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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 30 septembrie 2013 
 
 

Camera Deputaţilor a adoptat pe articole, luni, 30 septembrie, următoarele proiecte de lege: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2009 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul feroviar (PL-x 384/2009) - lege ordinară. 
2. Propunerea legislativă privind definirea spaţiului rural naţional (Pl-x 208/2013) - lege organică, cu raport 

de respingere din partea Comisiei pentru administraţie publică. 
3. Propunerea legislativă privind modificarea Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 (Pl-x 261/2013) - lege 

organică, cu raport de respingere din partea Comisiei pentru învăţământ. 
4. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.26/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.63/2001 privind înfiinţarea 
Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. (PL-x 156/2013/17.09.2013) - lege ordinară. Camera Deputaţilor a decis 
respingerea solicitării de reexaminare formulată de preşedintele României. 

5. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică (Pl-x 350/2012) - lege ordinară 

6. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social (Pl-x 165/2013) 
- lege organică, cu raport de respingere din partea Comisiei pentru muncă. 

 
Patru proiecte de lege au fost adoptate tacit, prin depăşirea termenelor de adoptare şi vot final, după cum 

urmează: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor 

măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea 
cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a 
ministerelor (PL-x 245/2013) - lege organică 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (Pl-x 
199/2013) - lege organică 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (Pl-x 
200/2013) - lege organică 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare (Pl-x 198/2013) - lege organică 

 
Prezent în România, într-o vizită oficială, domnul Igor Corman, preşedintele Parlamentului Republicii 

Moldova, a rostit o alocuţiune în faţa Camerei Deputaţilor. La finalul intervenţiei, a fost adoptată în unanimitate 
Declaraţia Camerei Deputaţilor privind susţinerea Republicii Moldova în eforturile de aderare la Uniunea Europeană, 
iar înaltului demnitar de la Chişinău i-a fost conferită medalia Camerei Deputaţilor. 
 

 

  

  
*** 
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Şedinţa Camerei Deputaţilor marţi, 1octombrie 2013 

 
 
 

Camera Deputaţilor a adoptat pe articole, în şedinţa plenară de marţi, 1 octombrie, următoarele proiecte de 
lege: 

 
1. Proiectul de Lege privind construcţia şi modernizarea clădirilor destinate unităţilor de educaţie timpurie 

antepreşcolară (PL-x 735/2011) - lege ordinară 
2. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane 

(Pl-x 189/2013) - lege ordinară 
3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă 

nr.63/2010 pentru modificarea Legii nr.273/2006 privind Finanţele publice locale (Pl-x 177/2013) - lege ordinară 
4. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 

(Pl-x 190/2013) - lege ordinară 
5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2008 privind 

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului (Pl-x 179/2013) - lege ordinară 
6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2008 privind 

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului (Pl-x 180/2013) - lege ordinară 
7. Propunerea legislativă privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la 

serviciile de alimentare cu apă şi canalizare furnizate de S.C. ApaServ S.A. Valea Jiului (Pl-x 132/2013) - lege 
ordinară 

8. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Lege-cadru nr.284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr.877/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare (Pl-x 219/2013) - lege organică 

9. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă (Pl-x 133/2013) - lege organică 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă (Pl-x 134/2013) - lege organică 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.28/2009 privind 
reglementarea unor măsuri de protecţie socială (Pl-x 147/2013) - lege organică 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 
de şomaj şi stimularea forţei de muncă (Pl-x 167/2013) - lege organică 

 
Pentru toate aceste propuneri legislative, comisiile sesizate în fond au întocmit rapoarte de respingere.  

 

 
 
 

*** 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 

legislativă la Camera Deputaţilor 
Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie– decembrie 2013 

(Situaţia cuprinde datele la 4 octombrie 2013) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1034  

din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 703

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 243
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 88

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 612

696

– votate  678
             din care: - înaintate la Senat        39 
                            - în procedura de promulgare   13 
                            - promulgate* 247 
                            - respinse definitiv 373 
                            - sesizare neconstituţionalitate     1 
                            - în reexaminare la Senat     5 
– la vot final 18
2) Se află în proces legislativ 348
a) pe ordinea de zi 66
b) la comisii  266
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 8

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

8

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 36

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 35

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

4) Desesizări 3

 
   cele 678 iniţiative legislative votate privesc: 

                      264 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                             din care: 
         151  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               35  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                      78 proiecte de legi  
                      414 propuneri legislative 
 
 

 * În anul 2013 au fost promulgate 262  legi. 
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 

Sesiunea septembrie  – decembrie 2013 
 (Situaţia cuprinde datele la 4 octombrie 2013) 

 
 

Totalul iniţiativelor legislative 416  

din care:  
– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 328

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 88
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 41
70

– votate  52
             din care: - înaintate la Senat      27 
                            - în procedura de promulgare 12 
                            - promulgate*   5 
                            - respinse definitiv   7 
                            - sesizare neconstituţionalitate   1 
– la vot final 18
2) Se află în proces legislativ 348
a) pe ordinea de zi 66
b) la comisii  266
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 8

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

8

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 36
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 35
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 1
4) Desesizări 2

 
 
 

     Cele 52 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                         33 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                             din care: 
    16  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                 1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     16  proiecte de legi  
                         19 propuneri legislative 
 
 
       * În anul 2013 au fost promulgate 262 legi. 
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             D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 

 Camerei Deputaţilor  

Şedinţele de luni, 30 şi marţi 1 octombrie 2013 

 
 

 
 
 
Pe ordinea de zi la începutul perioadei 61 

        din care: - în dezbatere 
61

                       - la vot final 0
  

Dezbătute 
                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               16  

22  

   - votate 4
         din care: - înaintate la Senat 4 
                        - la promulgare 0 
                        - respinse definitiv 0 
   - la vot final 18
 
Pe ordinea de zi la sfârşitul perioadei 84

        din care: - în dezbatere 
66

                       - la vot final 18
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în  
30 septembrie – 4 octombrie 2013 

 
 
 
 

 
 

 Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere  S e n a t u l u i :  
 

1.  PL-x 245/2013 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice 
locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din 
subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor 
[Se consideră adoptat, în condiţiile art. 115 alin. (5) teza a III-a  din Constituţia României, 
republicată] 
 

2.  Pl-x 199/2013 – Propunerea legislativă  pentru modificarea art. 58 alin. (4) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 
[Se consideră adoptată, în condiţiile art. 75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată] 
 

3.  Pl-x 200/2013 – Propunerea legislativă  pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr. 1/2011 
[Se consideră adoptată, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată] 
 

4.  Pl-x 198/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare  
[Se consideră adoptată în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată] 
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   F. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  
al  Guvernului pentru cea de-a doua sesiune parlamentară ordinară a 

anului 2013 
 

(situaţie la data de 03 octombrie 2013) 
 
 

 
În şedinţa din data de 27 august 2013, Guvernul a discutat și aprobat Lista priorităţilor legislative ale 

Guvernului pentru cea de-a doua  sesiune ordinară a anului 2013, care  cuprinde 169 de proiecte de legi.  
Dintre acestea, 77  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: 

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

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

- proiecte de lege aflate în dezbatere la Senat: 

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

Curtea Constituțională: 

- legi trimise la promulgare: 

- legi promulgate: 

 
                                                    TOTAL                                                                   77   
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  ANEXĂ 

 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru cea de-a doua  sesiune parlamentară ordinară a anului 2013 
 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  03  octombrie  22001133)) 
  
  
                                    II..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  PPEE  OORRDDIINNEEAA  DDEE  ZZII    AA  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    

  
        

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Raport depus pe: 

1 
PLx 

227/1
3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2013 
privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. (poz. I-b-9) 
    Obiectul de reglementare: stabilirea unor măsuri pentru evitarea supracompensării 
sau pentru diminuarea acesteia şi pentru evitarea creării unui avantaj competitiv 
necuvenit pentru producătorii de energie din surse regenerabile, beneficiari ai schemei 
de sprijin autorizată de Comisia Europeană. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
18.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx 227/ 18.06.2013 

se dezbate sub 
rezerva primirii 

raportului 

2 
PLx 

156/1
3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2013 
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea 
Inspectoratului de Stat în Construcții-I.S.C. (poz. I-a-6) 
- Reexaminare la cererea Președintelui României 
    Obiectul de reglementare: modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții-I.S.C., aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările și completările ulterioare, în scopul 
modificării cadrului legislativ aplicabil personalului Inspectoratului, care desfășoară 
activități ce, în mare parte, implică exercitarea prerogativelor de putere publică. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
09.09.2013 

Camera Deputaţilor
PLx 156/ 17.09.2013 

26.09.2013 
(respingerea cererii 
de reexaminare și 
adoptare a legii în 
forma adoptată de 

Senat) 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Raport depus pe: 

3 
PLx 

267/1
3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernuli nr.42/2013 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind menitul minim garantat, precum și 
pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei. (poz. I-
b-3) 
     Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, precum şi modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei, în vederea majorării nivelului minim garantat şi a limitei de venituri 
până la care se acordă alocaţia pentru susţinerea familiei, începând cu luna iulie 2013. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
26.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  267/ 
02.09.2013 

01.10.2013 
(dezbatere și 

adoptare în forma 
prezentată) 

4 
PLx 

277/1
3 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.49/2013 pentru 
modificarea art.37 precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.35 alin.(2) şi 
art.38 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale. 
(poz. I-a-1) 
    Obiectul de reglementare: modificarea art. 37, precum şi pentru prorogarea unor 
termene prevăzute la art.35 alin.(2) şi art.38 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea 
calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
03.09.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  277/ 
09.09.2013 

01.10.2013 
(dezbatere și 

adoptare în forma 
prezentată) 

5 

PLx 
287/ 
13 

 

Proiect de lege privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al 
produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul 
laptelui şi al produselor lactate. (poz. I-a-30) 
Obiect de reglementare:   stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al 
produselor lactate în vederea consolidării responsabilităților operatorilor din sectorul 
produselor lactate, adaptării ofertei la cerere, precum și evitării anumitor practici 
comerciale neloiale. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
09.09.2013 

Camera Deputaţilor
PLx 287/ 17.09.2013 

01.10.2013 
(respingere) 

6 PLx 
89/13 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2012 
pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății. (poz. I-b-
36) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legiinr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
12.03.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  89/ 18.03.2013 
Termen: 02.04.2013 

03.10.2013 
(dezbatere și 
adoptare cu 

amendamente admise 
și respinse) 

7 
PLx 

159/1
2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2012 pentru  modificarea 
și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit. (poz. I-b-26) 
    Obiectul de reglementare: modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
99/2006 privind instituțile de credit și adecvarea capitalului și Ordonanței Guvernlui 
nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în 
sistemul bancar. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
21.05.2012 

Camera Deputaţilor
PLx  159/ 
29.05.2012 

Termen: 20.06.2012 

03.10.2013 
(dezbatere și 

adoptare în forma 
Senatului) 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Raport depus pe: 

8 
PLx 

326/1
2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2012 
pentru modificarea art. 24028 alin.(1) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.  
(poz. I-b-27) 
    Obiectul de reglementare: modificarea art. 24028 alin.(1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, în scopul 
creării posibilității 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 acționar la o instituție de credit.   

Senat 
Adoptat pe 
18.09.2012 

Camera Deputaţilor
PLx 326/24.09.2012 
Termen: 01.10.2012 

03.10.2013 
(dezbatere și 
adoptare cu 

amendamente 
admise) 

10 
PLx 

301/1
3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2013 
pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 1 martie 2012, și 
la Paris la 1 august 2011 și la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre 
România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 
decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006, precum și pentru modificarea art. 3 
alin.(1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre 
România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 
decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006. (poz. II-50) 
    Obiectul de reglementare: ratificarea amendamentelor convenite între România și 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la 
București la 1 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris 
la 10 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-
cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, 
semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006, cu 
completările ulterioare. 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 
PLx  301/ 
23.09.2013 

Termen: 
30.09.2013 

Senat 
- 

03.10.2013 
(dezbatere și 

adoptare în forma 
inițiatorului) 

  
                                    IIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  DDEEZZBBAATTEERREE  LLAA  CCOOMMIISSIIIILLEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE  AALLEE  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR  
  11))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  bbuuggeett,,  ffiinnaannţţee  şşii  bbăănnccii          

  
Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 
PLx 

592/1
0 

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. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
14.10.2010 

Camera Deputaţilor
PLx  592/ 
25.10.2010 

Termen: 22.11.2010 

 a fost întocmit raport 
preliminar și 

transmis Comisiei 
juridice 

2 
PLx 

458/1
2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 
privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de 
administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 
297/2004 privind piața de capital. (poz. I-b-28) 
    Obiectul de reglementare: înființarea și reglementarea activității organismelor de 
plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), prin transpunerea directivelor 
europene incidente în domeniul valorilor mobiliare și modificarea subsecventă a Legii 
nr. 297/2004 privind piața de capital. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
30.10.2012 

Camera Deputaţilor
PLx 458/12.11.2012 
Termen: 29.11.2012 

se așteaptă 
amendamente 

3 PLx 
85/13 

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-b-1) 
- 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. 
- Inițiator:Guvernul 

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 

4 PLx 
97/13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării 
prețurilor din sectorul gazelor naturale. (poz. I-b-8) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: instituirea unui impozit asupra veniturilor suplimentare 
obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi de extracţie şi comercializare 
a gazelor naturale. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
19.03.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  97/ 25.03.2013 
Termen: 11.04.2013 

raport preliminar 
întocmit și transmis 

C. pt. industrii 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

5 
PLx 

105/1
3 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate 
de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-b-4) 
- Raport comun cu Comisia pentru muncă și 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 și selecție care respectă principiile concurenței, eficienței și 
transparenței în alocarea fondurilor publice. 
- Inițiator:Guvernul 

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 

6 
PLx 

107/1
3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind 
timbrul de mediu pentru autovehicule. (poz. I-b-4) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: instituirea unui timbru de mediu  care „prin valori mai 
echilibrate să elimine semiblocajul din piaţa auto de vehicule rulate, să fie în 
concordanţă cu principiile europene în domeniul protecţiei mediului – care pun un 
accent tot mai mare pe stimularea achiziţiei de vehicule eficiente (CO2) şi mai puţin 
poluante şi care , în continuare, să fie principala sursă de finanţare a programelor de 
mediu. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
02.04.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  107/ 
08.04.2013 

Termen: 23.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

7 

PLx 
320/ 
13 
L 

309/1
3 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au 
obţinut media 10 la examenul de bacalaureat 2013. (poz. I-a-18) 
- Raport comun cu Comisia pentru învățământ 
    Obiectul de reglementare: acordarea sumei de 3000 lei, cu titlu de premiu, 
absolvenţilor de liceu care au obţinut media 10 la examenului de bacalaureat naţional 
2013; 
- Inițiator:Guvernul   

Senat 
L 309/2013 
Adoptat pe 
23.09.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  320/ 30.10.201 
Termen: 08.10.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

  
  
  

22))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  iinndduussttrriiii  şşii  sseerrvviicciiii        
  

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

PLx 
718/ 
07 

 

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-32) 
- 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. 
- Inițiator:Guvernul 

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 

PLx 
445/ 
10 

 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România. (poz. 
I-b-3) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: are menirea să reglementeze în mod armonios legislaţia în 
domeniul circulaţiei, producţiei şi deţinerii metalelor preţioase a pietrelor preţioase în 
România cu standardele Uniunii Europene şi care să răspundă în acelaşi timp cerinţelor 
economiei de piaţă şi înlocuirii prevederilor Decretului nr. 244/1978, act normativ 
restrictiv prin care s-a constituit monopolul statului asupra operaţiunilor cu metale 
preţioase în România, prevederi devenite perimate după anul 1990, dar menţinute, încă, 
în vigoare. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
02.09.2010 

Camera Deputaţilor
PLx  445/ 
06.09.2010 
Retrimis pe 

19.03.2013  pt. raport 
suplimentar 

Termen: 28.04.2009 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

3 
PLx 

97/ 13 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării 
prețurilor din sectorul gazelor naturale. (poz. I-b-8) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: instituirea unui impozit asupra veniturilor suplimentare 
obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi de exttracţie şi 
comercializare a gazelor naturale. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
19.03.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  97/ 25.03.2013 
Termen: 11.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

4 

PLx 
107/ 
13 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 
privind timbrul de mediu pentru autovehicule. (poz. I-b-4) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: instituirea unui timbru de mediu care, „prin valori mai 
echilibrate, să elimine semiblocajul pe piaţa de vehicule rulate, să fie în concordanţă cu 
principiile europene în domeniul protecţiei mediului -  care pun accent tot mai mare pe 
stimularea achiziţiei de vehicule eficiante (CO2) şi mai puţin polouante şi care, în 
continuare, să să fie principala sursă de finanţare a programului de mediu”. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat  
Adoptat pe 
02.04.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  107/ 
08.04.2013 

Termen: 23.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

5 

PLx 
185/ 
13 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2013 
pentru modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice și a contractelor de concesiune de servicii.  
(poz. I-b-21) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
   Obiectul de reglementare: modificarea aer.8 li.b din Ordonanţa de urgenţă  a 
Guvernului  nr.34/2006 privind atribuirea de contracte de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
serviciu, în sensul exceptării transportatorilor aerieni din categoria autorităţilor 
contractante. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
04.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  185/ 
05.06.2013 

Termen: 18.06.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

6 

PLx 
186/ 
13 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2013 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. (poz. I-b-22) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: 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, 
în sensul accelerării procedurilor de achiziţie, concretizate în introducerea în termene 
limită pentru fiecare etapă. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
04.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  186/ 
05.06.2013 

Termen: 18.06.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

7 

PLx 
314/ 
13 
 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Comercial între                      Uniunea 
Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă 
parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012. (poz. II-67) 
    Obiectul de reglementare: ratificarea Acordului Comercial între Uniunea Europeană 
și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, 
semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012. Încheierea și punerea în aplicarea unui acord de 
comerț liber cu Peru și Columbia oferă noi oportunități de export pentru mărfurile 
europene și implicit românești, prin înlăturarea barierelor comerciale în calea 
exporturilor; 
- Inițiator:Guvernul   

Camera 
Deputaţilor 
PLx  314/ 
30.09.2013 

Termen: 
08.10.2013 

Senat 
- 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

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

              
Nr
. 

cr
t 

Nr. 
Înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 

PLx 
468/ 
12 

 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. (poz. I-b-39) 
- 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. 
- Inițiator:Guvernul 

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 

  
        44))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ddrreeppttuurriillee  oommuulluuii,,  ccuullttee  șșii  pprroobblleemmeellee  mmiinnoorriittăățțiilloorr  nnaațțiioonnaallee  

              
Nr
. 

cr
t 

 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

1 

PLx 
502/ 
05 

 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România.  
(poz. I-b-33) 
    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. 
- Inițiator:Guvernul 

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 
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      55))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaddmmiinniissttrraaţţiiee  ppuubblliiccăă,,  aammeennaajjaarreeaa  tteerriittoorriiuulluuii  şşii  eecchhiilliibbrruu  eeccoollooggiicc          
              
Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 
PLx 

233/1
3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 
pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.  
 (poz. I-b-2) 
    Obiectul de reglementare: abrogarea Hotărârii Guvernului nr.577/1997 pentru 
aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea 
apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
17.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  233/ 
25.06.2013 

Termen: 10.09.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 15-

17.10.2013 

2 
PLx 

275/1
3 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.46/2013 privind 
criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale.  
(poz. I-a-2) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
Obiectul de reglementare: stabilirea cadrului general și procedural pentru acoperirea 
pasivului unităților administrativ-teritoriale aflate în criza financiară sau insolvență. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
03.09.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  275/ 
09.09.2013 

Termen: 17.09.2013 

întocmit raport 
preliminar și 

transmis Comisiei 
juridice 
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        66))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  mmuunnccăă  şşii  pprrootteeccţţiiee  ssoocciiaallăă  
              
Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 PLx 
85/13 

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-b-1) 
- 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. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
11.03.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  85/ 18.03.2013 
Termen: 02.04.2013 

întocmit raport 
preliminar și predat 
Comisiei pt. buget 

2 
PLx 

105/1
3 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate 
de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-b-4) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget și 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 și selecție care respectă principiile concurenței, eficienței și 
transparenței în alocarea fondurilor publice. 
- Inițiator:Guvernul 

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 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

3 

PLx 
319/1

3L 
172/1

3 

Proiectul de Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior. 
(poz. I-a-16)  
    Obiectul de reglementare: modalitatea de efectuare a stagiului pentru absolvenţii de 
învăţământ superior angajaţi la debutul în profesie, cu excepţia profesiilor pentru care 
modalitatea de efectuare a stagiului este reglementată prin legi speciale. Proiectul de 
act normativ vizează adaptarea legislației românești la cerințele UE în materie de stagii 
pentru absolvenți pentru facilitarea tranziției tinerilor din sistemul educațional către 
piața muncii, cu accent pe: promovarea accesului tinerilor absolvenți de învățământ 
superior pe piața muncii către un loc decent și durabil corespunzător studiilor absolvite, 
condiții bune de muncă și de consolidare a formării profesionale, reglementarea 
condițiilor minime care caracterizează un stagiu ca fiind de calitate - definirea 
obiectivelor profesionale, durată rezonabilă, protecție socială și remunerație adecvată, 
drepturi și obligații ferme pentru toate părțile implicate prin încheierea de acorduri 
contractuale în care sunt implicate întrepriderile, dar și serviciile publice de ocupare; 
- Inițiator:Guvernul   

Senat 
L 172/2013 
Adoptat pe 
23.09.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  319/ 
30.09.2013 

Termen: 08.10.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 08-

10.10.2013 

  
77))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ssăănnăăttaattee  şşii  ffaammiilliiee  

  
Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 
PLx 

174/0
9 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 
privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a 
profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. (poz. 
I-b-34) 
    Obiectul de reglementare: exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a 
profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi 
funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 
Medicali din România. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
04.03.2009 

Camera Deputaţilor
PLx  174/ 
09.03.2009 
Retrimis pe 

05.05.2009 pt. raport 
suplimentar 

Termen: 04.06.2009 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

2 

PLx 
460/ 
12 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2012 
pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar. (poz. I-b-35) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul sanitar, referitoare atât la activitatea medicală, cât şi la sursele, şi anume: 
crearea unui cadru legal pentru responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi implicit  a reprezentanţilor colectivităţilor locale în conducerea şi 
coordonarea spitalelor publice. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
30.10.2012 

Camera Deputaţilor
PLx  460/ 
12.11.2012 

Termen: 29.11.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

3 

PLx 
468/ 
12 
 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. (poz. I-b-39) 
- 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. 
- Inițiator:Guvernul 

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  

  
88))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  îînnvvăățțăămmâânntt,,  șșttiiiinnțțăă,,  ttiinneerreett  șșii  ssppoorrtt  

