta comunicare cu patria mamă, au condus 
la reușita și atingerea acestui scop sacru. 

Patria noastră continuă să fie încercată de criza economică, dar și de criza socială și morală. Această criză se 
manifestă în timp ce turbulențe extinse lovesc construcția europeană. Cu toate acestea, și în ciuda dificultăților fără 
precedent, poziția țării noastre rămâne solidă, într-o regiune sensibilă în care parametrii vechi de stabilitate și 
securitate se clatină sau se contestă.  

Mesajul zilei de 25 Martie rămâne viu și actual. În 1821 am luptat pentru a ne integra într-un stat liber și 
independent. Astăzi, cu o «rezistență patriotică», mă dedic refacerii statului, aprofundării și apărării drepturilor 
democratice, menținerii coeziunii sociale, stabilirii poziției adecvate Greciei în comunitatea statelor europene, 
protejării suveranității țării și sprijinirii intereselor tuturor grecilor. 

Atașamentul vostru – oriunde v-ați afla în lume, garanți ai valorilor și ai idealurilor noastre, mesageri ai 
filoelenismului în noile voastre patrii - și convingerea că, gândurile și acțiunile voastre sunt constant îndreptate către 
Grecia, ne întăresc poporul în lupta pentru redresare. 

În acest spirit, vă adresez tuturor, din inimă, un călduros salut patriotic, urări de sănătate, fericire, prosperitate 
și rezultate fructuoase în activitatea voastră.” 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Cu prilejul împlinirii a 192 de ani de la declanşarea revoluţiei elene din 1821, doresc să transmit grecilor şi 

filoelenilor de pretutindeni – LA MULŢI ANI ! 
Vă mulţumesc. 
 

Deputatul UNIUNII ELENE DIN ROMÂNIA, 
Dragoş Gabriel Zisopol 

 
*** 

 
 
 
 