  
Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 

PLx 
620/ 
09 
 

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-b-23) 
    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. 
- Inițiator:Guvernul 

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 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

2 

PLx 
377/ 
11 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică. (poz. I-b-24) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
25.05.2011 

Camera Deputaţilor
PLx  377/ 
30.05.2011 
Retrimis pe 

27.03.2012 pt. raport 
suplimentar 

Termen: 10.04.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

3 

PLx 
670/ 
11 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2011 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, 
dezvoltarea tehnologică şi inovare. (poz. I-b-19) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 privind 
buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
21.11.2011 

Camera Deputaţilor
PLx  670/ 
28.11.2011 

Termen: 20.12.2011 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

4 

PLx 
320/ 
13 
L 

309/1
3 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au 
obţinut media 10 la examenul de bacalaureat 2013. (poz. I-a-18) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: acordarea sumei de 3000 lei, cu titlu de premiu, 
absolvenţilor de liceu care au obţinut media 10 la examenului de bacalaureat naţional 
2013; 
- Inițiator:Guvernul   

Senat 
L 309/2013 
Adoptat pe 
23.09.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  320/ 30.10.201 
Termen: 08.10.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 08-

10.10.2013 

5 

PLx 
321/ 
13 
L 

316/1
3 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului                        nr.22/2013 
privind prorogarea termenului prevăzut la art.V din Ordonanţa          Guvernului 
nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind 
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. (poz. I-a-29)                                    
    Obiectul de reglementare: prorogarea termenului prevăzut la art.V din Ordonanţa 
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, până la data de 31 
decembrie 2014; 
- Inițiator:Guvernul   

Senat 
L 316/2013 
Adoptat pe 
23.09.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  321/ 30.10.201 
Termen: 08.10.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 08-

10.10.2013 

  
  
  
  
  
  

99))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ccuullttuurrăă,,  aarrttee,,  mmiijjllooaaccee  ddee  iinnffoorrmmaarree  îînn  mmaassăă  
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 

PLx 
775/ 
11 
 

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public 
nr.120/2006. (poz. I-b-40) 
    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. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
06.12.2011 

Camera Deputaţilor
PLx  775/ 
19.12.2011 

Termen: 09.02.2012 

Ministerul solicită 
amânarea 

dezbaterilor 

  
      1100))  llaa  CCoommiissiiaa  jjuurriiddiiccăă,,  ddee  ddiisscciipplliinnăă  şşii  iimmuunniittăăţţii        

  
Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 

PLx 
718/ 
07 
 

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-32) 
- 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. 
- Inițiator:Guvernul 

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 

PLx 
445/ 
10 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România. (poz. 
I-b-3) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: armonizarea legislaţiei în domeniul circulaţiei, producţiei 
şi deţinerii metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase în România cu standardele 
Uniunii Europene. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
02.09.2010 

Camera Deputaţilor
PLx  445/ 
06.09.2010 
Retrimis pe 

19.03.2013  pt. raport 
suplimentar 

Termen: 28.04.2009 

dezbatere amânată 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

3 

PLx 
592/ 
10 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind 
unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.  
(poz. I-b-5) 
- 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. 
- Inițiator:Guvernul   

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 

4 

PLx 
105/ 
13 
 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate 
de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-b-4) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget și 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 și selecție care respectă principiile concurenței, eficienței și 
transparenței în alocarea fondurilor publice. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
25.03.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  105/ 
02.04.2013 

Termen: 18.04.2013 

dezbateri amânate 

5 

PLx 
185/ 
13 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2013 
pentru modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice și a contractelor de concesiune de servicii.  
(poz. I-b-21) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: modificarea art.8 lit.b din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de servicii, în sensul exceptării transportatorilor aerieni din 
categoria autorităţilor contractante. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
04.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  185/ 
05.06.2013 

Termen: 18.06.2013 

în dezbatere 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

6 

PLx 
186/ 
13 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2013 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. (poz. I-b-22) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privin atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune şi servicii, în sensul 
accelerării procedurilor de achiziţie, concretizate în introducerea în termene limită 
pentru fiecare etapă. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
04.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  186/ 
05.06.2013 

Termen: 18.06.2013 

în dezbatere 

7 

PLx 
275/ 
13 
 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.46/2013 privind 
criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale.  
(poz. I-a-2) 
- Raport comun cu Comisia pentru administrație publică 
Obiectul de reglementare: stabilirea cadrului general și procedural pentru acoperirea 
pasivului unităților administrativ-teritoriale aflate în criza financiară sau insolvență. 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
03.09.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  275/ 
09.09.2013 

Termen: 17.09.2013 

dezbateri amânate 
 

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

  
Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 

BPi 
612/1

3L 
306/ 
13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. (poz. I-a-8) 
    Obiectul de reglementare: completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu 
efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, în sensul utilizării urgente 
și eficiente  a fondurilor provenite din vânzarea acestor certificate, în scopul asigurării 
transportului elevilor din localitățile izolate din mediul rural către unitățile de 
învățământ din centrele de comună sau către cele mai apropiate unități de învățământ 
din mediul urban; 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 306/2013 
Adoptat pe 
30.09.2013 

Camera Deputaţilor
BPi 612/01.10.2013  
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

2 
BPi 

615/1
3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 
privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.   
(poz. II-2) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, 
aprobată prin Legea nr.92/2012, cu modificările ulterioare în vederea introducerea 
indicatorului social de referință (ISR) ca element de raportare a cuantumurilor 
ajutoarelor lunare și a nivelurilor de venituri, introducerea ajutoarelor pentru 
încălzirea locuinței cu energie electrică, precum și introducerea anchetei sociale ca 
mijloc de verificare a îndeplinirii de către solicitanți a condițiilor de acordare a 
ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, pentru situațiile care nu pot fi determinate cu 
exactitate pe baza documentelor justificative prezentate; 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
30.09.2013 

Camera Deputaţilor
BPi 615/01.10.2013  

3 

L 
308/ 
13 

BPi 
618/1

3 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală. (poz. I-a-10) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind 
cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, în sensul regândirii 
sistemului de recunoaştere şi executare a hotărârilor judecătoreşti în relaţia cu statele 
terţe, precum şi asigurarea transpunerii în legislaţia naţională a unor decizii-cadru 
adoptate la nivelul Uniunii Europene; 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 308/2013 
Adoptat pe 
30.09.2013 

Camera Deputaţilor
BPi 618/01.10.2013  

4 

PLx 
153/ 
11 
L 

20/11 
BPi 

640/1
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-a-3) 
- Reexaminare la cererea Președintelui României 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare în scopul transpunerii în 
legislaţia naţională a Directivelor Uniunii Europene nr. 162/2009, nr. 8/2008, nr. 
12/2010 şi nr. 23/2010, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2011; 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 20/2011 
Adoptat pe 
02.10.2010 

Camera Deputaţilor
PLx 153/ 30.03.2011
BPi 640/02.10.2013 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 

PLx 
821/ 
07 
L 

692/0
7 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 94/2007 pentru 
modificarea şi completatea Ordonanţei de urgenţă 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-24) 
- Reexaminare la cererea Președintelui României 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 692/2007 

Reexaminare 
pt. raport la C. 

economică și C. 
juridică 

Camera Deputaţilor
PLx 821/ 03.12.2007  

2 

PLx 
117/ 
09 
L 

674/0
8 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 143/2008 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiuni de servicii. (poz. I-a-25) 
- Reexaminare la cererea Președintelui României 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 674/2008 

Reexaminare 
pt. raport la C. 

economică, 
industrii și 

servicii 

Camera Deputaţilor
PLx 117/ 18.02.2009  

3 

PLx 
225/ 
09 
L 

80/09 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 19/2009 privind 
unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice.  
(poz. I-a-22) 
- Reexaminare la cererea Președintelui României 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 80/2009 

Reexaminare 
pt. raport la C. 

economică 
industrii și 

servicii 

Camera Deputaţilor
PLx 225/ 08.04.2009  

4 

PLx 
468/ 
09 
L 

286/0
9 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 72/2009 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã 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-23) 
- Reexaminare la cererea Președintelui României 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 286/2009 

Reexaminare 
pt. raport la C. 

economică 
industrii și 

servicii 

Camera Deputaţilor
PLx 468/ 30.09.2009  

5 

PLx 
156/ 
10 
L 

344/1
0 

Proiectul  Legii  educaţiei naţionale şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.  
(poz. I-a-19) 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 156/ 
12.04.2010 
Adoptat pe 
19.05.2010 

Senat 
L 344/2010 

pt. raport la C. pt. 
învățământ 
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6 

PLx 
522/1

0 
L 

509/ 
10 

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-12) 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 522/ 
04.10.2010 
Adoptat pe 
02.11.2010 

 

Senat 
L 509/2010 

pt. raport suplimentar 
la C. pt. învățământ 

 

 

7 

PLx 
1/ 11 

L 
415/1

1 

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-26) 
- Inițiator:Guvernul 
 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 1/ 
01.02.2011 
Adoptat pe 
17.05.2011 

Senat 
L 415/2011 

pt. raport la C. pt. 
muncă 

 

8 

PLx 
521/1

1 
L 

660/ 
11 

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-20) 
- Inițiator:Guvernul 
 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 521/ 
19.09.2011 
Adoptat pe 
02.11.2010 

 

Senat 
L 660/2011 

pt. raport suplimentar 
la C. pt. învățământ 

 

9 

PLx 
780/1

1 
L 

700/ 
11 

Proiect de lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanțelor 
judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și pentru modificarea unor 
acte normative în domeniul justitiei. (poz. I-a-9) 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 780/ 
22.12.2011 
Adoptat pe 
27.03.2012 

 

Senat 
L 700/2011 

pt. raport la C. 
juridică și la C. pt. 
drepturile omului 

 

10 

PLx 
237/1

2 
L 

317/ 
13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2012 
privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011.  
(poz. I-a-21) 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 237/ 
12.06.2012 
Adoptat pe 
19.06.2012 

 

Senat 
L 317/2012 

pt. raport la C. pt. 
învățământ 
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11 

PLx 
9/ 13 

L 
55/13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2012 
privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce 
privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 
1 ianuarie-31 decembrie 2013. (poz. I-a-27) 
- Inițiator:Guvernul 
 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 9/ 
05.02.2013 
Adoptat pe 
05.03.2013 

Senat 
L 55/2013 

pt. raport la C. pt. 
învățământ 

 

12 

PLx 
81/ 13 

L 
99/13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2013 
privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011.  
(poz. I-a-13) 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 81/ 
18.03.2013 
Adoptat pe 
09.04.2013 

Senat 
L 99/2013 

pt. raport la C. pt. 
învățământ 

 

13 
L 

288/ 
13 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.67/2013 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat 
şi privat, precum şi pentru copii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program 
normal de 4 ore. (poz. I-a-5) 
- Inițiator:Guvernul 
 

Senat 
L 288/2013 

Comisia sesizată 
în fond a depus 

raportul 

Camera Deputaţilor
-  

14 
L 

289/ 
13 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.68/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură. (poz. I-a-17) 
- Inițiator:Guvernul 
 

Senat 
L 289/2013 

pt. raport la C. pt. 
cultură 

Camera Deputaţilor
-  

15 
L 

293/ 
13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.72/2013 privind 
reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii. (poz. I-a-
4) 
- Inițiator:Guvernul 
 

Senat 
L 293/2013 

pt. raport la C. pt. 
cultură 

Camera Deputaţilor
-  

16 
L 

294/ 
13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.81/2013 privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolă Brăila, în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea 
Consiliului Judeţean Brăila. (poz. I-a-32) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 294/2013 

pt. raport la C. pt. 
administrație și 

C. pt. agricultură 

Camera Deputaţilor
-  

Nr
. 

cr
t 
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înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 
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17 
L 

297/ 
13 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.76/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă. (poz. I-a-28) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 297/2013 

Comisia sesizată 
în fond a depus 

raportul 

Camera Deputaţilor
-  

18 
L 

299/ 
13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru. (poz. I-a-11) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 299/2013 

pt. raport la C. 
juridică și la C. 
pt. administrație 

Camera Deputaţilor
-  

19 
L 

304/ 
13 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003.  
(poz. I-a-14) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 304/2013 

Comisia sesizată 
în fond a depus 

raportul 

Camera Deputaţilor
-  

20 
L 

310/ 
13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a 
sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu 
legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. (poz. I-a-7) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 310/2013 

pt. raport 
suplimentar la C. 

economică, 
industrii și 

servicii și C. pt. 
buget 

 

Camera Deputaţilor
-  

21 
L 

315/ 
13 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă în 
domeniul forţei de muncă. (poz. I-a-15) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 315/2013 
Adoptat pe 
02.10.2013 

Camera Deputaţilor
-  

22 
L 

321/ 
13 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea 
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a Legii nr.416/2011 privind 
venitul minim garantat. (poz. I-a-34) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 321/2013 

pt. raport la C. pt. 
muncă 

Camera Deputaţilor
-  
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23 
L 

324/ 
13 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 82/2013 pentru 
modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. (poz. I-a-35) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
L 324/2013 

pt. raport la C. pt. 
administrație și la 

C. pt. muncă 

Camera Deputaţilor
-  

24 

PLx 
195/1

3 
L 

479/ 
13 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2013 
pentru completarea art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind 
înființarea Autorității Naționale pentru Administrație și Reglementare în Comunicații. 
(poz. I-b-31) 
- Inițiator:Guvernul 
 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 195/ 
10.06.2013 
Adoptat pe 
03.09.2013 

Senat 
L 479/2013 

pt. raport la C. 
economică, industrii 

și servicii 

 

25 
PLx 
255/1

3 

Proiect de Lege privind aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției 
privind crearea Organizației Internaționale pentru colaborarea economică și tehnico-
științifică în domeniul industriei electrotehnice "INTERELECTRO " în relație cu 
România. (poz. I-b-38) 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 
PLx  255/ 
02.09.2013 
Adoptat pe 
18.09.2013 

Senat 
L 490/2013 

pt. raport la C. 
economică, industrii 

și servicii 
 

 

26 
PLx 
254/1

3 

Proiect de Lege pentru aderarea României la Asociația Internațională pentru Dezvoltare 
din cadrul Băncii Mondiale. (poz. I-b-25) 
- Inițiator:Guvernul 
     

Camera 
Deputaţilor 
PLx  254/ 
02.09.2013 
Adoptat pe 
18.09.2013 

Senat 
L 494/2013 

pt. raport la C. pt. 
buget 

 

27 

PLx 
282/ 
13 
 

Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. 
(poz. II-63) 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 
PLx  282/ 
17.09.2013 
Adoptat pe 
24.09.2013 

Senat 
L 503/2013 

pt. raport la C. 
juridică 

 

28 
PLx 
256/1

3 

Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui 
Centru de Cercetare în domeniul Antiprotonilor și al Ionilor în Europa, semnată la 
Wiesbaden la 4 octombrie 2010. (poz. I-b-16) 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 
PLx  256/ 
02.09.2013 
Adoptat pe 
24.09.2013 

Senat 
L 505/2013 

pt. raport la C. pt. 
învățământ 

 

Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 



 
31 

29 
PLx 
245/1

3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2013 
pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice 
locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile 
publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor. 
(poz. I-b-14) 
- Inițiator:Guvernul 

Camera 
Deputaţilor 
PLx  245/ 
02.09.2013 
Adoptat pe 
30.09.2013 

Senat 
B 482/2013 

înregistrat pt. 
dezbatere 
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. 
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t 
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sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) La SG din data de: 

1 
PLx 

237/1
3 

Proiect de lege privind emisiile industriale. (poz. I-b-12) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
17.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  237/ 
25.06.2013 
Adoptat pe 
24.09.2013 

30.09.2013 

2 PLx 
58/13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2012 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale. (poz. I-b-6) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptat pe 
18.02.2012 

Camera Deputaţilor
PLx  58/ 25.02.2013 

Adoptat pe 
24.09.2013 

01.10.2013 

  
  
                                                      VVII..    LLEEGGII  TTRRIIMMIISSEE  LLAA  PPRROOMMUULLGGAARREE    
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. 
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t 
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 Camera 

decizională (stadiul) 
La promulgare din 

data de: 

1 
PLx 

112/1
3 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.500/2002 privind finanţele publice. 
(poz. I-b-29) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptată pe 
08.04.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  112/ 
15.04.2013 
Adoptată pe 
03.09.2013 

14.09.2013 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) 
La promulgare din 

data de: 

2 
PLx 

234/1
3 

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2013 privind preluarea 
de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanțelor bugetare 
restante asupra Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" -S.A. 
Baia Mare, administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul 
fiscal competent. (poz. I-b-20- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptată pe 
17.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  234/ 
25.06.2013 
Adoptată pe 
18.09.2013 

25.09.2013 

3 
PLx 

263/1
3 

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscale. (poz. I-b-30) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptată pe 
25.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  263/ 
02.09.2013 
Adoptată pe 
18.09.2013 

25.09.2013 

4 
PLx 

265/1
3 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2013 pentru 
modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2009 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structural și utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergență. (poz. I-b-15) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptată pe 
25.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  265/ 
02.09.2013 
Adoptată pe 
18.09.2013 

25.09.2013 

5 
PLx 

266/1
3 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2013 pentru 
finanțarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și 
Imunologie " Cantacuzino" în vederea realizării Planului national de intervenție pentru 
prevenirea îmbolnăvirii în masă a populației generate de epidemii și pandemii. (poz. I-b-
37) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptată pe 
26.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  266/ 
02.09.2013 
Adoptată pe 
24.09.2013 

02.10.2013 

  
                                                      VVIIII..    LLEEGGII  PPRROOMMUULLGGAATTEE    
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. 
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 Camera 

decizională (stadiul) Legea nr. 

1 
PLx 

215/1
3 

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului. (poz. I-b-18) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptată pe 
10.06.2013 

Camera Deputaţilor
PLx 215/ 17.06.2013

Adoptată pe 
03.09.2013 

Legea nr.257/2013 

2 
PLx 

158/1
3 

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea 
în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor 
disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare. 
(poz. I-b-10) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptată pe 
22.05.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  158/ 
27.05.2013 

Adoptată  pe 
03.09.2013 

Legea nr.259/2013 
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Nr
. 

cr
t 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Legea nr. 

3 PLx 
96/13 

Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri 
speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale. 
(poz. I-b-7) 
- Inițiator:Guvernul 

Senat 
Adoptată pe 
19.03.2013 

Camera Deputaţilor
PLx  96/ 25.03.2013 

Adoptată pe 
03.09.2013 

Legea nr.261/2013 
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G. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 
 

( la data de  3 octombrie  2013 ) 
 
 
 
 

                                  I.  În perioada 30  septembrie -  3 octombrie  2013    
 

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 25 rapoarte, din care 4  rapoarte 

suplimentare. 

     Comisiile permanente au depus  32 avize. 

 

Cele 25 rapoarte depuse sunt: 

 

♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

 15    

 10 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

      8 

      5 

      12 
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 263 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care                
54  pentru raport suplimentar. 

La comisii se află  24 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua  sesiune 
ordinară a anului 2013.  

 
II. De la începutul actualei legislaturi 

     Comisiile parlamentare au întocmit  521 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 377 

♦ rapoarte suplimentare 103 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 41 

TOTAL     521 
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ANEXA 
RAPOARTE 

 

depuse de comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 
 

în săptămână  30 septembrie  –  3 octombrie  2013 
I.   Comisia  pt. buget 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 PLx 89/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr. 91/2012 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
sănătății – prioritate legislativă – raport comun cu Comisia pt. 
sănătate 

Guvern,   
adoptat     
de Senat 

24.09.13 
1.10.13 

Raport de aprobare  
cu amendamente 

(371/R din 3.10.13) 

2 PLx 159/2012 
Proiect de Lege privind aprobarea OG nr.1/2012 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
instituțiilor de credit  - prioritate legislativă 

Guvern,   
adoptat     
de Senat 

1.10.13 Raport de aprobare  
 (372/R din 3.10.13) 

3 PLx 326/2012 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.43/2012 pentru 
modificarea art.24028 alin.(1) din OUG nr.99/2006 privind 
instituțiile de credit și adecvarea capitalului – prioritate 
legislativă 

Guvern,   
adoptat     
de Senat 

1.10.13 
Raport de aprobare  
cu amendamente 

(373/R din 3.10.13) 

4 PLx 38/2013 Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea OG nr.17/2012 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare  

Guvern,   
adoptat     
de Senat 

1.10.13 Raport de respingere  
 (374/R din 3.10.13) 
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5 PLx 121/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.10/2013 pentru plata 
eșalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozițiilor Legii 
nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români 
pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma 
aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova 
la 7 septembrie 1940, ale Legii nr.290/2003 privind acordarea de 
despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile 
proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în 
Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de 
război și a aplicării Tratatului de Pace între România și puterile 
Aliate și Asociate , semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum și 
ale Legii 393/2006 privind acordarea de compensații cetățenilor 
români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al 
Sârbilor, Croaților și Slovenilor, în urma aplicării Protocolului 
privitor la câteva insule de pe Dunăre și la un schimb de comune 
între România și Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 

Guvern,   
adoptat     
de Senat 

24.09.13 
Raport de aprobare  
cu amendamente 

(375/R din 3.10.13) 

  

 1923, și a Convenției dintre România și Regatul Sârbilor, 
Croaților și Slovenilor,relativă la regimul proprietăților situate în 
zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum și 
pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998, Legii 
nr.290/2003 și Legii nr.393/2006 – prioritate legislativă – raport 
comun cu Comisia juridică 

   

6 PLx 301/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.87/2013 pentru 
ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate 
la București la 1 martie 2012, și la Paris la 1 august 2011 și la 26 
martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 
27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006, precum și pentru 
modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.301/2006 pentru ratificarea 
Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 
decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006 – prioritate 
legislativă 

Guvern    1.10.13 Raport de aprobare  
 (376/R din 3.10.13) 
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7 Plx 309/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.57 din Legea 
nr.571/2003, republicată, privind Codul Fiscal 

1 deputat,    
respinsă     
de Senat 

1.10.13 Raport de respingere  
 (377/R din 3.10.13) 

II. Comisia pt. industrii 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 Plx 133/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 51/2006 privind 
serviciile de utilităţi publice  

4 parlam.,   
respinsă    
de Senat 

11.09.13 Raport de respingere 
(363/R din .2.10.13) 

2 PLx 167/2010 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a 
tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

25.09.13 
Raport de aprobare  
cu amendamente 

(364/R din 2.10.13) 

3 PLx 354/2010 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.25/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism 
în România 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

24.09.13 
Raport de aprobare  
cu amendamente 

(365/R din 2.10.13) 

4 Plx 166/2013 Propunere legislativă privind redevența gazelor – raport comun 
cu Comisia juridică 

1 deputat,    
respinsă     
de Senat 

17.06.13 
11.09.13 

Raport de respingere  
 (369/R din 2.10.13) 

5 PLx 166/2010 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

18.06.13 

Raport  suplimentar  
de aprobare  

cu amendamente 
(127/RS din 2.10.13) 

6 PLx 718/2010 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa 
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a 
tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi 
de Ordonanţa Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea 
tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri 
naţionale din România 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

25.09.13 
Raport  suplimentar  

de aprobare  
 (365/RS din 2.10.13) 
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7 PLx 104/2013 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

25.09.13 

Raport  suplimentar  
de aprobare  

cu amendamente 
(274/RS din 2.10.13) 

 
III. Comisia pt.  agricultură 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 

PLx 287/2013 
 
 
 
 
 
Plx 286/2013 
 
 

Proiect de Lege privind stabilirea relațiilor contractuale din 
sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și recunoșterea 
organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor 
lactate – prioritate legislativă 
Propunere legislativă privind stabilirea relațiilor contractuale din 
sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și recunoașterea 
organizaților de producători din sectorul laptelui și al produselor 
lactate 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

 
18 

parlam.,   
respinsă    
de Senat 

24.09.13 
Raport de aprobare  
cu amendamente 

(361/R din 1.10.13) 

 

IV. Comisia pt. administraţie 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 Plx 207/2013 
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a 
administrației publice locale – raport comun cu Comisia 
juridică 

4 parlam. 10.09.13 
18.109.13 

Raport de respingere  
 (370/R din 2.10.13) 

          V. Comisia pt. muncă 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 Plx 221/2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 
nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă 

6 parlam.,   
respinsă    
de Senat 

24.09.13 
Raport de aprobare  
cu amendamente 

(358/R din 1.10.13) 
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2 PLx 267/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernuli nr.42/2013 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.416/2001 privind menitul minim garantat, precum și pentru 
modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea 
familiei – prioritate legislativă 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

24.09.13 Raport de aprobare  
 (359/R din 1.10.13) 

3 PLx 277/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.49/2013 pentru modificarea art.37, precum și pentru 
prorogarea termenelor prevăzute la art.35 alin.(2) și art.38 din 
Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul 
serviciilor sociale  – prioritate legislativă 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

24.09.13 Raport de aprobare  
 (360/R din 1.10.13) 

            VI. Comisia pt. sănătate 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 Plx 232/2013 
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările 
ulterioare  - raport comun cu Comisia pt. învăţământ 

1 deputat 18.09.13 
1.10.13 

Raport de respingere  
 (367/R din 2.10.13) 

2 PLx 89/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative din domeniul sănătății – prioritate legislativă – 
raport comun cu Comisia pt. buget 

Guvern,   
adoptat     
de Senat 

24.09.13 
1.10.13 

Raport de aprobare  
cu amendamente 

(371/R din 3.10.13) 

3 PLx 587/2003 
Propunere legislativă privind exercitarea profesiunii de 
kinetoterapeut, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului 
Kinetoterapeuţilor din România 

6 parlam. 1.10.13 
Raport  suplimentar  

de respingere  
 (194/RS din 2.10.13) 

 
 
 

VII. Comisia pt. învăţământ 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 



 40 

1 Plx 258/2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1 din 2011 a 
Educației Naționale 1 deputat 24.09.13 

1.10.13 
Raport de respingere 
(362/R din 1.10.13) 

2 Plx 232/2013 
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările 
ulterioare  - raport comun cu Comisia pt. sănătate 

1 deputat 18.09.13 
1.10.13 

Raport de respingere  
 (367/R din 2.10.13) 

 
VIII. Comisia pt. cultură 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 PLx 170/2012 
Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Ordonanţa 
Guvernului nr.25/2006 privind întărirea capacităţii administrative 
a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor  

1 deputat,   
adoptat     
de Senat 

14.04.13 Raport de respingere 
(357/R din 30.09.13) 

 
IX. Comisia juridică 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 PLx 250/2013 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României și Guvernul Irlandei privind cooperarea în prevenirea și 
combaterea traficului ilicit de droguri , spălării banilor, 
criminalității organizate, traficului de persoane, terorismului, 
finanțării terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la Dublin 
la 17 ianuarie 2013 

Guvern 18.09.13 Raport de aprobare  
 (366/R din 2.10.13) 

2 PLx 752/2011 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi a 
mandatului ad-hoc  

1 deputat,   
adoptat     
de Senat 

24.09.13 Raport de respingere  
 (368/R din 2.10.13) 

3 Plx 166/2013 Propunere legislativă privind redevența gazelor – raport comun 
cu Comisia pt. industrii 

1 deputat,   
respinsă    
de Senat 

17.06.13 
11.09.13 

Raport de respingere  
 (369/R din 2.10.13) 

4 Plx 207/2013 
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a 
administrației publice locale – raport comun cu Comisia pt. 
administraţie 

4 parlam. 10.09.13 
18.109.13 

Raport de respingere  
 (370/R din 2.10.13) 



 41 

5 PLx 121/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.10/2013 pentru plata 
eșalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozițiilor Legii 
nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români 
pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma 
aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova 
la 7 septembrie 1940, ale Legii nr.290/2003 privind acordarea de 
despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile 
proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în 
Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării 
de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și puterile 
Aliate și Asociate , semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum și 
ale Legii 393/2006 privind acordarea de compensații cetățenilor 
români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al 
Sârbilor, Croaților și Slovenilor, în urma aplicării Protocolului 
privitor la câteva insule de pe Dunăre și la un schimb de comune 
între România și Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 
1923, și a Convenției dintre România și Regatul Sârbilor, 
Croaților și Slovenilor,relativă la regimul proprietăților situate în 
zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum și 
pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998, Legii 
nr.290/2003 și Legii nr.393/2006 – prioritate legislativă – raport 
comun cu Comisia juridică 

Guvern,   
adoptat     
de Senat 

24.09.13 
Raport de aprobare  
cu amendamente 

(375/R din 3.10.13) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 

DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 

 
 
 

 Declaraţii politice 
 
 
 

Limba română- o comoară pe care am‚ 
înfundat-o atât de bine, încât n-o mai găsim! 

 
 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 
 
 
 
Limba este, pentru orice popor și stat, unul dintre cele mai importante elemente ale identității naționale. 

Aceeași identitate națională căzută în desuetudine și tratată în ultima vreme drept orice altceva decât ceea ce 
reprezintă ea cu adevărat. 

Ne mândrim cu limba română, dar, ca și în alte foarte multe cazuri, această mândrie rămâne la nivel teoretic, 
ingredient al demagogiei sau al unei griji formale, pierdut în pestrițele exprimări ce abundă de cuvinte străine sau în 
schilodiri, căci, pentru prea puțini, din păcate, mai este important să îți cunoști și să îți vorbești corect limba. Iar 
atunci când respectul sau interesul pentru limba poporului din care te-ai născut și din care faci parte piere, atunci, 
odată cu el, pieri și tu. Poți fi totul și nimic, dar nu mai poți afirma vreodată că ai vreo vreo origine sau vreo rădăcină 
undeva.  

Geografia natală a unui individ include și limba sa nativă, indiferent că limba oficială îi este sinonimă sau nu.  
Cu cea mai mare sinceritate, stimați colegi, nu mai pot spune că limba noastră nativă precumpănește și, deși 

Constituția noastră a stabilit ca limbă oficială limba română, în acest moment, mulți, prea mulți dintre noi suntem 
primii care încalcă legea noastră fundamentală, transformându-ne limba într-un amalgam sinistru, supus unui trend 
aberant. 

Zilele trecute citeam despre demersurile Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române (CNMNR) din 
Serbia, cel mai important forum al comunităţii româneşti din această țară, care s-a implicat în soluționarea 
dificultăților pe care le întâmpină elevii români din această țară, în unitățile școlare din Voivodina, Timoc, Morava şi 
sudul Dunării. 

 Potrivit CNMNR, pentru acești copii, există riscul ca limba română să nu mai fie predată în școlile 
elementare și generale, motiv pentru care se lucrează la posibilitatea combinării claselor și respecializarea cadrelor 
didactice, căutându-se cele mai potrivite soluții de prevenire a desfințării unor clase româneşti din şcolile româneşti. 
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Anul acesta, timp de două luni, în 16 școli din Serbia de nord-est, s-a implementat un proiect-pilot de studiere 
a limbii române, proiect care s-a reușit includerea a 250 de copii din cei aproximativ 1.600, un număr mare de părinți 
solicitând integrarea copiilor lor în aceste clase. 

În perioada 1-15 septembrie, în regiunile istorice Timoc, Morava şi sudul Dunării, Ministerul Educaţiei, 
Ştiinţei şi Dezvoltării Tehnologiei din Serbia a inițiat o anchetă care a avut drept scop identificarea elevilor de origine 
română care doresc să învețe limba maternă în noul an școlar pentru a se putea înființa clase de predare în limba 
română, în legătură cu acest lucru, reprezentantul CNMNR declarând că ,,acolo sunt mari greutăţi în ceea ce priveşte 
desfăşurarea cursurilor în limba română. În primul rând ne luptăm cu multe prejudecăţi, unele venite din partea 
părinţilor, altele - din partea autorităţilor care susţin fără temei curentul vlah. Facem tot ce putem pentru a reuşi 
măcar în câteva şcoli din Timoc să introducem învăţarea limbii române’’. 

Gesturi care, lăsând deoparte greutățile întâmpinate sau, mai ales, luându-le în considerare, sunt mai mult 
decât lăudabile și care spun, dincolo de orice, cât de puține facem noi, ca reprezentanți ai românilor de pretutindeni, 
pentru protejarea, cultivarea și supraviețuirea limbii române. 

Nu întâmplător limba pe care o moștenim odată cu nașterea noastră se numește maternă, doamnelor și 
domnilor. Sunt conștient că avem foarte multe responsabilități și proiecte care, la un moment dat sau altul, par mai 
importante. Dar, dacă limba noastră nu este importantă, atunci nu știu ce mai este, stimați colegi! Este esențial ca, 
pentru copiii de origine română din alte țări, să existe posibilitatea să-și studieze limba maternă, începând din propria 
familie și terminând cu școala, iar noi nu pot spune că participăm îndeajuns la aceste eforturi. La fel de necesar este 
pentru copiii români din România să-și însușească corect limba, să o cultive și să o iubească, sincer, conștient, fără 
paradă sau fără rușine, căci dacă îți este rușine de limba ta este ca și cum ți-ar fi rușine de tine însuți/ însăți.  

Felicit Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia și anunț pe această cale că voi face tot 
ce voi putea ca parlamentar al României să îi susțin activitatea, așa cum susțin pentru orice român, fie el aici sau 
oriunde în lume, posibilitatea de a-ți cunoaște, respecta și utiliza liber limba maternă. Vă invit să faceți la fel. 

De nenumărate ori și în nenumărate ocazii, cităm o poezie arhicunoscută care spune că ‚Limba noastră-i o 
comoară, În adâncuri înfundată’. Da, aș adăuga eu cu cel mai mare respect și cea mai mare tristețe. O comoară pe 
care am ‚înfundat-o’ noi înșine atât de bine, încît n-o mai găsim! 

Vă mulțumesc. 
 

Deputat 
Sorin Iacoban 

 
 

*** 
 

Halatul de medic dispare, prioritate are halatul de contabil ! 
 
 
Dragi colegi, era imposibil să trec cu vederea unul din ultimele ,,câștiguri’’ ale reformei în sănătate și 

anume, închiderea Insitutului Cantacazino - Filiala Iași. Suntem o țară în care guvernarea Băsescu-Boc ne-a 
obișnuit cu oprirea activității unor instituții medicale strategice, cu ,,închiderile’’ salvatoare văzute de uniii și alții 
ca fiind o soluție pentru visteria ciuruită de către guvernările portocalii. Sănătatea nu a fost niciodată un domeniu 
priveligiat fiind măcinată mai mult de probleme birocratice generate de cei care s-au succedat la conducerea 
Ministerului, ce-i adevărat în ,,costume Armani’’, dar care probabil nu au pus mâna niciodată pe un halat de 
medic. Ei...și nu ar fi fost o problemă dacă totuși în fruntea Ministerului nu s-ar fi instaurat dictatura cifrelor. Am 
tot asistat la încercări repetate de a opri producția Institutului Cantacuzino, la încercări repetate de a submina 
activitatea Institutului de Boli Cardiovasculare de la Târgu Mureș și la încercări, de data aceasta concretizate, de a 
închide unități spitalicești, de a reduce numărul de paturi din unitățile medicale, tot venind cu explicații că 
populația României nu este atât de bolnavă pe cât se pretinde. Rezultatele acestei politici cu iz de genocid sunt 
următoarele: locul I în lume la mortalitate infantilă, locul I în Europa la bolnavi cu virusul hepatic B și C, locul I în 
Europa la bolnavi de tuberculoză, locul I în Europa la incidența la bolilor cardiovasculare și evident ultimul  loc în 
Europa la prevenirea gripei. După cum vedeți domnule Ministru Nicolaescu cosecințele acestei politici 
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dușmănoase împotriva sănătății sunt îngrijorătoare și aduc atingere siguranței naționale. În zilele acestea se pare 
ca ați mai țintit un dușman. Institutul Cantacuzino-Filiala Iași,  singurul producător din țară a imunomodulatorului 
Polidin care printre altele este chiar și unic în Europa prin tulpinile folosite în producție, prin modul de prelucrare 
și modul de temporizare a acestuia. Știați domnule Ministru că peste un 1.000.000 de persoane sunt salvate anual 
datorită dozelor de vaccin tetanic adsorbit care sunt produse de Institutul Cantacuzino-Filiala Iași? Știați că aceste 
produse medicale plus imunomodulatorul Orostim folosesc rețete unice în Europa, bineînțeles patentate pe 
Institutul Cantacuzino București, dar care este creația exclusivă a echipei de cercetători de la Iași? Mai cunoașteți 
faptul, domnule Ministru (Sinistru) că aceste produse au, comparativ cu cele similare din Uniunea Europeană, cele 
mai puține reacții adverse înregristrate la pacienți? Ați avut curiozitatea vreodată să citiți o listă de prețuri de 
livrare a Institutului de la Iași cu privire la produsele unice în Europa despre care v-am vorbit? Dacă timpul 
dumneavostră prețios nu va permis să vă uitați pe o estimare de costuri de producție avem amabilitatea să vă 
informăm noi cu privire la unele prețuri de livrare ca să înțelegeți și dumneavoastră, ce-i drept în ceasul al 12-lea, 
de ce nu este nevoie să importăm vaccinuri la un preț de 10 ori mai mare. Domnule Ministru, o fiolă de vaccin 
tetanic adsorbit care poate salva o viață de om, are un preț de livrare de 3,96 de lei, dumneavoastră îl importați la 
43 de lei; o fiolă de bronhodin nediluat 2,8 lei, o fiolă bronhodin diluat 1/100 este de 2,4 lei; o fiolă bronhodin 
diluat 1/1000 sau 1/10.000 este de 2,6 lei;  o fiolă imunostimulator bacterian cu candidina – IBC este 2,4 lei, o 
fiolă de polidin are un preț de producție de 3,6 lei. De asemenea, opinii avizate din domeniu au declarat că: ,,este 
adevărat că Institutul de la Iași are un personal supercalificat...’’. În această situație în care s-a recunoscut public 
competența personalului de la Iași, vă puteți lipsi de munca acestor cercetători, muncă concretizată prin nașterea 
unor produse unice în Europa? Aveți idee, pentru că vă pricepeți la cifre, cam cât a cheltuit statul român pentru 
pregătirea acestor specialiști, pentru specializarea și respecializarea lor, pentru formarea inițială și formarea 
continuă a acestora? Dumneavostră spuneți că Agenția Națională a Medicamentului nu mai acceptă tehnologiile 
Institutului de la Iași care în realitate nu sunt atât de incompatibile cu noile standarde, atâta vreme cât în 2011 au 
fost produse la Iași peste un 1.300.000 de doze de vaccin tetanic adsorbit. Nu negăm faptul că ariile de producție 
ar trebui retehnologizate conform ultimelor standarde, însă retehnologizarea nu înseamnă închiderea unității, 
domnule Ministru. Vă puteți permite în situația dezastruoasă, în care ne-au adus guvernările băsiste, în ceea ce 
privește sănătatea populației, să pierdem niște oameni pe care dumneavoastră i-ați analizat a fi supercalificați? 
Dumneavoastră chiar nu doriți să oprim exodul specialiștilor români în străinătate? Considerăm că prin închiderea 
Institututlui Cantacuzino-Filiala Iași se aduce  o gravă atingere siguranței naționale. Știți foarte bine că pentru 
retehnologizarea celor două arii de producție, una pentru imunomodulatori și cealaltă pentru vaccin tetanic este 
nevoie doar de infima sumă de 10.000.000 de euro? Sănătatea populației, credeți dumneavoastră că nu valorează 
nici măcar 10.000.000 de euro? 

Domnule Nicolaescu, aveți bărbăția și nu vă mai ascundeți în spatele paravanului dumneavostră preferat 
Agenția Națională a Medicamentului. Cu siguranță că aveți în proprietate un automobil căruia îi faceți revizia în 
fiecare an pentru a putea funcționa conform standardului din fabricație. Exact același lucru trebuie să faceți cu 
Intitututul Cantacuzino-Filiala Iași, nu oprirea activității ci retehnologizarea liniei de producție. 

Și dacă totuși, anumite interese vă împing spre soluția cea mai neinspirată, adica închiderea Institutului, 
ați putea să ne precizați cam când ar putea reveni pe piață vaccinurile produse până acum la Filiala Iași a 
Institutului Cantacuzino? Vă întrebăm pentru că avem dovada că nici dumneavoastră nu știți exact acest lucru deși 
nu este un subiect  oarecare, ci un subiect de importanță națională și afirmăm aceasta deoarece am analizat două 
dintre declarațiile pe care le-ați făcut în legătură cu acest subiect. Într-una ați spus că produsele care sunt 
brandurile Filialei Iași ar putea reveni pe piață abia peste câțiva ani, în cea de a doua ați precizat că probabil din 
2014 ar putea fi transferată producția la București.  

Dragi colegi, este mai mult decât evident că lipsa de strategie în domeniul sănătății, a guvernelor 
anterioare băsiste a îmbolnăvit populația României. Unități medicale de elită cu personal supercalificat au fost 
desființate pentru motive legate nu de actul medical, în sine, ci de probleme financiare. Însă, ceea ce contează în 
speță este faptul că o investiție de 10.000.000 de euro ar rezolva și problema Filialei Iași a Institutului 
Cantacuzino. Aici nu este vorba de alocare de fonduri pentru terenuri sportive în pantă, pentru săli de sport în 
cătune de munte, pentru patinuoare la preț de patru ori mai mare decât în țara vecină, pentru parcuri în mediul 
rural în apropierea balastierelor sau în zone inundabile, pentru stații de epurare în localități unde nu există 
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canalizare și alte asemenea cu care am fost obișnuiți în ultimii ani de tristă guvernare portocalie. Aici este vorba 
despre sănatatea poporului român, despre ani de cercetări care au condus la obținerea unor produse medicale unice 
în Europa și de foarte mult bun simț. Filiala Iași a Institutului Cantacuzino trebuie să continue să salveze vieți așa 
cum o face de peste 50 de ani, fapt pentru care vă cer sprijinul. 

Vă mulțumesc pentru atentie! 
  

Deputat 
Ovidiu C. Iane 

 
*** 

         
 

Anii au prioritate ! 
 

 
Dragi colegi, un bun prilej de a uita de răfuielile politice care caracterizează, din păcate, viața politică din 

România, este Ziua Internațională a Pensionarilor. 
Începând cu anul 1990, în scopul de a omagia persoanele vârstnice care au avut un rol important în 

dezvoltarea societății, Organizația Națiunilor Unite a considerat că a dedica o zi din calendarul civil persoanelor 
de vârsta a treia este ca o reparație pentru eforturile acestora de a contribui la promovarea unor principii sănătoase 
care să ofere populației tinere bazele pentru a dezvolta și a ține cât mai unită celula de bază a unei societăți, adică 
familia. 

În secolele trecute omul în vârstă era foarte apropiat, foarte respectat, aproape divinizat. A îmbătrâni era 
un lucru foarte prestigios, deoarece un om în vârstă reprezenta de fapt un stocal prețios de pilde, de învățături, care 
erau transmise nepoților și strănepoților pentru a le destăinui acestora secretele trecutului. Nimeni nu poate nega 
faptul că, bunicii noștri, reprezintă totuși un adevărat depozit de înțelepciune pentru restul membrilor familiei. 
Ideal pentru orice societate care dorește să fie sănătoasă este ca acest depozit să fie folosit . 

         „Orice batrân care moare este ca o bibliotecă care arde” - spune un proverb, tocmai dorind să ridice 
vârsta a treia  la prestigiul meritat, lucru pe care societățile moderne și orânduirea noastră civilizată, uită sau 
ignoră să o facă. 

        Cândva, fiii îi onorau pe cei bătrâni. Locul din capul mesei era rezervat bunicului. Atunci bătrânețea 
constituia echivalentul unui doctorat în experiență de viață și înțelepciune. În societatea contemporană însă, figura  
bunicului  și-a pierdut carisma. De obicei persoana de vârsta a treia este considerată incapabilă să educe potrivit 
principiilor pedagogiei  moderne, sau inadaptată social, fără dorința și fără capacitatea de a înțelege noile principii 
după care se guvernează societățile sau inadaptată prin lipsa de reflecție pentru noile schimbări sociale, trâmbițate 
pe la toate posturile TV ,,de distinșii băsiști’’ ca și cum ar reprezenta, în mod indubitabil, un câștig pentru 
societățile aflate în curs de dezvoltare. 

       Astfel că, în lumea noastră, a părea bătrân nu mai este deloc un compliment. De cele mai multe ori ne 
uităm la ei imparțiali și insensibili ca la o greutate care ne doboară și care nu ne permite să ne dezvoltăm și să 
progresăm.     Din experiența guvernărilor trecute, portocalii, constatăm că persoanele de vârsta a treia și-au 
pierdut rolul patriarhal, pe care în mod firesc îl câștigaseră devenind doar simpli asistați social o piatră de moară în 
jurul gâtului populației tinere, o corvoadă pentru societate, văzându-se în ele, un mijloc eficient de a sufoca 
dorința de afirmare a noilor generații, fie vorba între noi, mai puțin prietene cu educația și bunul simț. 

Și tot așa am asistat la demonizarea premeditată a părinților noștri, demonizare  bine gândită de niște 
indivizi portocalii, care s-au plimbat ca melcii pe autostrada bunului simț, dar care, în mod paradoxal s-au erijat în 
continuatori ai tradițiilor pe care cu jertfă părinții și bunicii noștri le-au păstrat. În realitate însă, respectul datorat 
acestor persoane nu a valorat nici măcar cât o ceapă degerată. Ce au mai reușit băsiștii să facă? Oooo..., au scos 
din manualele școlare și povestioara lui Barbu Delavrancea ,,Bunicul”, așa ca o pedeapsă binemeritată pentru 
vârsta a treia, ce mai.....se cereau pe piață noile produse ale democrației. 

Învățați să vă prețuiți bătrânii atât timp cât îi mai aveți printre voi  sunt cuvintele care ne arată  ce loc 
important ar trebui să ocupe această categorie de ,,tineri cu părul alb’’, în cadrul societății. 
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Comportamentul cu persoanele în vârstă este un indiciu al gradului de umanitate al familiei și al societății. 
Educația ar trebui să reprezinte indicatorul care să ne încline atenția și spre această categorie de vârstă. Politicienii 
au datoria morală să pună umărul la treabă tocmai pentru oferirea unui trai mai bun persoanelor în vârstă, care au 
ținut de-a lungul timpului societatea și poporul unite și suverane. Nu pot să nu uit nesimțirea cu care unii colegi de 
ai noștri din guvernările anterioare, promovau ca medicament pentru această societate bolnavă de ipocrizie și 
lașitate, ieșirea pe cale naturală din sistem. 

Domnilor colegi din guvernările băsiste, ați uitat de acest ,,produs remarcabil’’ al tinerii democrații 
românești? Nu vă mai aduceți aminte cum pentru toate problemele cotidiene, locuri de mună pentru tineri, 
locuințe pentru tineri, salarii la bugetari, soluția găsită era  ieșirea pe cale naturală din sistem? Evident că vă mai 
aduceți aminte și de pensionarii îmbrânciți de jandarmerie, în preajma Palatului Cotroceni, sau de pensionarii 
abuzați de aceleași organe protectoare ale statului în Piața Universității sau de multe alte asemenea abuzuri, pe 
care cu siguranță le țineți minte, însă doar sperați că vor fi uitate de noi toți în ignoranța noastră. Este o crimă 
adusă umanității, un genocid social. 

Țin să vă precizez că niciodată nu vom permite și nu vom fi de acord cu atitudinea de acest tip, față de 
persoanelor în vârstă. Împreună cu autoritățile locale am reușit să conving comunitatea ieșeană, că mângâierea 
adusă persoanelor de vârsta a treia poate constitui o virtute care să ne mai spele păcatele pe care le facem, fiecare 
om în parte. În această ordine de idei vă precizez că la Iași autoritățile locale  susțin un proiect  dedicat 
persoanelor în vârstă înființând până în acest moment 5 cluburi ale pensionarilor, sub forma unor locuri special 
amenajate pentru recreerea acestora, considerând că aceasta este o dovadă de responsabilitate față de niște oameni 
care au contribuit în cel mai fericit mod la ceea ce suntem noi acum  și mă refer aici la familiile noastre, la 
pregătirea noastră, la educația noastră și la solidaritatea socială a populației și la mobilizarea comunității pentru a 
putea face față schimbărilor majore care au trecut în ultimele sute de ani peste acest popor, parcă prea vitregit de 
soartă. Nu pot decât sa-mi exprim profunda apreciere față de persoanele de vârsta a treia și nu pot decât să-mi 
doresc să fiu capabil să găsesc soluții pentru a oferi acestor oameni mângâierea aceea sufletească de care cu 
siguranță au nevoie. Domnilor colegi deputați, nu uitați de bătrânii noștri! 

                                                                                                  
         Vă mulțumesc pentru atentie! 
 

Deputat 
Sorin Iacoban 

 
 

*** 
 
 
Domnule Preşedinte, 
Stimați colegi, 
Declaraţia politică se referă la situaţia persoanelor cu dizabilităţi din localităţile aflate pe Valea Muntelui, 

care constituie Colegiul uninominal nr. 8, județul Neamţ. 
Potrivit Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi art.50 din 

Constituţia României, persoanele cu handicap ar trebui să se bucure de protecţie specială, statul fiind obligat să 
asigure realizarea unei politici naţionale de egalitate a şanselor, pentru ca persoanele cu handicap să participe efectiv 
la viaţa comunităţii. 

Legislaţia generală în domeniul drepturilor persoanelor cu handicap reglementează atât sistemul educaţional 
şi încadrarea în muncă, precum şi drepturile familiei persoanelor cu dizabilităţi şi dreptul la viaţa privată. De 
asemenea, prin lege sunt reglementate pregătirea şi perfecţionarea persoanelor handicapate, consilierea acestora, 
securitatea lor financiară, participarea efectivă la deciziile care îi privesc direct şi sunt garantate drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi la sănătate şi asistenţă medicală. 

Cu toate acestea, am constatat că în Colegiul uninominal nr. 8, județul Neamț, persoanele cu dizabilităţi se 
confruntă cu o serie de obstacole în ceea ce priveşte egalitatea de şanse, securitatea economică şi integrarea socială. 
Consider necesară regândirea acţiunilor concrete întreprinse în acest domeniu, îndeosebi pe cele legate de costurile 
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asigurării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, în condiţiile alocării unor fonduri insuficiente de către autorităţile 
bugetare. 

Un număr important de persoane cu dizabilităţi de pe Valea Muntelui nu au acces la educaţie, principala 
cauză fiind lipsa specialiştilor şi disfuncţionalităţile serviciilor sociale. 

Îndeosebi copii cu dizabilităţi şi familiile din care aceştia provin necesită o atenţie specială. Or, am constatat 
că există copii cu nevoi speciale care învaţă după manuale vechi, neadaptate unui proces de învățământ pentru 
această categorie specială. 

În actualul sistem de asistenţă, familia este considerată partener al autorităţii locale şi reprezentanţilor 
autorităţilor naţionale, dar familiile sărace se autoexclud, practic, din acest parteneriat. Rata dizabilităţii este asociată 
cu rata a malnutriţiei, rata şomajului şi mobilitatea ocupaţională scăzută. Dizabilitatea induce sărăcie datorită şanselor 
reduse pe care o persoană cu handicap le are de a se integra în viaţa economică şi socială a comunităţii, precum şi 
absenţei infrastructurii speciale de care persoanele cu dizabilităţi au nevoie pentru a desfăşura o viaţă normală. Foarte 
multe persoane cu handicap aflate în perioada de viaţă activă nu au un loc de muncă stabil. Patronii sunt reţinuți în a 
angaja persoane cu handicap datorită percepţiei greşite că acestea nu pot obţine rezultate normale în activitatea lor. 

În timpul audiențelor pe care le-am ținut în colegiu am constatat că multe persoane nu sunt încadrate 
corespunzător în gradele de handicap, nu primesc drepturilor cuvenite, autorităţile administraţiei publice locale nu pot 
asigura angajarea asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav datorită lipsei de fonduri etc. 

Consider că dispoziţiile legii care prevăd posibilitatea organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în 
domeniul protecţiei persoanelor cu handicap de a primi subvenţii de la bugetul de stat numai după epuizarea 
veniturilor proprii, creează o serie de blocaje financiare acestor organizaţii. 

Considerăm că este necesar ca reglementările internaționale în domeniu (Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 10 de septembrie 1948 şi ratificată de România prin Decretul 
nr.342/1981, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale 
la această convenţie, republicată, ratificată prin Legea nr.30/1994, Convenţia cu privire la drepturile copilului, 
adoptată de Adunarea Generală a ONU la 20 noiembrie 1989, republicată, ratificată prin Legea nr.18/1990 și Legea 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului) să fie aplicate în mod corespunzător de Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătăţii. 

 
 

Deputat 
Marian ENACHE 

 
*** 

 
 
 Domnule Preşedinte, 
 Stimaţi colegi, 
 
Doresc să supun atenţiei dumneavoastră situaţia comunităţii din localităţile Colegiului Uninominal nr. 8 din 

Județul Neamţ în ceea ce privește lipsa terenurilor cuvenite unora dintre veteranii de război si mostenitorilor 
acestora, îndreptătiti a fi împroprietăriti în baza Legii 187/1945.  

Acestora, la solicitarea Direcției silvice Neamț, le-au fost repartizate terenuri cu vegetatie forestieră în cadrul 
Parcului Național Ceahlău (zonă protejată, deci neexploatabilă) ori aflate pe raza altor localități decât celor unde au 
reședința, în aval de barajul Bicaz unde terenul face parte din zona de protectie a constructiei hidrotehnice și nu le 
este accesibil, fiind foarte accidentat ori fiind afectat de rețeaua de înaltă tensiune sau că o bună parte din vegetația 
forestieră a fost exploatată în urmă cu cîtiva ani de către societățile comerciale din zonă.  

Un aspect foarte important ce trebuie subliniat este faptul că în Colegiul uninominal numărul 8 din Județul 
Neamț, potențialul agricol este practic inexistent, singura soluție de subzistență a acestor oameni fiind exploatarea 
forestieră a suprafețelor de teren pe care le au sau mai bine spus, ar trebui să le aibă în proprietate în conformitate cu 
legea deoarece nici în momentul  acesta veteranii și moștenitorii legitimi recunoscuți de instanțe prin hotărâri 
definitive și irevocabile nu au fost puși în posesie invocându-se lipsa suprafețelor disponibile.  
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Aceasta fiind una din principalele cauze pentru care oamenii nu își pot susține financiar familiile, lipsa 
locurilor de muncă în zonă este un factor agravant mai ales prin prisma faptului că generează fenomene sociale 
precum migrația forței de muncă mai cu seamă în afara țării ceea ce generează, printre altele, abandonul școlar în 
rândul copiilor acestor oameni și chiar destrămarea familiilor. Comunitatea locală nu resimte efectele pozitive ale 
punerii în valoare și exploatării pădurii, acestea fiind transferate unor firme străine dezinteresate de viața și 
problemele comunităților. Mai mult, autoritățile locale nu sunt în măsură să încaseze taxe și impozite de la marile 
companii ce exploatează vaste areale ori aceste taxe și impozite ar trebui să vină ca venituri suplimentare la bugetul 
local și să contribuie la dezvoltarea zonei Valea Muntelui. Trebuie să existe un echilibru între activitatea de 
exploatare și dezvoltarea comunităților locale. Deși de-a lungul timpului activitatea exploatativă a acestor companii a 
adus prejudicii prin distrugerea drumurilor comunale, bugetele locale nu au fonduri nici măcar pentru reabilitarea 
acestor drumuri. În schimb, cei care au fost împroprietăriți în zona de protecție a construcției hidrotehnice au fost 
obligați la plată, odată cu punerea în posesie la nivelul anului 2011, a 800 de lei/hectar, contravaloarea măsurătorii 
preliminare si a cadastrului, 700 lei fond de conservare si 130 lei/hectar taxa de pază. Deci, un total de 1.630 lei. 
Pentru cei ce aveau de primit 5 hectare, la o simplă adunare înseamnă un total de circa 9.000 lei. Deși majoritatea 
acestor terenuri sunt practic neexploatabile și vin ca o povară suplimentară asupra bugetului acestor familii 
agravându-le situația de fapt. 

În opinia noastră, considerăm că titularii drepturilor de proprietate asupra fondului forestier pe suprafete 
mari, ar trebui să-și exercite în mod firesc drepturile cuvenite, dar în același timp, să investească în Valea Muntelui 
pentru crearea locurilor de muncă, începând cu: înființarea de fabrici de prelucrare a produselor forestiere și agricole 
și de asemenea să contribuie în mod direct la crearea infrastructurii (drumuri, căi de comunicații) pentru dezvoltarea 
turismului și a altor activități economice și sociale specifice potențialului din această zonă. 

 
Vă mulțumesc. 

Deputat 
Marian ENACHE 

 
*** 

 
 
Domnule Preşedinte, 
Onorați colegi, 
 
Declaraţia politică de astăzi se intitulează „Locurile de muncă- componentă a dreptului la viață”. 
Pe Valea Muntelui, cum este denumit Colegiul uninominal nr. 8, județul Neamț pe care îl reprezint în calitate 

de deputat, oamenii au formulat o zicală: „locurile de muncă reprezintă dreptul nostru la viață”. Acești oameni mi-
au solicitat să trag un semnal de alarmă în Parlamentul României privind necesitatea stringentă a creării de locuri de 
muncă pe Valea Muntelui. 

În ciuda percepției comune că județul Neamț se numără printre zonele dezvoltate ale României, toate 
comunele aparținând Colegiului uninominal 8 Neamț (Bicaz, Bicaz-Chei, Bicazu Ardelean, Borca, Ceahlău, Dămuc, 
Fărcașa, Grințieș, Hangu, Pângărați, Pipirig, Poiana Teiului, Tarcău, Tașca și Vânători-Neamț) sunt clasificate ca 
zone montane defavorizate în Anexa 4A din Lista unităților administrativ-teritoriale din Programul Național de 
Dezvoltare Rurală, realizată în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului privind regimul zonelor 
defavorizate nr. 24/1998. 

Disfuncționalitățile pe care le-am constatat în cadrul Colegiului se referă la nivelul şi proporțiile sărăciei în 
zonele rurale; starea infrastructurii, a sistemului de sănătate şi a celui de educație; accentuarea dezechilibrelor 
demografice (degradarea structurii pe vârste, îmbătrânirea populației, căpătând dimensiuni alarmante, destrămarea 
familiilor datorită migrației masive, îndeosebi a tinerilor, depopularea etc.); fenomenul de stagnare economică în 
zonele montane; slaba competitivitate a afacerilor, în special în turism (lipsa investițiilor de capital, fărâmițarea 
capitalului funciar şi penuria generalizată a capitalului de exploatare, posibilitățile extrem de modeste de capitalizare, 
gradul scăzut de utilizare a tehnologiilor moderne); incapacitatea de a conserva bunurile istorice şi culturale etc. 
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În aceste condiții devine imperios necesară sprijinirea dezvoltării economice şi sociale a zonei Valea 
Muntelui prin îmbunătățirea mediului de afaceri pentru că deși există forță de muncă cu înaltă specializare în 
exploatarea și prelucrarea lemnului, metalelor rare, carierelor de piatră, apelor plate, meseriilor tradiționale etc. nu 
există locurile de muncă. Nici măcar industriei mici, care să valorifice în fabrici fabrici de procesare a laptelui și 
produselor lactate, abatoare, fabrici de procesare a cărnii, artizanat, procesare a lemnului, unități de prelucrare a 
fructelor de pădure, ciupercilor, atelierelor care să valorifice produsele tradiționale și meșteșugurile artizanale etc. nu 
i s-a acordat o minimă atenție.  

Statul trebuie să asigure utilitățile de bază (stații de tratare a apei, furnizarea energiei electrice şi gazelor 
naturale, sisteme de canalizare, servicii de salubritate), să reabiliteze siturilor industriale neutilizate şi să 
ecologizizeze suprafețele acestor situri, să operaționalizeze infrastructura de utilități publice, inclusiv cablarea şi 
conectarea la rețelele de Internet. 

Microîntreprinderile pentru revitalizarea zonei de munte subdezvoltată trebuie sprijinite în vederea utilizării 
potențialului de resurse naturale, materii prime și resurse umane locale și prin facilitarea achiziționării de 
echipamente şi tehnologii moderne pentru producție, servicii şi construcții; relocalizarea microîntreprinderilor în 
structurile de afaceri. 

Valea Muntelui are un potențial natural uriaș și oferă multiple oportunități în promovarea turismului. 
Valorificarea patrimoniului cultural şi a resurselor naturale impun îmbunătățirea calității infrastructurii turistice de 
cazare şi agrement în vederea dezvoltării economiei locale (comerț, construcții, transporturi, alimentație publică, 
industria mică şi artizanat), amenajarea defileurilor, lacurilor, peşterilor, canioanelor etc., valorificarea potențialului 
turismului montan (pensiuni, amenajarea căilor de acces, a platformelor de campare şi a refugiilor, marcarea traseelor 
turistice, instalarea de posturi Salvamont), dezvoltarea turismului spiritual la numeroasele mănăstiri și biserici vechi 
din zonă, a turismului cultural și a celui balnear, prin crearea, modernizarea şi extinderea structurilor de cazare şi de 
agrement precum şi ale utilităților aferente, proceduri de tratament pe baza factorilor naturali și tratamente 
gerontologice cu medicamente şi preparate originale româneşti. Promovarea unui brand turistic local poate fi însoțită 
și de promovarea unor branduri de produse alimentare (cașcavalul de Ceahlău, urda de Borca, gemul de afine etc.). 

Crearea de noi locuri de muncă chiar și numai în turismul rural și ecologic ar da comunelor posibilitatea de 
a-și contura o identitate proprie, iar o parte însemnată a locurilor de muncă nou create va genera oportunități pentru 
ocuparea forței de muncă tânără, a femeilor şi categoriilor defavorizate.  

În Colegiul uninominal nr. 8, județul Neamț există, de asemenea, și un imens potențial forestier şi piscicol. 
Diminuarea migrației tinerilor spre zonele urbane sau peste hotare poate fi realizată nu numai prin îmbunătățirea 
condițiilor economice și sociale datorită dezvoltării turismului, ci și prin crearea de locuri de muncă în silvicultură, în 
industrii procesatoare care asigură nu numai viabilitatea spațiului rural în zonele montane, ci şi conservarea 
resurselor naturale, biodiversității şi a peisajului natural. Îmbunătățirea modului de gospodărire a pădurilor şi de 
valorificare a produselor silvice, creşterea suprafeței de pădure cu rol de protecție a apei, solului şi biodiversității 
împotriva factorilor distructivi naturali şi antropici, precum şi dezvoltarea funcțiilor recreative ale pădurii, 
interzicerea reducerii suprafeței totale a pădurilor; creşterea suprafeței pădurilor prin împădurirea în special a 
terenurilor degradate şi abandonate, realizarea unui sistem național de perdele forestiere de protecție, cu precădere în 
zonele expuse la risc de inundații, promovarea speciilor autohtone valoroase, amenajarea integrată participativă a 
bazinelor hidrografice montane torențiale. 

În acest domeniu, statul trebuie să asigure compensarea proprietarilor de terenuri forestiere pentru 
dezavantajele create de încadrarea de păduri în grupa celor cu funcții speciale de protecție, inclusiv în arii naturale de 
protecție, dar și gestionarea durabilă a pădurilor private având suprafețe sub 30 hectare. 

De asemenea, statul trebuie să creeze cadrul pentru îmbunătățirea competitivității fermelor de semi-
subzistență, încurajarea asocierii acestora, stimularea formării grupurilor de producători în vederea funcționării 
filierelor de tip asociativ, instalarea tinerilor fermieri, introducerea conceptului de acțiune de jos în sus în 
administrarea comunităților rurale, care să asigure un grad ridicat de integrare economică şi socială teritorială, 
susținută prin organizarea grupurilor de acțiune locală (GAL). Dezvoltarea trebuie realizată printr-o abordare 
integrată, bazată pe combinarea investițiilor publice în infrastructura locală cu politicile active de stimulare a 
activităților de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor umane şi materiale existente pe plan local. 
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Deputat 

Marian ENACHE 
 

*** 
                                                                                    
 
 

Despre vârstnicii României  – cu respect şi grijă 
 
Nivelul de maturitate al unei naţiuni se regăseşte şi în atitudinile de grijă şi respect pe care îl 

acorda seniorilor ei. Şi cred că, din acest punct de vedere, mai avem atât de multe lucruri de făcut. 
Suntem conştienţi că nivelul aşteptărilor este în continuare foarte ridicat. Şi oamenii doresc 

să simtă o îmbunătăţire efectivă a vieţii lor.  
Anul acesta una dintre primele măsuri luate de Guvern a fost să mărească pensiile cu 4%. Iar 

perspectiva şi dorinţa noastră ca şi partid social-democrat este să reuşim să indexăm şi în continuare 
pensiile cu rata inflaţiei, astfel ca veniturile să se păstreze în valoarea lor reală. 

O altă măsură luată cu scopul de a mai uşura viaţa tuturor,dar şi a persoanelor în vârstă, a 
fost reducerea TVA la pâine la 9% începând cu 1 septembrie. Dacă rezultatele acestei decizii vor fi 
sustenabile economic, guvernul optează să extindă măsura şi la alte alimente de bază. 

  S-a revenit de asemenea asupra deciziei, neconstituţionale de altfel, de a obliga 
pensionarii să plătească şi contribuţii de asigurări de sănătate, iar banii au fost returnaţi. 

În 2013, Guvernul a alocat suma de 3,5 miliarde de lei pentru plata arieratelor la 
medicamente pentru că sistemul medicamentelor compensate să nu se blocheze şi sute de mii de 
bolnavi să fie afectaţi. 

Am punctat doar câteva dintre măsurile luate de Guvern în favoarea oamenilor, şi mai ales în 
ajutorul celor mai vulnerabili dintre ei - pensionarii. 

Unul dintre cele mai complicate lucruri pentru un tânăr este să îşi închipuie că va îmbătrâni 
vreodată. Ne aruncăm zi după zi în mijlocul grijilor cotidiene şi într-o zi observăm trecerea timpului 
în ridurile din obraz, în oboseala din ochi şi din braţe. Trăim sentimentul că devenim din ce în ce 
mai slab în confruntarea faţă în faţă cu viaţa. 

Suntem datori să nu uităm că România de azi există datorită eforturilor şi muncii celor 
dinaintea noastră. Iar cea mai convingătoare dovadă de maturitate a unei comunităţi este respectul şi 
grija pe care tinerii le acordă vârstnicilor, preocuparea permanenţă că pensionarii să aibă parte de 
ajutor permanent şi susţinere pentru un trai mai bun.  

Avem dorinţa fermă de a reda vârstnicilor României locul de onoare pe care îl merită în 
societate şi le dorim ca, împreună cu noi, să se poată bucura de fiecare clipă de viaţă. 

 
 

 
 

  
Deputat 

Natalia Elena Intotero 
 

*** 
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Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice 
 
Stimați colegi, distinși parlamentari, 
 
Organizatia Națiunilor Unite a stabilit, în cadrul sesiunii din februarie 1991, ca ziua de 1 octombrie să fie 

sărbătorită drept "Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice". 
Consider că datoria noastră ca oameni politici este aceea de asigura creșterea calității vieții pentru persoanele 

în vârstă și respectarea drepturilor lor, pentru a putea trăi în demnitate. 
Sistemul de protecţie socială oferă servicii adaptate persoanelor vârstnice, ca urmare a  analizei nevoilor 

acestora, respectând drepturile pe care le au stabilite prin reglementările legale. În toate ţările lumii este prezent 
fenomenul de îmbătrânire a populaţiei, cauzele fiind diverse, cele mai importante fiind creşterea speranţei de viaţă ca 
urmare a progreselor în medicină şi accentuarea declinului fertilităţii populaţiei. 

Menținerea unui stil de viață activ este o condiție a unei bătrâneți reușite. Susţinerea și antrenarea continuă a 
competențelor mentale, a capacităților intelectuale și a păstrării autonomiei de mișcare și control conduc la 
conservarea și creșterea stimei de sine în societate și permit trăirea unei bătrâneți normale. 

Este important să se identifice diferite modalităţi de a produce schimbări la nivelul comportamentelor şi al 
practicilor instituţionale şi profesionale depăşite de realităţi. Discriminarea vârstnicilor pe piața muncii reprezintă 
tratamentul diferenţiat aplicat persoanelor în vârstă care se referă la excluderea, restricția, anularea sau diminuarea 
drepturilor și libertățiilor acestora la desfășurarea activităților de lucru. Discriminarea vârstnicilor pe piața muncii 
are loc în mai multe tipuri de activităţi: în recrutarea şi selecţia personalului, în promovare, în educaţie şi formare, în 
oferirea plăţii şi a altor beneficii în urma activităţii realizate, ca inutilitate şi ca retragere din câmpul muncii. 

Din cauza lipsurilor materiale (alimente, hrană, medicamente) până la cele afective, bătrânii ajung să își 
piardă cu fiecare zi respectul de sine, energia spirituală și, în cele din urmă, să se simtă total inutili. 

În prezent capitalul de înțelepciune, experiența de viață și de spiritualitate pe care ar putea să le ofere bătrânii 
societății prin simpla lor abordare se transformă într-un bagaj inutil și nevalorificat, într-o societate în care valorile 
tradiționale tind să se piardă sau să fie înlocuite cu altele superficiale. 

Pentru România, discriminarea persoanelor în vârstă, în general, şi discriminarea lor pe piaţa muncii, în 
special, reprezintă o problemă de stringentă actualitate. Problema discriminării persoanelor în vârstă în România este 
de actualitate, dat fiind procesul de îmbătrânire a populaţiei, proces înregistrat în diferite ritmuri şi cu amplitudini 
variate în întreaga lume şi care are tendinţa să continue.  

Aşa cum se ştie, îmbătrânirea populaţiei rezultă din combinarea declinului fertilităţii şi creşterea speranţei de 
viaţă în diferitele zone ale lumii. Câteva date statistice sunt de natură să ne convingă. În multe ţări, la jumătatea 
acestui secol, numărul persoanelor de peste 65 de ani se va dubla, iar al celor de peste 80 de ani va creşte de cinci ori. 
Faţă de anul 2000, mediana vârstei populaţiei lumii va creşte de la 26,6 ani la 32,9 ani  în 2050 şi la 45,6 ani în 2100. 
Când se ia în consideraţie speranţa de viaţă, mediana vârstei populaţiei lumii faţă de anul 2000 creşte de la 26,6 ani la 
31,1 ani în 2050 şi la 32,9 ani în 2100  

Previziunile indică faptul că persoanele de peste 60 de ani vor fi în 2010 în număr de un miliard. 
În România, îmbătrânirea populaţiei se produce prin vârful piramidei vârstelor, generând ceea ce demograful 

Vasile Gheţău a numit o „criză  demografică latentă”. 
În România, ca şi celelalte state membre ale Uniunii Europene, apare următorul paradox: societatea nu mai 

preţuieşte cunoştinţele acumulate de vârstnici, dar în viitorul nu prea îndepărtat categoria socială a vârstnicilor va 
influenţa tot mai puternic societatea, datorită ponderii crescute a acestei categorii sociale şi a prezenţei ridicate la vot 
a vârstnicilor, a persoanelor de 60 de ani şi peste. 

Așadar stimați colegi din Parlament și din Guvern vă propun să promovăm un cadru legislativ favorabil 
pentru întoarcerea și reintegrarea persoanelor vârstnice în câmpul muncii şi folosirea experienţei activităţii acestora 
ca o soluţie la importul de forţă de muncă din alte ţări. 

Vă mulțumesc. 
Deputat 

Tamara Dorina Ciofu 
 

*** 
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Importanța realizării regionalizării pentru  

dezvoltarea comunităților locale din România 
 

Stimați colegi, distinși parlamentari, 
Consider că este datoria noastră de le explica celor care ne-au ales care sunt motivele pentru care 

regionalizarea este oportună și să explicăm fiecare în colegiul său care sunt beneficiile directe ale regionalizării 
pentru cetățean. 

 
În primul rând vreau să subliniez că va acea loc o reducere a decalajelor. Dacă vom continua în actualul 

model administrativ vom transforma România într-o țară populată de prinți și cerșetori.  Cei din zonele bogate vor 
deveni mai bogați, iar cei din zonele sărace vor deveni mai săraci. Unii vor deveni prinți, iar ceilalți vor deveni 
cerșetori. Consider că România trebuie să devină o țară cu oameni decenți, care să trăiască în condiții decente, 
indiferent dacă locuiesc la sat sau la oraș.  

 
Un aspect important pe care îl rezolvă regionalizarea constă în reducerea birocrației. Astfel, cetățeanul nu 

mai trebuie să fie curierul funcționarilor. În momentul de față, cetățeanul este un fel de curier al funcționarilor din 
sistemul administrativ. El merge cu actele la un ghișeu unde se pune o ștampilă, după aceea le duce la alt ghișeu 
unde se pune altă ștampilă și tot așa până obține toate avizele necesare. Cetățeanul este un fel de curier care 
transportă propriul său dosar de la un ghișeu la altul, de la o instituție la alta. De aceea, sistemul trebuie pus în slujba 
cetățeanului, iar acest lucru se va face prin regionalizare. 

 
Apreciez că prin realizarea regionalizării se va realiza o depolitizare a fondurilor. În acest sens, alocarea 

fondurilor se va face pe criterii de dezvoltare, nu după nevoi electorale. Cât timp deciziile vor fi la București, ele vor 
scrise cu pixul de culoarea politică a partidelor aflate la guvernare. Cetățenii nu mai trebuie să fie amendați că au 
votat un primar de altă culoare politică decât guvernul de la București. Principala funcție a regiunilor va fi de a stabili 
strategii de dezvoltare regională, care vor sta la baza alocării fondurilor în acea regiune. Așadar fondurile vor fi 
alocate pe criterii de dezvoltare, nu după nevoile electorale, în urma regionalizării.   

 
Lucrurile se vor îmbunătăți și în ceea ce privește absorbția fondurilor. Până acum banii europeni pentru 

România au venit printr-un singur robinet aflat în sediul Guvernului. Oricât de performant poate fi un ministru, el nu 
poate deschide robinetul fondurilor europene mai mult decât îi permite sistemul administrativ din România. Problema 
principală este sistemul administrativ, nu neapărat capacitatea unui ministru sau altul. După regionalizare, banii 
europeni vor veni prin mai multe robinete instalate în sediile Consiliilor Regionale.    

 
Odată cu regionalizarea va avea loc și articularea sistemului administrativ. În prezent, România are un motor 

administrativ fără curea de transmisie. Putem privi România la fel cum privim un tablou: Guvernul vede imaginea de 
ansamblu, dar e prea departe și nu vede detaliile; Consiliile județene văd detaliile și nevoile locale, dar sunt prea 
aproape și nu înțeleg imaginea de ansamblu. Regiunea e plasată la distanța optimă, care ne permite să vedem atât 
detaliile locale, cât și imaginea marilor proiecte de dezvoltare. Peste tot în Europa, regiunile se comportă ca niște 
curele de transmisie care pun în mișcare mașina administrativă. La noi aceste curele de transmisie lipsesc, motorul se 
învârte, cheltuim bani, dar mașina dezvoltării stă pe loc.   

 
Pentru asigurarea stabilității administrației publice din România, este obligatoriu ca regionalizarea şi 

descentralizarea să meargă împreună.  
 
Consider că trebuie să explicăm fiecărui cetățean din colegiile electorale în care am fost aleși parlamentari 

importanța pe care o are regionaliarea în dezvoltarea fiecărei comunităși locale. 
 
În același timp este util ca oamenii să cunoască toate aspectele legate de regionalizare, în special faptul că 

actualele județe vor fi menținute ca unități administrativ-teritoriale, în aceeași formă în care sunt în prezent. Județele 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 25 - 2013 săptămâna 30 septembrie – 
4 octombrie 2013   

 

52

au o lungă tradiție istorică și reprezintă un reper de identitate pentru comunitățile locale. De asemenea, ele au o 
funcție administrativă importantă care va fi necesară și după constituirea regiunilor. În plus, toate statele europene 
care au forme administrative de nivel regional, au prevăzut și subdiviziuni de tipul județelor din România, ceea ce 
demonstrează că acestea au o funcție administrativă importantă care trebuie menținută și în țara noastră.  

 
După realizarea reformei de regionalizare-descentralizare, România va fi organizată administrativ în regiuni, 

județe, orașe și comune. 
 
Voi încheia prin a a face apel la dvs. să organizați dezbateri pe plan local cu cetățenii privind importanța 

realizării regionalizării în România în perioada imediat următoare.  
 
Vă mulțumesc. 
 

Deputat 
 Vlad Cosma 

 
*** 

 
 

Mai aproape de dascali! 
 
 

     Domnule Presedinte, 
      Stimati colegi, 
 
        Daca exista un lucru care urca sau coboara un individ, aceea este educatia lui. Scolile un-de copiii invata 

si se pregatesc pentru viata, sunt datoare sa le ofere mediul potrivit in care sa poata obtine o educatie 
corespunzatoare. 

         Din cauza problemelor sociale o multime de elevi abandoneaza scoala in fiecare zi, iar acest lucru are in 
principal doua tipuri de impact- in primul rand, performanta elevului are de suferit si in al doilea rand, asteptarile 
profesorilor nu raman acele asi pentru toata lumea. De aceea trebuie ridicate anumite aspecte politice in domeniul 
educatiei pentru a rezolva, in prin-cipal, problemele sociale care apar in scoli. 

        Incoerenta actului de guvernare in domeniului educatiei nu mai este un secret pentru ni-meni! Au suferit 
din cauza acesteia elevi, parinti si dascali deopotriva. Efectele dezastroase ale politicii educationale s-au vazut la 
examenele de Bacalaureat din ultimi ani. 

        In sistemul nostru scolar,invatamantul  primar,gimnazial si liceal totalizeaza 12 ani. In cazul urmarii 
unei facultati,un om ajunge sa petreaca in jur  de 17 ani prin unitati de invata-mant.Este vorba despre aproximativ un 
sfert din speranta medie de viata,poate cel mai frumos sfert,in care activitatea principala este invatatul adica 
pregatirea pentru viata.Este enorm,iar faptul ca in urma acestei perioade “ramanem cu ceva”,avem o cultura generala 
indoielnica, nervii mai tociti si in cel mai bun caz capacitatea de a indeplinii niste sarcini de serviciu nu ar trebuii sa 
ne multumeasca nici pe departe.In acest sfert de viata se pot face mult mai multe, se pot invata mai multe lucruri,cu 
mai putin efort si pastrand mai mult timp pentru activitati re-creative.Toate acestea daca s-ar tine cont de 
eficienta,daca sistemul ar fi gandit mai bine, daca guvernantii,cei care il gandesc si il opereaza ar fi mai deschisi,mai 
putin egoisti si increzuti, daca ar avea o constiinta mai solida si un minimum  de respect pentru copilaria si tineretea a 
milioane de oameni. 

         In 1994,UNESCO a inaugurat prima Zi Mondiala a Educatorilor,pentru a comemora semnarea,in 1966 
a recomandarii facute de UNESCO  si Organizatia Internationala a Muncii privind  conditiile de munca ale 
personalului didactic. Aceasta zi se sarbatoreste in data de 5 octombrie in peste 200 de tari. 

        In aceste  zile am simtit nevoia de a fi mai aproape de dascalii care,in conditii vitrege,isi fac cu 
prisosinta datoria fata de copii si societate! Ei sunt cei care,cu multa daruire,ne educa copii,si asigura o educatie 
aleasa elevilor lor. 

       Trebuie sa ii asiguram pe educatorii,dascalii si tot personalul din invatamant ca ne preocupa soarta 
copiilor nostrii si a lor.                                                     
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Deputat  
Sorin Stragea 

 
*** 

 
 

Liberalizarea pietei muncii 
 
 
De la data de 1 ianuarie 2007, Romania isi schimba statutul de observator activ al Uniunii Europene, la cel de 

stat membru cu drepturi depline. In Tratatul de Aderare semnat de catre Romania si Bulgaria, se prevede ca statele 
membre sa aiba permisiunea de a impune anumite restrictii cetatenilor romani si bulgari, pe o perioada de pana la 
sapte ani, ceea ce face ca la data de 1 ianuarie 2014, aceste restrictii sa ia sfarsit. Abia de la aceasta data putem spune 
ca cetatenii romani si bulgari vor fi tratati in mod egal cu restul cetatenilor apartinand statelor membre ale Uniunii. 

Consider nefondate, si parerea mea este intarita de afirmatiile ministrului german al Muncii, temerile 
conform carora migratia cetatenilor romani va cauza cresterea ratei de infractionalitate si va avea un impact negativ 
asupra pietei muncii.  

Legislatia romana in domeniul muncii nu prevede ca, in cazul in care un cetatean roman desfasoara activitati 
de munca legale intr-un stat membru al UE, statul respectiv sa plateasca un anumit impozit Romaniei pentru munca 
cetatenilor romani. Cuantumul acestor taxe revine, in totalitate, statului pe teritoriul caruia aceste activitati sunt 
desfasurate, asadar, se produce, de fapt, o crestera economica in favoarea statului strain cat si in favoarea romanilor 
lucratori. 

Incurajez ca in cadrul intalnirilor in vederea intaririi dialogului bilateral al Romaniei cu alte state membre ale 
Uniunii Europene, diplomatii romani sa atraga atentia si sa explice cu argumente logice impactul pozitiv pe care 
deschiderea frontierelor il poate avea asupra economiei Uniunii.  

Pe plan intern Executivul a pregatit timpuriu proiecte in vederea estomparii fenomenului de “Brain drain”, ce 
poate surveni incepand cu luna ianuarie, pentru a le oferi cetatenilor romani alternative de imbunatatire a calitatii 
vietii si oportunitati de cariera, prin programe precum “Femeia manager”, “Ferma de familie”, recunoasterea practicii 
si a voluntariatului ca experienta profesionala, internship in cadrul Guvernului, iar lista nu se incheie aici, deoarece, 
in guvernarea USL locurile de munca si oportunitatile de afacere sunt o prioritate. 

 
 

Deputat 
Dobre Mircea Titus 

 
*** 

 
 
 

România, foarte aproape de o prelungire 
cu un an a exercițiului financiar european! 

 
 
 
   Fără îndoială politica dusă de Guvernul Victor Ponta, face din România un partener serios și de nădejde în 

plan internațional, prin decizii de guvernare corecte, aplicate în mod transparent, apar și roadele politicilor din relația 
cu Uniunea Europeană, poate cea mai importantă după guvernarea propriu-zisă. România a început să îşi manifeste 
veleităţile europene, aşa cum poate nu a făcut-o niciodată în trecut. Și pentru că a dat dovadă de perseverență și 
succes în accesarea fondurilor europene, eliminarea contractelor frauduloase din perioada guvernelor democrat-
liberale, care au sărăcit România, suntem la mai puțin de un pas de a beneficia de încă un an în care să putem accesa 
fondurile europene aferente exerciţiului financiar 2007-2013. Comisia pentru Dezvoltare Regională a Parlamentului 
European a votat cu o majoritate covârşitoare în favoarea propunerii Comisiei Europene de extindere cu un an a 
termenului pentru dezangajarea fondurilor europene alocate României şi Slovaciei - regula N+3. Decisiv va fi votul 
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final în plenul Parlamentului European, iar opinia Comisiei REGI va cântări greu. Sunt convins că votul va fi 
favorabil României, Guvernul Ponta a acordat o atenţie specială accesării fondurilor europene. Într-un timp de 
guvernare scurt dacă punem în balanță multitudinea de probleme pe care le-a avut țara noastră în momentul venirii la 
Palatul Victoria al premierului Victor Ponta, a reuşit deblocarea programelor europene de finanţare şi reluarea plăţilor 
pentru domenii importante, cum ar fi transporturile şi resursele umane. Toate aceste programe au fost blocate pentru 
diferite nereguli, în principal pentru corupție, constatate toate în timpul guvernării PDL.  

  
  Sunt convins că aceste eforturi sunt apreciate şi România va primi această oportunitate de a utiliza fondurile 

europene pe care le are la dispoziţie, chiar dacă unii parlamentari europeni ai Partidului Democrat Liberal votează de 
cele mai multe ori împotriva intereselor României, proiectând astfel o imagine foarte proastă țării și românilor care i-
au trimis în Parlamentul European.  

 
România a reuşit să tripleze rata absorţiei ajungându-se în prezent la 23,46%. Mai mult, s-a primit, până în 

prezent, de la Comisia Europeană suma totala de 6,04 miliarde euro, care reprezintă 31,44% din alocarea UE 2007-
2014 - din aceasta sumă, plăţile intermediare rambursate însumează 3,93 miliarde euro din alocarea UE 2007-20013. 
Până în prezent s-au depus 41.214 proiecte (pe toate programele), a căror valoare este de aproximativ 70 miliarde 
euro. Au fost aprobate 12.796 proiecte cu o valoare de cca. 32 miliarde euro.S-au semnat 9.995 contracte cu o valoare 
de cca.22,3 mld euro. 

 
Prin aprobarea reguli n+3 se evită dezangajarea a aproximativ 2,5 miliarde euro, aspect pe care cu siguranţă 

vechea guvernare nu îl avea în vedere, deoarece guvernului PDL îi era mult mai usor să manevreze banii de la 
bugetul de stat, decât banii europeni. Cauzele unei rate de absorţie eşec a guvernării PDL au fost simple: 
incompetenţa şi orientarea spre fraudarea banilor de la bugetul de stat, în contextul în care banii eropeni erau şi sunt 
mult mai atent monitorizaţi. 

 
  De aceea este foarte important pentru noi ca români, pentru viitorul copiilor noștri, pentru o viață mai bună 

și o creștere a nivelului de trai ca și la alegerile pentru Parlamentul European să trimitem în inima Europei oameni 
corecți, serioși, cu viziune asupra politicilor și intereselor României, oameni care să pună umărul la ceea ce 
întreprinde Guvernul Victor Ponta, interesele țării fiind, așa cum a arătat deja premierul României, suverane 
intereselor de partid. 

 
  În concluzie, dragi colegi, indiferent de orientarea politică cred că obiectivul primordial este unul comun în 

relația cu Uniunea Europeană, corectitudine și eforturi pentru accesarea unui procent cât mai mare de fonduri 
europene. Cu toții cred că ne dorim o Românie modernă, europeană capabilă să stea cu capul sus în rândul statelor 
Europei. 

  
Deputat 

Dorel Căprar, 
 
 

*** 
 
 
 
 

1 octombrie – Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice 

          În aceste zile de profunde trăiri emoţionale şi lungi dezbateri controversate pe marginea eutanasierii 
câinilor vagabonzi, protejarea mediului la Roşia Montană, condamnarea torţionarilor regimului comunist, acordarea 
tichetelor de masă, rezolvarea problemelor salariale din sistemul sanitar, educaţional şi/sau cultural, uităm de oamenii 
de lângă noi, acei oameni ai nimănui, copiii şi bătrânii instituţionalizaţi.Din cele mai vechi timpuri, naţiile şi-au 
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omagiat şi respectat înaintaşii, iar înţelepciunea bătrânilor este apreciată de majoritatea popoarelor, dar noi, oare mai 
acordăm timpul necesar şi pentru rezolvarea situaţiei acelor bătrâni care, la un moment dat, au reprezentat prezentul 
acestei ţări şi au construit viitorul ? 

         Organizaţia Naţiunilor Unite a dorit să sublinieze prin mai multe documente contribuţia generaţiei 
vârstnice la dezvoltarea societăţii, astfel, prin Rezoluţia numărul 45/106 din 14 decembrie 1990, ONU a stabilit ca 
ziua de 1 octombrie să fie Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice. De atunci, în ţările membre ONU la 1 
octombrie au loc manifestări variate cu scopul de a pune în valoare persoanele vârstnice, precum şi pentru a aduce, 
măcar şi pentru o zi, problemele vârstnicilor în prim-planul preocupărilor autorităţilor şi al opiniei publice. Noi ştim 
despre o astfel de zi, oare ne aducem aminte suficient de bătrânii noştri şi de problemele lor reale? 

         Poate această problemă ţine de morală, de umanitarism, poate are un caracter social sau poate calitatea 
unor conducători ar trebui analizată şi după modul în care aceştia se raportează, deopotrivă,  la generaţiile tinere şi 
cele vârstnice, în fapt la viitorul şi trecutul ţării. Un popor care nu-şi respectă trecutul, nu-şi respectă istoria şi 
identitatea şi nu poate pretinde nici de la alţii acest lucru. În alte ţări vârstnicii sunt numiţi “seniori”, noi le spunem 
“bătrâni”, iar,  în ultimii ani, aceştia au devenit o povară. Din ce în ce mai marginalizaţi, mai trişti, mai cenuşii, 
bătrânii şi pensionarii au fost ţinta unor măsuri alambicate, doar o masă de manevră în scopuri electorale. 

          Nu de puţine ori, am întâlnit pensionari cu lacrimi în ochi, disperaţi pentru că nu se mai puteau 
întreţine, pentru că nu-şi mai puteau permite medicamentele atât de necesare, oameni care nu ştiau cui şi unde să se 
mai plângă, care nu voiau să ceară nimic, doar să fie ascultaţi, înţeleşi, respectaţi şi mai ales să nu fie uitaţi. 

          În toate acţiunile, dezbaterile şi prevederile noastre nu trebuie să uităm că avem datoria morală să ne 
respectăm trecutul, să avem grijă de “seniori” şi să ne asigurăm viitorul prin grija faţă de“juniori”. Am încredere că 
actualul guvern va avea în vedere să acorde, măcar, tot atât de multă atenţie pensionarilor, persoanelor vârstice şi 
copiilor, cu precădere celor singuri, abandonaţi şi instituţionalizaţi/lăsaţi în grija statului, cât se acordă protecţiei 
animalelor şi mediului.  

         Noi toţi suntem responsabili pentru modul în care sunt trataţi părinţii şi bunicii noştri şi  sper ca 
problemele vârstnicilor să se afle printre priorităţile guvernului nostru. Astăzi, cel puţin, de Ziua Internaţională a 
Persoanelor Vârstnice, să ne aplecăm în faţa lor şi să le urăm viaţă lungă şi sănătate!  

         Vă mulţumesc, 
Deputat 

Ileana-Cristina Dumitrache 
 

*** 
 
 
 
Stimate colege, 
Stimați colegi, 
 
În declarația pe care o voi susține astăzi voi vorbi despre ceea ce, din punctul meu de vedere, este esențial 

pentru continuarea dezvoltării economice a țării noastre, un bun parcurs în calitatea de țară membră a Uniunii 
Europene, dar și ceea ce ne este necesar pentru ca România să devină un actor regional foarte important în sud-estul 
și centrul Europei. 

 
În primul rând, aș vrea să subliniez ceea ce am mai arătat și în alte ocazii și anume că stabilitatea politică și 

economică este o condiție necesară, atât pentru a atrage investitorii străini, cât și pentru încurajarea și dezvoltarea 
capitalului românesc. Interesul pe care continuă să îl manifeste marile companii pentru România arată că acestea au 
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încredere în țara noastră aratându-le propriilor cetățeni o altă imagine a României, mult mai aproape de realitate 
decât imaginea creată, din nefericire, inclusiv de unii politicieni și europarlamentari PDL. 

  
Diplomația, inclusiv diplomația economică, sunt esențiale în conturarea strategiei de politică externă a unui 

stat. La fel de importantă pentru România este ieșirea din izolarea externă a ultimilor ani de guvernare portocalie și 
deschiderea relațiilor externe, inclusiv a relaţiilor economice, atât cu partenerii tradiţionali, dar și spre alte piețe cum 
ar fi India, China, Asia în general.  

 
Țara noastră trebuie să aibă o imagine cât mai bună în rândul celorlalte state ale Uniunii Europene, dar și în 

alte state importante ale lumii. Acest fapt este primul pas în atragerea investitorilor străini în România. Statul român 
nu poate atrage investiții având o imagine negativă, de țară izolată în plan extern. 

 
Din păcate, tot mai mulți români s-au obișnuit ca țara noastră să aibă o imagine negativă în plan extern, 

pierzându-și astfel încrederea în identitatea și demnitatea națională. Trebuie să reușim să schimbăm această stare de 
fapt prin acțiunile și faptele noastre, dar și prin reprezentarea României în afara țării cu ajutorul diplomației. 

 
Politica externă a guvernului Ponta trebuie susținută și continuată. Recentele vizite efectuate în state 

importante precum Turcia, Finlanda și Lituania arată că România este pe drumul cel bun în ieșirea de sub izolarea 
externă în care a fost aruncată în ultimii de ani de președintele în exercițiu și guvernarea PDL. 

 
Nu în ultimul rând, România are nevoie de relații externe cât mai bune pentru a obține susținerea celorlalte 

țări ale Uniunii Europene pentru aderarea noastră la spațiul Schengen. Știu ca evoluțiile recente în această problemă, 
mă refer aici la o posibilă schimbarea de poziției a Franței în acest sens, ar putea să-i facă pe unii  să creadă că 
întărirea relațiilor externe este inutilă, însă doar diplomația este cea care ne va integra până la urmă în Schengen. 
Avem ca dovadă în acest sens, susținerea pe care au exprimat-o în ultima perioadă Finlanda sau Malta.  

 
Reprezentanții PDL, fostul partid de la guvernare. ar trebui să încerce să se abțină de la orice declarații pe 

tema aderării României la Schengen, pentru că au devenit ridicoli săptămâna trecută. Acest obiectiv a fost ratat 
tocmai din cauza ultimelor două guverne ale României, conduse de Mihai Răzvan Ungureanu și Emil Boc. Dacă cei 
doi n-ar fi fost atât de ocupați, unul cu achiziția de produse cosmetice, iar altul să fie servil față de Traian Băsescu, 
poate România ar mai fi avut o șansă să ajungă în spațiul Schengen. Anul 2011 este cel în care guvernul Boc a ratat 
obiectivul Schengen. Nu l-am auzit nici pe primarul Clujului, dar nici pe colegii săi să le ceară scuze românilor 
pentru acest eșec. Și eu cred că cetățenii acestei țări merită aceste scuze din partea celor care i-au condus și care n-au 
fost în stare să facă munca pentru care au fost plătiți. 

 
Știm cu toții că România a fost și este folosită de politicieni din țări ale Uniunii Europene ca temă electorală 

în speranța că le va aduce creșteri importante de procente. Amintesc aici alegerile din Olanda și Germania, dar 
vedem foarte bine același exemplu și în cazul Franței. În această situație, declarațiile unui fost premier al țării 
noastre privind integrarea noastră în spațiul Schengen sunt ipocrite și arată doar că experiența diplomatică și calitatea 
de fost șef al Executivului sunt inutile în fața meschinăriei celui ajuns om politic, în goana după procentele care i-ar 
putea relansa așa-zisa carieră politică. 

 
Nu în ultimul rând, țara noastră a obținut în ultimul an o triplare a ratei de absorbție a fondurilor europene, de 

la 7 la 22%. Reamintesc faptul că pentru economia României fondurile pe care ni le pune la dispoziție Uniunea 
Europeană reprezintă o oportunitate foarte importantă. Este un fapt pozitiv pentru actualul Guvern acela că la 
Comisia pentru Dezvoltare Regională a Parlamentului European s-a votat în favoarea propunerii Comisiei Europene 
de extindere cu un an a termenului pentru dezangajarea fondurilor europene alocate României. Urmează votul în 
plenul Parlamentului European, dar avizul pozitiv al Comisiei pentru Dezvoltare Regională ne va aduce, cel mai 
probabil, extinderea cu un an pentru cheltuirea banilor europeni.  
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Însă, aș dori să reamintesc următorul lucru: România a avut mai multe programe operaționale regionale 
blocate din cauză că ele au fost prost gestionate de miniștrii PDL. Din 2012 până în prezent, actualul Guvern a 
prezentat în mai multe rânduri exemple de corupție și proastă utilizare a fondurilor europene, care au dus în cele din 
urmă la suspendarea programelor operaționale. Acest lucru a reprezentat pași mari înapoi pentru economia României 
și o obligație pentru USL de a se concentra pe repararea gafelor făcute de guvernarea anterioară. Ca și cum acest 
lucru nu ar fi fost de ajuns, nici în această situație opoziția reprezentată de PDL nu arată măcar un minim respect 
pentru cei care i-au votat. În loc să se concentreze pe realizarea unei opoziții constructive, ei fac declarații critice la 
adresa USL, dovadă clară de imaturitate politică și reavoință. 

 
 
Și, din nou, nu i-am văzut pe foștii guvernanți mergând în județele care aveau atât de multă nevoie de banii 

europeni, să explice oamenilor că ei sunt responsabili pentru  răpirea șansei la un trai mai bun. Și spun asta în calitate 
de reprezentant al unui județ care are mare nevoie de fondurile U.E. Este vorba despre Vaslui, județ cu o situație 
economică dificilă, cu oameni care își găsesc, greu locuri de muncă, copii pe care de multe ori părinții nu au bani să-i 
trimită la școală sau pensionari cărora de-abia le-ajung banii pentru traiul zilnic.  

 
Există semnale pozitive pentru investitorii străini care pot veni în România. Astfel, indicele de încredere 

macroeconomic este la maximul ultimelor 16 luni. Acest indice, care cuantifică așteptările analiștilor financiari 
privind evoluţia economiei pe un an, a atins în august cel mai ridicat nivel înregistrat din mai 2012 (47,8) în urma 
îmbunătățirii condițiilor curente din mediul de business.Vedem, deci, care trebuie să fie în continuare polii de 
creștere economică a României și direcția în care trebuie să meargă țara noastră pentru a deveni un actor regional 
important și un partener de încredere în cadrul Uniunii Europene.  

 
România trebuie să continue pe linia redeschiderii în plan extern și trebuie să folosească în continuare 

diplomația pentru a-și crea o imagine favorabilă în fața investitorilor străini. Așa putem obține locurile de muncă de 
care au nevoie cetățenii noștri, banii de care are nevoie țara noastră pentru a se dezvolta și în cele din urmă nivelul de 
trai pe care îl merită cei pe care îi reprezentăm aici în Parlament și în fața cărora suntem datori să facem tot ceea ce 
am promis că vom face pentru binele lor. 

 
La final, aș vrea să-i invit pe unii reprezentanți ai opoziției la mai multă decență în declarațiile publice. Nu 

neapărat față de actuala guvernare, ci față de cei care i-au votat, pentru care arată o mare lipsă de respect având 
impresia că toate faptele lor, care au ținut România pe loc, în cel mai bun caz, sau au dat-o pur și simplu înapoi în 
anumite domenii au fost deja șterse cu buretele. Românii nu uită atât de repede pe cât cred colegii de la PDL. Ar fi 
bine ca ei să se trezească la realitate și să-și dea seama că e timpul să muncească. 

 
Trebuie ca țara noastră să-și continue drumul început în 2012. Avem nevoie de banii europeni pentru a 

sprijini capitalul autohton și investitorii români. Dar avem nevoie și să schimbăm imaginea României în plan extern 
pentru ca investitorii străini să vină la noi în țară și să ajute la dezvoltarea economiei. Și nu în ultimul rând, trebuie ca 
România să ajungă în spațiul Schengen pentru a arăta că este un membru de încredere al U.E. Acestea sunt poate cele 
mai importante obiective ale țării noastre și trebuie să depunem cu toții eforturi pentru îndeplinirea lor. Nu pentru 
imaginea noastră, ci pentru binele celor pe care îi reprezentăm aici în Parlament. 

 
 
Vă mulțumesc 

 
Deputat 

Ana Birchall 
 

*** 
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Zilei Internationale a Persoanelor in varsta 
 
 

 
Domnule Presedinte, 
Stimati Colegi, 
 
Incepand din anul 2001, prin inalta rezolutie a ONU, data de 01 octombrie este dedicata celebrarii 

persoanelor varstnice de pe intreg mapamondul.La nivel mondial, o persoana din zece are peste 60 de ani, iar tendinta 
este de marire accelerata a acestui esantion, in defavoarea celorlalte categorii de varsta.Se estimeaza ca in 2050, la 
nivel mondial una din cinci persoane va avea peste 60 ani, confruntand omenirea cu provocari  de protectie sociala 
specifice, prin care trebuie sa se asigure calitatea vietii acestor persoane. 

In tara noastra INS raporta in 2012  5,48 milioane de pensionari, din care 4 milioane pensionate pentru limita 
de varsta, cu o pensie medie de 773 lei/luna.Numarul de pensionari romani este in scadere de la an la an(cu 100 000 
persoane fata de 2011, sau cu 188 000 fata de 2010), iar drama Romaniei este valul de persoane varstnice 
inactive(circa 2 milioane in urmatorii 5 ani) care vor ajunge la varsta pensionarii, dar nu vor beneficia de niciun fel 
de prestatii sociale. 

Pe termen lung se prefigureaza o accentuare a acestei probleme in cazul persoanelor care dupa 1989 nu au 
mai avut loc de munca sau au lucrat “la negru” neplatind contributii la fondul CASS si prin urmare nu vor avea 
dreptul la pensie de stat. 

Trebuie conturata din timp o strategie prin care Romania sa gestioneze aceasta situatie, pentru ca, altfel, ne 
vom confrunta cu adevarate crize sociale si umanitare. 

 
Astazi ii celebram pe varstnicii de langa noi, pe care ii respectam si ii pretuim.Si chiar daca oamenii sunt 

valorosi indiferent de varsta, va amintesc cunoscutul proverb romanesc ”cine n-are batrani sa-si cumpere !”.Daca 
ei au pus deja umarul la faurirea natiunii asa cum este astazi si ne-au impartasit din experienta lor, consider ca noi, 
cei in putere, suntem datori sa ii rasplatim asa cum se cuvine. 

 
Semnalul de alarma tras de acest mesaj este pana la urma, de natura demografica, iar o cauza majora a 

acestui viitor intunecat este sporul de natalitate negativ care se arata in Romania ultimilor ani.Fara masuri urgente 
Romania va deveni o tara cu populatie putina si imbatranita.Guvernele crizei care au saracit pe romani au descurajat 
femeia din Romania sa mai faca copii, atentand in mod direct la viitorul acestei natiuni.Din acest motiv guvernul 
Romaniei va trebui sa sprijine constant tinerele mame si tanara familie.Specialistii arata ca abia la raportul de 2,1 
copii/femeie putem vorbi de un echilibru al sporului natural, insa de dorit ar fi chiar si depasirea acestui raport. 

Inchei aceasta declaratie cu urmatoarea concluzie:sa ii iubim pe batranii care inca sunt langa noi pentru ca 
vom ajunge  in locul lor, iar daca vrem un viitor mai bun trebuie sa creem de pe-acum conditii pentru generatiile care 
vor urma. 

Va multumesc. 
 
 

Deputat 
Constantin Adăscăliţei 

 
*** 

 

"Cine n-are bătrâni să-și cumpere". 

 
Stimați colegi, începând cu  anul 1990, data de 1 octombrie a fost desemnată „Ziua internațională a 

persoanelor vârstnice”, zi în care întreaga lume își sărbătorește bătrânii.  
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Cu această ocazie, ne reamintim cât de valoroși sunt oamenii, indiferent de vârsta lor, iar noi, românii ne 
putem aminti de cunoscutul proverb "Cine n-are bătrâni să-și cumpere". 

Astăzi, există mai mulți vârstnici în lume decât au fost vreodată. O persoană din zece are peste 60 de ani, iar 
generațiile în vârstă se măresc mai rapid decât alte grupe de vârstă din cadrul populației. Se estimează că în 2050  o 
persoană din cinci va avea peste 60 de ani. 

"Trăim mai mult și suntem mai sănătoși decât am fost vreodată, ceea ce este una dintre realizările majore ale 
umanității", consideră Thoraya Ahmed Obaid, însă demografii nu se feresc să atragă atenția asupra îmbătrânirii 
populației Globului. 

O populație care îmbătrânește din ce în ce mai mult, cu fiecare an.Tocmai de aceea, societățile trebuie să 
asigure creșterea calității vieții pentru persoanele în vârstă și respectarea drepturilor lor, pentru a putea trăi în 
demnitate. Acest lucru este cu atât mai important în timpul crizei financiare când sunt necesare sisteme de securitate 
socială puternice care să furnizeze servicii, să asigure un standard adecvat de viață și care să promoveze solidaritatea 
între generații.  

Acest proces de îmbătrânire a populației reprezintă în primul rând o provocare la nivel economic, pentru că 
odată cu trecerea timpului, vor fi din ce în ce mai puțini tineri înscriși pe piața de muncă și care să poată să susțină, 
prin veniturile lor, populația bătrână  deja ieșită la pensie. 

Potrivit unui studiu realizat în anul 2006 și România se confruntă cu o problemă demografică. Populația 
României a scăzut cu un milion de persoane din anul 1992, iar până în anul 2020 specialiștii se așteaptă ca numărul 
populației să scadă cu 2 milioane de locuitori. De asemenea, rata natalității a scăzut și în același timp numărul 
persoanelor tinere, de la un procent de 22, 7% în 1992 la un procent de 15, 9% în anul 2005. Pe de altă parte însă, 
numărul persoanelor bătrâne de peste 65 de ani a crescut de la 11%, rata înregistrată după Revoluție, la 14%.  

Chiar Uniunea Europeană se confruntă cu același gen de probleme demografice. Natalitatea este mult sub 
nivelul de 2,1 copii/femeie, care ar putea asigura echilibrul sporului natural. 

Azi, la această celebrare a zilei internaționale dedicate persoanelor vârstince, putem  reflecta cu sinceritate 
dacă dreptul persoanelor vârstnice la hrană, condiții de locuit și îngrjire medicală, libertatea de a decide asupra vieții 
personale și profesionale, dreptul de a se exprima și a participa în activități sociale după pensionare, precum si 
accesul la oportunități de învațare adecvate vârstei sunt respectate.  

 
Stimați colegi, în România există peste 3 milioane de persoane cu vârsta peste 65 de ani, iar până în 2050 este 

estimat că jumătate din populația României va fi compusă din persoane vârstnice. 
Situația vârstnicilor din România nu poate să ne satisfacă pe deplin, aceștia sunt una dintre categoriile sociale 

defavorizate, marginalizată, cu acces limitat la serviciile medicale de calitate sau la activități sociale și de grup. 
Stimați colegi, 1 octombrie trebuie să fie o zi specială nu doar pentru seniorii din întreaga lume, pe care îi 

sărbătorim la această dată, ci pentru noi toți, cei care ar trebui să le arătăm respect și prețuire pentru eforturile și 
reușitele de care au dat dovadă de-a lungului timpului. 

 
  

Deputat  
ION CĂLIN 

 
 

*** 
 

Condiţiile  precare de muncă : un pericol pentru viaţa şi sănătatea salariaţilor 
 

 
                 Domnule preşedinte, 
            Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
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             În ultimii ani, situaţia  condiţiilor   de muncă a înregistrat o degradare accelerată, care a avut drept 
consecinţă punerea în pericol a vieţii şi sănătăţii salariaţilor. 

            Aparent, legislaţia în domeniul sănătăţii şi securităţii la locul de muncă este una modernă, la 
standarde europene, care ar fi trebuit să determine angajatorul să asigure salariaţilor condiţii normale de lucru. 

            În realitate, o parte a angajatorilor profită de faptul că autorităţile implicate în verificarea condiţiilor 
de muncă nu urmăresc aplicarea legislaţiei, iar aceştia exploatează forţa de muncă până la epuizare, fără a le întocmi 
contracte  şi  uneori  fără să-i plătească pentru activitatea prestată. 

            În acelaşi timp, există angajatori la care condiţiile  sunt precare şi  salariaţii sunt implicaţi în 
accidente, cu pierdere de vieţi omeneşti sau cu incapacitate temporară sau totală de muncă.  

            O contribuţie importantă la acest rezultat o au şi modificările aduse legislaţiei muncii în timpul 
regimului „Băsescu-Boc”,  care au redus rolul sindicatelor în relaţia cu angajatorii pentru instaurarea unor condiţii 
normale de lucru. 

            Având în vedere aceste situaţii alarmante, solicit autorităţilor responsabile ale  statului  să se implice 
imediat şi să sancţioneze foarte dur  acei angajatori care nu respectă legislaţia în domeniul sănătăţii şi securităţii la 
locul de muncă. 

           Totodată, solicit Guvernului României să promoveze de urgenţă un dialog cu sindicatele şi 
patronatele, pentru a aduce modificările necesare legislaţiei muncii, astfel încât să se repună în echilibru interesele 
salariaţilor cu cele ale celor care deţin sau exploatează capital în România. 

 
          Cu stimă, 
 

Deputat  
Dumitru Chiriţă 

 
*** 

 
  

Un brand de țară ignorat: Festivalul George Enescu 
 

 
Zilele trecute, s-a încheiat la București Festivalul George Enescu. Manifestarea a devenit, după aprecierea 

multor specialiști, unul dintre cele mai mari și mai prestigioase festivaluri muzicale din întreaga lume. Atât prin 
calitatea artiștilor invitați, cât și prin amploarea repertoriului abordat și prin inteligența cu care, ediție de ediție, sunt 
reprezentate toate formele muzicale clasice, Festivalul George Enescu se dovedește demn de amintirea muzicianului 
de geniu al cărui nume îl poartă și de renumele României, cel de țară a muzicii. 

Într-o țară în care opinia publică încă nu s-a hotărât dacă este în favoarea copiilor uciși de câini sau a câinilor 
uciși de administrația publică, Festivalul George Enescu înfățișează o valoare prețioasă: normalitatea. Normalitatea 
unei țări capabilă să găzduiască, timp de o lună, o bună parte din elita muzicii mondiale, ca și mii și mii de melomani 
de pe toate continentele. 

Fac aceste precizări în contextul în care vorbim cu toții, de ani de zile, despre „brandul de țară”. Pentru care 
o guvernare neinspirată și lipsită de dimensiune culturală a propus (dacă nu chiar a impus) o emblemă ridicolă: o 
frunzuliță care nu spune nimănui nimic despre ce este România. 

Vă propun să reflectăm la transformarea Festivalului George Enescu în brand de țară. Sunt conștient că o 
manifestare de elită nu va impulsiona turismul de mase, dar nu acesta este sensul brandului de țară. Milioanele de 
turiști nu vin nu pentru că nu înțeleg muzica simfonică, ci pentru că România este încă deficitară la capitole ca 
infrastructură și servicii și încă nu este competitivă la capitolul costuri. Totul, pe fondul unei lipse de strategie, care 
trădează de fapt o lipsă de identitate. 

Festivalul George Enescu, muzica, în general cultura, pot aduce această identitate, care apoi să genereze 
strategia care acum ne lipsește. O asemenea manifestare poate antrena manifestări conexe, pe durata celor doi ani 
dintre ediții, și se poate extinde în toată țara, aducând turiști de calitate și repoziționând România pe harta 
destinațiilor europene. 
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Să nu uităm, deci, că adevărata Românie s-a născut la Tescani, nu la Pleșcoi. Și, dacă nu vom reuși să 
impunem Festivalul George Enescu ca „locomotivă” a turismului românesc și ca element de identificare a României 
în concertul politic mondial, măcar să îi garantăm permanența, îngrijindu-ne ca el să se desfășoare în continuare, 
indiferent de contextul economic în care ne aflăm. 

 
Deputat 

Ionuț Vulpescu 
 

*** 
 
 

Discriminari dincolo de cetatenia europeana 
 
Nu putem asista pasivi la momentele in care unul dintre liderii  democratiei europene,  promoveaza 

discriminarea si ridica la nivel de politica de stat segregatia rasiala. 
Este trist cand unul dintre partenerii traditionali ai Romaniei, profereaza injurii la adresa egalitatii si sociale si 

permite liderilor sai temporari sa ingaduie un comportament discriminatoriu fata de  oameni. 
Nu ai voie sa vii in fata lumii sa spui despre o minoritate ca are “vocatia de a fi trimisa inapoi in tara de 

origine”.  Este inadmisibil sa fii reprezentantul unei tari care de sute de ani traieste si apreciaza egalitatea si consideri 
ca” singura solutie in cazul unei minoritati este expulzarea”. Declaratiile dumneavoastra domnilor care temporar 
reprezentati una din cele mai prestigioase natiuni ale lumii, va trimit intr-o negura istorica pe care noi aici in aceasta 
tara o repudiem.  

Tin sa va reamintesc ca discutati de cetateni europeni, tin sa va reamintesc ca sunteti semnatarii Cartei 
Europene a Drepturilor Omului si nu este justificat nici un comportament discriminatoriu la adresa unor oameni. 
Daca ratiunile electorale au intunecat agenda discursului dumneavoastra doresc sa va aduc aminte ca nu este just si in 
conformitate cu legislatia europeana sa considerati ca sursa de infractionalitate o minoritate, indiferent ca este romana 
sau bulgara si mai mult decat atat, sa aveti ca singura solutie expulzarea unor cetateni europeni. 

Putem intelege ca poate muncitorii romani si bulgari vor aduce somaj in randurile europenilor, putem accepta 
neacceptari in cercuri politice pe criterii discriminatorii ce sunt dincolo de reglementarile legislative, dar nu putem 
accepta, noi cetatenii romani, felul in care va exprimati cu privire la o minoritate, cu privire la niste cetateni eropeni. 

Sunteti cel mai putin european personaj pe care l-am intalnit in aceasta comunitate europena domnule 
Manuel Valls si sper ca opiniile dumneavoastra sa nu reprezinte pozitia Frantei cu privire la o minoritate. 

Tin sa va reamintesc ca acceptati fara probleme medici romani care pot fi si rromi, kinetoterapeuti  romani 
care pot fi si rromi si  fizicieni romani care pot fi rromi, toti au caracteristica comuna de a fi cetateni europeni si de a 
proveni din Romania. Imi doresc sa faceti parte dintr-o minoritate, domnule Valls si poate doar atunci veti intelege 
prin ce trec acestia in momentul in care reprezentantii unei tari ii considera sursa de infractionalitate ce trebuie 
expulzata. 

Va spun aceste lucruri domnule Valls, in calitate de reprezentant al statului roman, in calitate de reprezentant 
a 60000 de cetateni dintre care unii sunt rromi si pe care nu am sa-I desconsider niciodata, am sa-I consider egalii 
mei, fratii  mei si am sa incerc sa ma  bucur alaturi de ei de libertatea conferita de Uniunea Europeana ce are ca si 
fondatori si Franta. 

Nici pana in acest moment nu a-ti retras declaratiile ce desconsidera o minoritate, nici pana in momentul de 
fata nu a-ti gasit o justificare mai eleganta pentru respingerea Romaniei din grupul Shengen, si cred ca indiferent de 
atitudinea dumneavoastra Franta are datoria de onoare de a respecta traditia europeana si de a se disocia de 
dumneavoastra si de a le spune tuturor ca orice minoritate are dreptul de a trai liber si neingradit in spatial european, 
indiferent ca pasapoartele lor au simbolurile statului roman sau bulgar. 

Oare cati soldati romani trebuie sa mai moara pe fronturi straine, oare cati medici romani trebuie sa mai 
exportam, oare cati romani trebuie sa construiasca blocuri ca Europa sa ne considere pe toti egali si sa nu accepte 
declaratii care pentru procente electorale discrimineaza oameni si provoaca suferinte ce aduc aminte de momente 
istorice crunte. 

 
 

Deputat 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 25 - 2013 săptămâna 30 septembrie – 
4 octombrie 2013   

 

62

Cosmin Necula 
 

*** 
 
 

Roşia Montană – între trecut şi viitor 
 
 

Stimaţi colegi, 
  Încă de la început, proiectul de lege Roşia Montană a stârnit discuţii şi dispute. Fiecare tabără îşi are 

propriile argumente, pro şi contra, privind impactul economic al exploatării aurului, fiecare argument fiind sprijinit 
pe studii sau pe anumite declaraţii ale unor personalităţi publice. 

Acest proiect poate fi privit ca fiind benefic pentru România. Se urmăreşte ca efectele bune ale proiectului să 
se răsfrângă cât mai mult asupra comunităţilor locale de care aparţine. 

Compania Roşia Montană Gold Corporation vrea ca numărul variat de locuri de muncă din cele create să fie 
ocupate chiar de oamenii din zona de impact a proiectului şi zonele învecinate, iar apoi la nivel judeţean. 

De altfel, acest proiect minier vine în sprijinul investitorilor locali, dar şi a celor străini, încurajarea 
investiţiilor fiind un proces care duce la dezvoltarea României pe plan economic. 

Cum am spus şi mai sus, părerile diferă de la om la om. Există şi păreri contra cu privire la întregul proces de 
exctracţie a aurului, proces ce ar putea determina poluarea mediului înconjurător, drept pentru care Statul a luat 
măsuri, impunând o garanţie de mediu dublă, de la 76 milioane de dolari la 146 milioane de dolari, precum şi o 
garanţie suplimentară de 25 de milioane de dolari pentru situaţii de accident ecologic. 

Este necesară o privire atentă asupra substanţelor periculoase folosite în procesul de extracţie a aurului şi a 
deşeurilor rezultate în urma acestui proces, numărul acestora trebuie redus pentru a avea un risc cât mai mic posibil. 

Făcând o analiză a celor întâmplate, ne ridicăm o întrebare: De ce alte state precum Finlanda sau Suedia, cu 
condiţii drastice de protecţie a mediului pot dezvolta asemenea proiecte şi România nu? 

Parlamentul va trebui să ia o decizie raţională în baza unui raport serios, tehnic şi profesionist. Votul nu va 
trebui să fie unul emoţional, ci unul bazat pe date, concluzii de specialitate şi fapte. 

În ciuda criticilor făcute, comisia parlamentară specială care face analiza proiectului Roşia Montană îşi 
îndeplineşte cu succes îndatoririle. Se lucrează la întocmirea unui raport, au fost audiate persoane care pot oferi 
informaţii relevante  pentru acest proiect, au fost făcute vizite în teren, opiniile,atât pro, cât şi contra, fiind respectate. 

Guvernul Ponta a susţinut întotdeauna şi va susţine că acest proiect va demara numai în condiţiile în care 
standardele cele mai înalte de mediu vor fi respectate. 

 
Vă mulţumesc! 
 
 
 

Deputat  
Weber Mihai 

 
*** 

 
 
 
Stimaţi colegi, 
 
 
Vestea morţii celor 2 militari români care au fost răniţi în Afganistan duminică, în explozia unui dispozitiv 

improvizat, pe timpul executării unei misiuni de patrulare, a întristat din nou România.  
Anul trecut, ţara noastră a împlinit zece ani de când a primit oficial invitaţia de a deveni membru al 

Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) şi tot anul trecut a fost făcut anunţul de retragere a trupelor 
române din Afganistan. 
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La acel moment am salutat această decizie gândindu-mă la pierderile de vieţi omeneşti pe care ţara noastră 
le-a suferit până în prezent. Vă mărturisesc că vestea m-a bucurat pentru că atunci nu m-am gândit decât la faptul că 
astfel de veşti, ca cele pe care le-am primit astăzi, nu se vor mai auzi. 

Dar iată că cele două decese anunţate astăzi a ridicat numărul militarilor români decedaţi în teatrele de 
operaţii la 25, iar alţi 122 au fost răniţi. Conform datelor oferite de Ministerul Apărării , în Afganistan mai sunt 1.029 
de militari români, majoritatea în provincia Zabul. 

Odată cu decizia retragerii trupelor din Afganistan, numărul militarilor care îndeplinesc misiuni va scade 
treptat. Astfel, până la începutul anul 2014 vor mai fi aproximativ 1.000 de oameni în Afganistan, majoritatea ofiţeri 
de instrucţie. 

Prin participarea cu efective în teatrele de operaţii în vederea menţinerii păcii, stabilizării în regiunile din 
conflict şi prin angajamentul luat de a se alătura luptei împotriva terorismului, România îşi îndeplineşte astfel statutul 
de membră NATO. 

Însă, este trist ca doi tineri, unul de 28 de ani si unul de 34 de ani, au pierit atât de repede. Cuvintele, in astfel 
de situaţii, sunt de prisos, insă întreaga noastră compasiune şi consideraţie se îndreptă către familiile celor doi soldaţi, 
greu încercate de această pierdere. Sincere condoleanţe! 

 
 
 

Deputat 
Ciprian Nica 

 
*** 

 
 

Sănătate și un trai decent pentru persoanele de vârsta a treia 
 
 

Stimați colegi, 
1 octombrie este data la care se celebrează Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, stabilită prin 

rezoluția Națiunilor Unite nr. 45/106/14.12.1990. Cu acest prilej, aș dori să aduc în prim-plan problemele pe care le 
confruntă această categorie de vârstă și să prezint câteva soluții pentru rezolvarea lor. Fiecare om, indiferent de gen, 
rasă, vârstă, statut social, are dreptul la un standard decent de viață, la asigurarea necesităților de bază. 

În ceea ce privește problema sărăciei, potrivit datelor EUROSTAT, riscul de sărăcie pentru bătrâni a scăzut 
semnificativ, de la 39,4%, în 2008, la 25,4% în 2011. Riscul este comparabil cu cel înregistrat la nivel de UE (23,2%, 
în 2011). Se mai constată că tendințele demografice vor agrava situația, în contextul în care se estimează că rata de 
dependență demografică a persoanelor vârstnice (adică numărul de vârstnici susținuți de 1000 de adulți) va crește 
până la 25,68% în 2020, față de 21,37% în 2010, un plus de presiune semnificativ pe sistemul de sănătate, securitate 
socială și piața muncii.  

Vârstnicii singuri (aprox. 4,2% din populația țării) reprezintă un grup vulnerabil, mai ales din perspectiva 
accesului la servicii medicale și de îngrijire. Riscul de sărăcie al acestora este ușor mai ridicat față de cel la nivelul 
populației totale (25,4% față de 22,2%), în condițiile în care a scăzut semnificativ după 2007 (44%), odată cu 
introducerea pensiei sociale și creșterea generalizată a pensiilor. Pentru acest grup social, trebuie să urmărim 
dezvoltarea serviciilor de tip rezidențial (spitale, cămine, centre de zi), a serviciilor medicale și a celor sociale la 
domiciliu, pentru cei nedeplasabili.  

O altă problemă pe care aș dori să o semnalez este aceea a vârstnicilor – victime ale violenței în familie. 
Starea de sănătate, neputința, vârsta, rușinea, frica, lipsa de speranță, respectul redus de sine, izolarea socială, 
dependența de abuzatori, neîncrederea în sistemul legal, accesul limitat la resurse îi determină pe mulți dintre aceștia 
să sufere în tăcere abuzuri de neimaginat, fără a se adresa autorităților. Deseori sunt induși în eroare, manipulați de 
rude, cunoștințe sau chiar persoane străine, deposedați de venituri sau de propriile locuințe și aruncați pe drumuri 
sau obligați să cerșească. 

În ceea ce privește problema pensionarilor, la sfârșitul lui martie 2013, erau 5,25 milioane, în scădere cu 
92.550 persoane față de perioada corespunzătoare a anului 2012. Din acest total, 88,98% erau pensionari de asigurări 
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sociale de stat și 11,02% pensionari agricultori. Comparativ, salariații totalizau 4,360 milioane, în aceeași perioadă a 
lui 2013, rezultând un raport în scădere de 1,21 pensionari la un salariat, față de 1,23, la sfârșitul anului trecut. În 
aceeași perioadă, din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat, 29,52% aveau pensii sub 650 lei, în condițiile 
în care pensia medie era de 812 lei. În această perioadă, pensia medie a crescut cu 4,37%, adică cu 34 lei, comparativ 
cu perioada similară a anului trecut și reprezintă 50,22% din câștigul salarial mediu net și 36,39% din mediul brut, 
conform datelor Casei Naționale de Pensii Publice. 

Categorii aparte defavorizate sunt persoanele care provin din fostul sistem de asigurări sociale pentru 
agricultori, aprox. 580 de mii, care au o pensie medie de numai 328 lei. 

La sfârșitul lui martie 2013, se aflau în plată și 868 de beneficiari de ajutor social tip pensie, în cuantum de 
200 lei. Tot în trimestrul I al anului au fost acordate drepturi invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, în valoare 
medie de 133 lei/persoană. 

Stimați colegi, în ceea ne privește pe noi, parlamentarii, trebuie: 
- să elaborăm și să votăm o legislație corectă și eficientă privind protecția persoanelor vârstnice, care 

să asigure un cadru juridic eficient, în acțiunile de îmbunătățire a calității vieții acestei categorii de populație; 
- să avem în vedere propunerea unor politici și măsuri privind combaterea riscului de excluziune 

socială a acestora; 
- să gândim protecția socială a persoanelor vârstnice, abordând integrat starea socială, materială, 

medicală; 
- să căutăm îmbunătățirea reglementărilor privind gratuitatea și compensarea medicamentelor și 

analizelor medicale pentru pensionari; 
- să colaborăm eficient cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale și diverselor instituții, care 

au ca obiect de activitate sau derulează programe privind protecția socială a persoanelor vârstnice, în vederea 
organizării unor activități complementare privind asistența și îngrijirea la domiciliu a persoanelor singure 
dependente, ca alternativă a instituționalizării; 

- să realizăm eliminarea inechităților, în ceea ce privește pensiile persoanelor încadrate în grupele I și 
II de muncă pentru condiții speciale;  

- să reglementăm prevenirea oricăror forme de abuzuri și neglijare a persoanelor vârstnice și să 
susținem crearea de centre sociale specializate, destinate victimelor abuzurilor; 

- să susținem stimularea, prin diverse metode, a participării vârstnicilor la viața socială: centre de 
consiliere, locuri de muncă pentru aceștia, activități de voluntariat, campanii de informare, implicarea în luarea 
deciziilor care îi privesc, etc. 

- să susținem asigurarea unui venit minim decent, care să acopere cheltuielile stabilite în coșul de 
consum minim al pensionarilor;  

- să avem în vedere reglementarea unui sistem național de servicii socio-medicale pentru persoanele 
vârstnice dependente și să stabilim standarde de calitate pentru acestea; să susținem acordarea de facilități familiilor 
care au în grijă astfel de persoane; 

- să gândim îmbunătățirea sistemului național de îngrijire a sănătății vârstnicilor și facilitarea 
accesului la aceste servicii; 

- să avem în vedere respectarea drepturilor persoanelor vârstnice și a egalității de șanse, prin asistență 
socială. 

În nume personal, în numele generațiilor mai tinere, transmit un mesaj de felicitare cetățenilor de vârsta a 
treia, de profund respect și gratitudine pentru dragostea, povețele, sacrificiile și munca lor neobosită, spre împlinirea 
noastră ca oameni! Respectul și purtarea de grijă pentru bătrâni se află printre elementele, care ne defines, nu numai 
moral, ci și spiritual, ca și creștini. 

O vorbă de demult spune ,,Cine nu are un bătrân, să-și cumpere!”. Prin urmare, vechea înțelepciune a 
omenirii ne trimite să preluăm din experiența de viață a celor vârstnici, pentru a depăși cu mai multă ușurință 
asperitățile vieții și pentru a ne desăvârși evoluția. 

 
Deputat 

 Dorel Covaci 
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*** 
 

 
Susţinem parcursul european al Republicii Moldova 

 
Zilele acestea are loc vizita oficială în România a preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, domnul 

Igor Corman. Ca membru al Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor, consider că această vizită 
reprezintă un moment special, care contribuie, cu siguranţă, la consolidarea cooperării dintre Parlamente noastre şi, 
mai mult, aduce în prim plan rolul şi importanţa diplomaţiei parlamentare în aprofundarea relaţiilor existente între 
cele două ţări. Este cunoscut că relaţia dintre România şi Republica Moldova cunoaşte astăzi un nivel fără precedent, 
un maxim de excelenţă, că avem un dialog politic extrem de dens şi activ, că abordăm cu deschidere şi realism teme 
de importanţă majoră şi cu implicaţii care se propagă dincolo de imediata vecinătate sau cadrul regional.  

 Pentru România, Republica Moldova a reprezentat o prioritate constantă. România a fost primul stat care a 
recunoscut independenţa Republicii Moldova, la numai câteva ore după proclamarea sa, iar Ambasada României a 
fost prima reprezentanţă diplomatică deschisă de un stat la Chişinău. După mai bine de 20 de ani de la acest moment, 
putem spune că relaţia dintre ţările noaste este una matură şi solidă, ridicată la nivel de Parteneriat Strategic, ce ne 
oferă şansa de a valorifica împreună un patrimoniu istoric comun. 

 Şi pe agenda de politică externă românească a actualului Guvern, relaţiile bilaterale româno-moldovene 
ocupă un loc aparte, unul dintre obiective constând în "continuarea procesului de consolidare durabilă a relaţiei 
bilaterale cu Republica Moldova, pe baza Parteneriatului strategic european bilateral, cu valorizarea caracterului 
special al originii, limbii, culturii, istoriei comune, concomitent cu susţinerea activă a stabilizării şi reformării 
democratice profunde, precum şi a aspiraţiilor europene ale acesteia". De aceea, putem spune că pentru noi, relaţiile 
cu Moldova se definesc pe de o parte, prin afirmarea caracterului special al acestor legături, conferit de comunitatea 
de limbă, istorie, cultură, tradiţii - realităţi ce nu pot fi omise sau negate, iar pe de altă parte prin susţinerea obiectivul 
strategic al integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. 

 Cu toată convingerea şi fără niciun fel de reţinere, doresc să reafirm că sprijinim perspectiva europeană a 
Moldovei, acesta fiind destinul său firesc. Este un angajament ferm, total şi necondiţionat al întregii clase politice 
româneşti luat în această direcţie. Ceea ce doresc să subliniez, este că dimensiunea europeană a cooperării româno-
moldovene nu se opreşte la câteva declaraţii frumoase, România implicându-se în mod activ, atât prin acţiune 
diplomatică, cât şi prin asistenţă tehnică. Per ansamblu, ceea ce  facem în plan bilateral are rolul de a pregăti 
instituţiile de la Chişinău pentru îndeplinirea angajamentelor luate faţă de Uniunea Europeană şi, într-un cadru mai 
extins, pentru racordarea deplină a Republicii Moldova la agenda europeană. Ne dorim ca summit-ul de la Vilnius 
din toamna acestui an să aducă veşti bune privind obţinerea unei perspective clare pentru semnarea Acordului de 
Asociere, inclusiv a componentei de liber-schimb, avansarea în procesul de liberalizare a vizelor, iar anul 2014 să fie 
unul hotărâtor pentru ancorarea definitivă a Republicii Moldova pe calea europeană. 

 Susţinerea parcursului european al Moldovei rămâne o componentă de bază a dialogul nostru bilateral, iar 
dezvoltarea continua a relaţiilor cu Republica Moldova este un subiect asupra căruia există un consens covârşitor, 
fără echivoc şi de durată, la nivelul întregii clasei politice şi al societăţii româneşti. 

 Vă mulţumesc! 
 
     

Deputat 
Cătălin Tiuch 

 
*** 

 
Ziua Internaţională a persoanelor de vârsta a treia 

 

Stimaţi colegi, 
În februarie 1991, ONU stabilea ca ziua de 1 octombrie să fie dedicată persoanelor în vârstă, iar câteva luni 

mai târziu, pe  16 decembrie 1991, Adunarea Generală a ONU adoptă prin Rezoluţia 46/91 cu titlul „Principiile 
Naţiunilor Unite pentru persoanele în vârstă destinate a le permite să trăiască mai bine în anii câştigaţi”. 
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1 octombrie trebuie să fie o zi specială nu doar pentru seniorii din întreaga lume, pe care îi sărbătorim la 
această dată, ci pentru noi toţi, cei care ar trebui să le arătăm respect şi preţuire pentru eforturile şi reuşitele de care au 
dat dovadă de-a lungul timpului. 

Astăzi mă găsesc în situaţia de a reflecta şi asupra propriei mele vârste şi a propriului meu viitor, întrucât şi 
eu păşesc uşor, uşor către vârsta a treia. Însă din poziţia mea de parlamentar consider că am responsabilitatea să 
încerc să asigur, atât cât îmi permite această funcţie, un anumit grad de predictibilitate celor care au muncit o viaţă 
întreagă pentru binele nostru, pentru ceea ce este România astăzi. 

 
Am adus în discuţie predictibilitatea viitorului pentru că, din discuţiile avute cu persoanele de vârsta a treia, 

indiferent de situaţie, vârstnicii aveau o singură preocupare: nesiguranţa zilei de mâine. Gândul că mâine pensia nu le 
va putea asigura hrana, medicamentele, traiul decent este principala problemă care le macină zilele pensionarilor. 

 
Doamnelor şi domnilor, în acest context, consider că responsabilitatea noastră vis a vis de pensionarii noştri 

este să încercăm să le diminunăm tocmai această incertitudine. Cred că Guvernul, oricare ar fi el, are datoria să 
asigure o viaţă decentă, fără chinuri acestor oameni care înseamnă tot ceea ce a fost România în anii '80, '90.  

Dreptul persoanelor vârstnice la hrană, condiţii de locuit şi îngrijire medicală, libertatea de a decide asupra 
vieţii personale şi profesionale, dreptul de a se exprima şi a participa în activităţi sociale după pensionare, precum şi 
accesul la oportunităţi de învăţare adecvate vârstei, sunt doar câteva dintre drepturile persoanelor de vârsta a treia pe 
care noi trebuie să ne asigurăm că le sunt îndeplinite.   

Acestea sunt condiţiile de bază care trebuie respectate şi împământenite în conştiinţa tuturor în condiţiile în 
care este estimat că până în 2050  jumătate din populaţia României va fi compusă din persoane vârstnice. 

Întrucât consider că cine nu are un bătrâni, ar trebui să-şi cumpere, astăzi promit solemn că voi face o 
obişnuinţă din a milita ori de câte ori voi avea ocazia pentru schimbarea atitudinii şi percepţiei faţă de persoanele 
vârstnice şi vă îndemn ca împreună să punem umărul la crearea  unei punţi de solidaritate între generaţii.   

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Ciprian Nica 

 
*** 

 
 
Dragi colegi parlamentari, 
Doamnelor şi domnilor, 
 
 
În această perioadă, suntem cu toţii martorii unei dezbateri foarte importante asupra subiectului Roşia 

Montană. Această dezbatere penetreaza toate mediile societăţii româneşti. Este un subiect de interes atât pentru 
factorii de decizie politici, cât şi pentru fiecare cetatean al Romaniei.  

Asistăm la expunerea a doua puncte de vedere diferite, diametral opuse. Primul este strigat în Piaţa 
Universitatii: mediul este mai important decât locurile de muncă. Al doilea este cel susţinut de cetăţenii Roşiei 
Montane: locurile de muncă generate de proiectul minier sunt vitale pentru comunitate. În esenţă, ambele puncte de 
vedere sunt corecte. Este însă rolul nostru ca politicieni, ca oameni de stat, să asigurăm o dezbatere corectă asupra 
acestui subiect, o dezbatere în care fiecare punct de vedere să fie ascultat, argumentat şi bine cântărit. 

Observ cu tristeţe că pe masură ce trece timpul, cele două puncte de vedere enumerate mai sus tind să se 
radicalizeze şi pare din ce în ce mai greu sa găsim un numitor comun al lor.  

Salut iniţiativa constituirii Comisiei Speciale pentru Roşia Montană deoarece astfel, în cel mai înalt for al 
democraţiei româneşti, Parlamentul României, avem şansa de a dezbate subiectul cu toate implicaţiile sale. 
Democraţia înseamnă dezbatere, deschidere către dialog şi argumente.  

Îi invit să-şi spună cuvântul în cadrul acestei Comisii, pe toţi cei care au un cuvant de spus, militanţi pentru 
mediu, mineri, experţi în geologie, economişti, istorici, oameni politici.  
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În acelaşi timp, am aşteptari mari de la aceasta Comisie: la finalul lucrărilor sale trebuie ca fiecare 
parlamentar să aibă informaţiile corecte şi complete, pentru a fi în situaţia de a lua o decizie corecta şi benefică 
pentru ţară, pentru România şi locuitorii săi, o decizie care sa aduca la un numitor comun, sa impace diversele puncte 
de vedere pe acest subiect din societatea romaneasca. 

În final, reafirm susţinerea mea totală pentru dezbatere şi dialog. Rolul nostru de parlamentari este acela de a 
uni naţiunea română pentru interesul tarii, chiar dacă sunt momente în care alte interese tind să o dezbine. 

 
 

Deputat 
Mihai Răzvan Sturzu 

 
*** 

          
 

Copiii României şi asumarea responsabilităţilor 
 
 
 Legislaţia privitoare la drepturile şi şansele copiilor la dezvoltare normală, chiar şi în condiţiile în care 

părinţii le pleacă în străinătate, a fost modificată recent, în beneficiul acestora. Părinţii trebuie să anunţe autorităţile şi 
să desemneze persoana care se va ocupa de aceştia. Pe lângă responsbilizarea suplimentară a celor care vor avea grijă 
de copii, intervine aici şi avantajul că autorităţile pot ţine o evidenţă a acestor cazuri şi le pot monitoriza. 

 Despre acest aspect vreau să vă vorbesc, despre implicarea societăţii în general şi despre interesul 
autorităţilor, în special, faţă de viitorul copiilor care cresc fără părinţi şi care sunt tot mai mulţi în ultimii ani. 
Activitatea de monitorizare trebuie să fie riguroasă, pentru a preînâmpina cazuri de abandon şcolar, depresii juvenile, 
dezvoltarea comportamentului violent sau retragerea copilului din societate, pe fondul abandonului părintesc.  

 Iar pentru ca acest proces să devină complet, consider că este necesară extinderea programului “Şcoală după 
şcoală”, dar şi consolidarea reţelei de consilieri şcolari, un program care a fost neglijat, în ciuda nevoii crescânde de 
atenţie şi consiliere a tinerilor din ziua de astăzi. 

 M-am lovit adesea de argumentul – copiii sunt responsabilitatea părinţilor lor. Însă discutăm la ora actuală de 
o problemă naţională,  fiind peste 100.000  de cazuri de copii crescuţi cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate. Sunt, 
aşadar, responsabilitatea noastră, a tuturor celor care putem decide în favoarea lor. Şi pentru acest motiv încurajez 
autorităţile locale să dea importanţă maximă anchetelor în aceste familii, monitorizării şi consilierii acestora, dar şi 
asistenţei pentru cei care îi cresc aici, în ţară, şi îi formează pentru viitor. 

 Şi, având în vedere că vorbim despre o întreagă generaţie, atenţia noastră trebuie să sporească şi să 
continuăm parcursul bun pe care l-am construit prin îmbunătăţirea legislaţiei în domeniu. 

 Vă mulţumesc, 
 

Deputat  
Ion Bălan 

 
*** 

 
Adoptarea de măsuri pentru stimularea  

de investiții sociale în vederea promovării creșterii și coeziunii 
 

 
Stimați colegi, distinși parlamentari, Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și 

favorabilă incluziunii stabilește obiective care urmăresc să scoată cel puțin 20 de milioane de persoane din sărăcie și 
excluziune socială și să crească rata de ocupare a forței de muncă la 75 % pentru populația în vârstă de 20-64 de ani. 

Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale și Agenda pentru noi competențe și 
locuri de muncă, sprijină eforturile de a atinge aceste obiective. 

În ceea ce privește România, sistemele de protecție socială au contribuit la îmbunătățirea rezultatelor sociale, 
însă se confruntă cu consecințele schimbărilor demografice și ale crizei financiare și economice. 
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Așadar, ca urmare a presiunii rezultate asupra bugetului public și a riscului de deficit structural pe piața 
forței de muncă în viitor, este cu atât mai necesar să avem în vedere modernizarea politicile sociale, pentru a 
optimiza eficacitatea și eficiența acestora, precum și modul de finanțare. Este esențial să ne asigure utilizarea optimă 
a resurselor existente și să evităm posibilele efecte adverse de durată ale crizei. Realizarea în continuarea a unei 
creșteri economice și a unei competitivități necesită investiții în capitalul uman, care pune bazele pentru 
productivitate și inovare. 

Spre exemplu, îngrijirea copiilor are un rol de protecție, însă prezintă în același timp o dimensiune 
semnificativă de investiții dacă este bine concepută, în sensul că permite îmbunătățirea competențelor și a incluziunii 
individuale. Suedia are una dintre cele mai ridicate rate de ocupare a forței de muncă de către femei din Europa 
datorită politicilor de angajare care favorizează familia, a concediilor îndelungate pentru creșterea copiilor, precum și 
a investițiilor în furnizarea universală a serviciilor de îngrijire a copiilor. 

De aceea trebuie să avem în vedere sisteme de protecție socială bine concepute astfel încât să existe o 
întrpătrundere între dimensiune puternică de investiții sociale cu celelalte două funcții, protecția și stabilizarea, care 
sporesc eficacitatea și eficiența politicilor sociale, asigurând în același timp un sprijin continuu pentru o societate mai 
echitabilă și mai favorabilă incluziunii. Astfel, în modernizarea politicilor sociale trebuie acordat un rol mai 
important măsurilor de activare. Acestea permit persoanelor să participe în mod activ la societate și la economie, la 
nivelul maxim al posibilităților lor. În ceea ce privește schemele de sprijin, acestea trebuie să furnizeze o strategie de 
ieșire, astfel încât, în principiu, să aibă un caracter temporar. Sprijinul ar trebui să fie mai bine direcționat către cei 
care au nevoie de el, la momentele necesare. Serviciile și prestațiile sociale individualizate și integrate (spre exemplu 
furnizate prin ghișee unice) pot spori eficacitatea politicilor sociale. Simplificarea procedurilor poate ajuta persoanele 
aflate la nevoie să obțină acces la prestații sociale și servicii mai ușor, evitând totodată suprapunerea schemelor și a 
costurilor. 

Începând din 2013, pentru prima dată, atât în România, cât și în celelalte țări din Uniunea Europeană, 
dimensiunea populației în vârstă de muncă va scădea, în timp ce ponderea persoanelor mai în vârstă va crește rapid. 
În prezent există patru persoane în vârstă de muncă pentru o persoană de peste 65 de ani și se preconizează că acest 
raport se va înjumătăți până în 2040. Îmbătrânirea populației, creșterea rapoartelor de dependență și scăderea 
populației productive amenință accesibilitatea și viabilitatea bugetelor publice pentru politicile sociale. Criza 
economică a condus la o creștere a șomajului, o diminuare a veniturilor fiscale și o sporire a numărului de persoane 
care au nevoie de prestații sociale, amenințând în continuare viabilitatea sistemelor noastre de protecție socială. 

În perioada următoare atât Guvernul, cât și Parlamentul trebuie să acorde o mai mare importanță investițiilor 
sociale. Acest lucru înseamnă punerea unui accent mai mare pe politici și îmbunătățiri legislative pentru îngrijirea 
copiilor, educația, formarea, măsuri active în domeniul pieței forței de muncă, sprijinul pentru locuințe și serviciile 
de sănătate. În celași timp, este nevoie de accentuarea eforturilor care să conducă la îmbunătățirea viabilității 
sistemelor de sănătate. Structurile de finanțare ar trebui să fie îmbunătățite, prin colectarea eficientă a veniturilor și 
prin sporirea măsurii în care structura fiscală favorizează creșterea și evitarea unui impact negativ asupra cererii de 
forță de muncă. 

Consider că prin simplificarea sistemelor de prestații sociale, precum și prin gestionarea acestora din punctul 
de vedere al utilizatorilor și al furnizorilor se pot reduce, atât sarcinile administrative cât și frauda și să se sporească 
ratele de utilizare. Acest lucru ar putea fi realizat prin înființarea de ghișee unice și evitarea unui număr mare de 
diferite tipuri de prestații sociale posibile pentru una și aceeași situație. Prin îmbunătățirea direcționării politicilor 
sociale  se poate garanta că persoanele care au cea mai mare nevoie de ajutor primesc un sprijin adecvat, reducând în 
același timp presiunea asupra finanțelor publice. 

Vă mulțumesc. 
 

Deputat 
Andrei Dolineaschi 

 
*** 
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Un nou start pentru învăţământul superior 
 
 
 
 Distinse domnule Preşedinte de şedinţă, 
 Onorat Prezidiu, 
 Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi,  
 Domnilor miniştri, 
 
 
 În ziua în care debutează un nou an universitar mă simt dator ca, în calitate de parlamentar român şi de 

preşedinte al Comisiei de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, să-mi orientez gândurile şi urările 
mele de bine către toţi studenţii şi cadrele didactice angrenaţi la acest nivel al învăţământului naţional. 

  Despre importanţa pe care învăţământul superior o are în orice societate nu are, cred, rost să 
discutăm prea multe. Se ştie prea bine că universitatea reprezintă creuzetul în care are loc procesul de formare şi de 
perfecţionare a elitelor unei naţiuni, locul în care sunt pregătiţi viitorii specialişti de vârf ai oricărui domeniu al 
activităţii economico-sociale, de nivelul de pregătire al acestora depinzând, în cel mai înalt grad, însăşi dezvoltarea 
societăţii noastre. 

 Învăţământul superior din ţara noastră a fost, în opinia mea, întotdeauna unul foarte performant, foarte 
competitiv, mărturie stand în acest sens numărul mare de personalităţi care au avut, de-a lungul timpului, o influenţă 
deosebit de importantă nu doar în dezvoltarea ţării noastre, dar au marcat, uneori decisiv, diverse domenii ale ştiinţei 
şi culturii universale, incontestabilele lor merite fiind unanim recunoscute în marile comunităţi academice de pe glob. 

  Ce-i drept, începând cu anul 1990 învăţământul nostru superior a cunoscut o serie de frământări şi de 
transformări, fenomene normale, de altfel, pentru o societate aflată într-o schimbare profundă. Au apărut, astfel, noi 
profiluri şi noi forme de studiu, adaptate noilor realităţi economice şi sociale caracteristice României de astăzi. Este 
remarcabilă, spre exemplu, dezvoltarea impresionantă pe care a cunoscut-o, în numai două decenii, învăţământul 
privat, completare necesară şi armonioasă a celui gestionat de stat. Şi chiar dacă mai sunt destule de făcut până la 
consolidarea definitivă a acestui sector, personal apreciez că învăţământul privat se îndreaptă într-o direcţie perfect 
dezirabilă în raport cu nevoile societăţii, fiind capabil să producă, la rându-i, specialiştii de care avem nevoie. 

 Evident, nu totul este de un roz predominant în ceea ce priveşte învăţământul nostru academic. Încă mai 
avem de întreprins destule în cadrul acestui sector pentru a ne păstra competitivitatea de până acum şi pentru a putea 
spera că, într-un viitor cert, vom avea şi noi o universitate în topul 500 mondial. Trebuie să sperăm, spre exemplu, că 
vom reuşi să corelăm mult mai bine ceea ce facem în universităţi cu ceea ce cere piaţa muncii, eu nefiind deloc unul 
dintre marii entuziaşti ai cantităţii (fiind preocupat, mai degrabă, de calitatea absolvenţilor decât de numărul 
acestora).  

 De asemenea, este de sperat ca, odată şi odată, să reuşim să depăşim constrângerile economice actuale şi să 
putem oferi întregului nostru sistem de învăţământ un buget anual mult mai generos, pe măsura aşteptărilor pe care le 
avem faţă de acesta. Până atunci, însă, consider că trebuie să gestionăm cât mai aproape de optim resursele de care 
dispunem în prezent şi să urăm acum, în pragul unui nou start, succes deplin celor implicaţi, direct sau indirect, în 
gestionarea destinelor învăţământului nostru superior. 

 
Deputat 

Angel TÎLVĂR 
 

*** 
 

 
Atac concertat al traderilor de cereale 

  
Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi, 
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Pe fondul situaţiei dificile din economie, condiţiile meteorologice din 2013 au determinat o creştere 
substanţială a producţiei agricole. În aceste condiţii, declaraţiile iresponsabile ale unor oficiali ai Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale au avut un efect dezastruos asupra pieţei cerealelor. Astfel, au fost declarate 
producţii, de către oficiali, la nivel naţional, extrem de mari, faţă de suprafeţele declarate de agricultori la Agenţia de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 

La cultura grâului, la o suprafaţă puţin mai mare de 1,5 milioane de ha cultivate, s-a declarat o producţie 
medie de aproape 5 to/ha. 

În această situaţie, lucrurile au scăpat de sub control şi preţurile de pe piaţa românească a cerealelor au scăzut 
dramatic, fiind foarte departe de preţurile din pieţele europene. 

Deşi acest fenomen a fost semnalat la timp ministerului de resort, acesta fiind un lucru neobişnuit pentru o 
piaţă normală, au fost lăsate comercianţilor şi depozitarilor toate pârghiile de manevră pentru manipularea preţurilor, 
ajungându-se ca la unele produse acestea să înregistreze căderi de 30%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. 

Sesizarea Consiliului Concurenţei de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nu ajută cu nimic pe 
producătorii agricoli, aceasta fiind tardivă şi de durată, lăsând timp suficient traderilor pentru acoperirea înţelegerilor. 

Aceşti traderi au cumpărat produsele agricole româneşti la preţuri cu 30% mai mici decât cele europene, apoi 
au exportat sute de mii de tone de grâu românesc către ţările arabe la preţul pieţei, adică – preţul de achiziţie din 
România + 30%. 

Atâta vreme cât marea majoritate a agricultorilor au fost nevoiţi să-şi vândă producţia agricolă din câmp, 
neexistând depozite ale agricultorilor, ci monopol privat al depozitarilor, piaţa cerealelor va fi haotică şi o piedică în 
calea dezvoltării agriculturii. 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are datoria, în acest moment, să utilizeze toate formele naţionale 
şi europene de susţinere a pieţei naţionale, la nivelul burselor europene. România ca membră a Uniunii Europene nu 
trebuie să fie la dispoziţia pieţelor răsăritene.  

Situaţia menţionată în această declaraţie politică poate să aibă următoarele consecinţe: 
 agricultorii nu vor fi în măsură să execute lucrările aferente sezonului 2013-2014 din cauza lipsei 

fondurilor; 
 în iarna şi primăvara 2014, România va importa cantităţi însemnate de cereale; 
 PIB-ul României este diminuat cu 2 miliarde de euro,reprezentând „discauntul” de 30% menţionat 

anterior; 
 bugetul de stat este  văduvit de profiturile traderilor care sunt marcate în afara României.  

  
Vă mulţumesc,  

Deputat 
Ion MELINTE 

 
*** 

 
Promovarea îmbătrânirii sănătoase şi demne 

cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice 
 
 

Stimați colegi, distinși parlamentari, la nivel internațional, astăzi se sărbătorește Ziua Persoanelor Vârstnice, 
ocazie cu care aș dori să vă supun atenției problema dezvoltării politicilor publice pentru această categorie socială. 

De asemenea, 1 octombrie trebuie să fie o zi specială nu doar pentru seniorii din întreaga lume, pe care îi 
sărbătorim la această dată, ci pentru noi toți, cei care ar trebui să le arătăm respet și prețuire pentru eforturile și 
reușitele de care au dat dovadă de-a lungul timpului. 

În acest sens, consider că toți oamenii politici trebuie să ne implicăm și să luăm măsuri pentru a favoriza 
îmbătrânirea activă şi pentru a spori solidaritatea dintre generaţii. 

Abordarea discriminării de vârstă pe piaţa muncii este esenţială pentru realizarea îmbătrânirii active în cadrul 
ocupării forţei de muncă. Concomitent cu solicitarea și încurajarea prelungirii activităţii lucrătorilor mai în vârstă, 
este esenţial să existe oportunităţi de ocupare a forţei de muncă pentru aceștia. 
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Discriminarea bazată pe vârstă limitează în mod nedrept gama oportunităţilor disponibile lucrătorilor mai în 
vârstă.Comisia Europeană a adoptat o propunere pentru o directivă de interzicere a discriminării pe motiv de vârstă 
(printre alte motive) în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii, protecţia socială și educaţia. Această directivă ar 
finaliza cadrul legislativ al UE referitor la egalitatea de tratament pe motiv de vârstă. Actul este încă în curs de 
negociere în Consiliul European. 

Cheia o reprezintă sprijinirea îmbătrânirii active în toate aspectele vieţii, de la activităţile profesionale, 
comunitare și familiale până la capacitatea de a îmbătrâni în mod sănătos și independent. Aceasta va reprezenta baza 
solidarităţii dintre generaţii în anii viitori. Ea presupune că, pe măsură ce înaintăm în vârstă, ne păstrăm controlul 
asupra propriei vieţi, fără a depinde de generaţiile mai tinere. 

Îmbătrânirea activă începe la locul de muncă. O treime dintre europeni au afirmat recent, într-un sondaj 
Eurobarometru, că ar dori să își continue activitatea după atingerea vârstei de pensionare, chiar dacă nu neapărat cu 
normă întreagă. Nu mulţi români au însă această posibilitate în prezent. 

În același timp, îmbătrânirea activă presupune să ne schimbăm modul în care înţelegem vârsta înaintată, să 
mutăm mai departe delimitarea dintre „tânăr” și „bătrân” odată cu creșterea speranţei de viaţă, precum și să apreciem 
mai mult sprijinul și experienţa pe care ni le pot oferi, și chiar ni le pun la dispoziție, persoanele mai în vârstă în toate 
domeniile vieţii. De asemenea, îmbătrânirea activă înseamnă să sprijinim mai mult persoanele mai în vârstă care au 
nevoie de acest lucru, astfel încât problemele de sănătate să nu conducă la excludere și la dependenţă de ceilalţi, iar 
viaţa să fie una demnă. 

În ciuda prezenţei unor sisteme de protecţie socială, criza financiară a lovit cel mai rău grupurile cele mai 
vulnerabile, accentuând astfel inegalitatea socială. În pofida nevoii de consolidare a finanţelor publice, în special pe 
fundalul unei societăţi îmbătrânite, beneficiile redresării trebuie distribuite cât mai larg posibil. 

Asigurarea accesului universal la îngrijire de calitate pentru toate persoanele va necesita noi eforturi de 
menţinere a unui sector al sănătăţii eficient. Va fi necesară sporirea eficacităţii, a durabilităţii și a capacităţii de 
adaptare a asistenţei medicale și a asistenţei de lungă durată în contextul austerităţii și al îmbătrânirii, inclusiv prin 
servicii de asistenţă medicală și socială inovatoare și coordonate, precum metode integrate de tratare a bolilor 
cronice. Investiţiile în promovarea sănătăţii și în prevenirea bolilor (inclusiv a problemelor de sănătate mentală) pot 
aduce beneficii semnificative atât din punct de vedere social, cât și economic. 

Vă rog așadar, stimați colegi, din Parlament și din Guvern, să luăm în considerare îmbunătățirea condițiilor 
privind protecția socială a vârstnicilor. 

Vă mulțumesc. 
 

Deputat  
Cătălina Ştefănescu 

 
*** 

       
    

“Vindecarea României trebuie începută cu rănile mici” 
 
 
Guvernarea USL a promis, se ştie, dacă nu vindecarea, cel puţin tratarea tuturor rănilor lăsate pe trupul 

României de o guvernare, în multe privinţe, iresponsabilă. 
Numai că rănile sunt multe, şi, din păcate, doctorii competenti, numiţi manageri ai sistemelor social-

economice, precum şi cele trebuincioase vindecării, respectiv injecţiile cu capital, lipsesc de pe piaţa noastră sărăcită 
de valori. 

S-a început, după cum bine se ştie, cu repararea rănilor lăsate în trupul naţiuni de tăierile salariale, apoi cu 
tratamentul aplicat pe delicata rană a pensiilor militarilor. 

Acestea însă sunt probleme macrosistemice ce se încearcă a fi rezolvate cu un pacient adus în pragul 
nevrozei, convulsiv şi care nu mai tolerează medicaţia politicianistă. Oamenii vor decizii clare, corecte, drepte, s-au 
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săturat de comisii, comitete şi grupuri de “lucru”. Vor lucru efectiv. Un lucru făcut în interesul lor, spre binele lor, pe 
care să-l simtă şi să-l transmită celor apropiaţi, copiilor şi părinţilor lor. Pentru că de aceea plătesc răbdători, încă, cel 
mai mare tva din Europa, taxe pentru sănătate, impozite pe venit, pe dividende, pe dobânda micilor economii 
bancare, pe venitul adus de casa părinţilor, închiriată. 

Oamenii se întreabă, pe bună dreptate, în fiecare dimineaţă, în drum spre serviciu, de ce trebuie să suporte 
infernalele cozi în trafic, generate de îngustarea până la echilibristică a şoselelor, şi, de vreo 3 ani încoace, de insulele 
bordurate din mijlocul unor artere, ce pur şi simplu distrug ceea ce în mod firesc ar trebui să fie o circulaţie normală, 
fluentă. Rod al unor minţi bolnave, aceste răni   - ronduri frământate de noroiul pe care se parchează la întîmplare-, 
nu pot fi extirpate, iar ţesutul firesc al străzii cauterizat la loc, cu asfalt, desenate benzi de rulare separate pentru 
evitarea îngrămădirii pe o singură bandă şi, eventual, necesarele piste pentru biciclişti? 

Dacă doriţi să vedeţi concret la ce mă refer, mergeţi pe strada Tudor Arghezi, în centrul Capitalei, dinspre 
mica benzinărie spre Piata Rosetti, sau, chiar în fata Direcţiei de Relaţii publice a Inspectoratului General al Poliţiei 
Române.  

O să vedeţi cât rău a putut produce executarea ordinului unui primar ce trebuia sa îţi vândă munţii de borduri 
cu orice preţ, inclusiv acela de a-ţi bate joc de traficul Capitalei şi aşa mult prea neîncăpătoare şi de nervii unor 
locuitori aduşi la exasperare.  

De ce săpăturile în asfalt şi, în genere, lucrările se reparaţii încep toamna, odată cu sezonul ploios, iar 
asfaltările odată cu prima ninsoare? 

Cât putem tolera ca prostia să se lăfăie la vedere, pe străzi, fără ca nimeni să ia atitudine? Dacă toate studiile 
o arată, şi nici nu ar mai fi nevoie de studii pentru că se vede cu ochiul liber că principala problemă a Capitalei este 
traficul, trafic ce generează poluare, accidente şi nervi, noi de ce permitem instalarea de borduri în mijlocul 
bulevardelor?  

Există, fără îndoială şi lucruri bune, ce nu rămân neobservate: florile care împodobesc multe artere centrale, 
grija pentru noi locuri de parcare, prezenţa constantă a agenţilor ce ajută fluidizarea. 

Dar primarii susţinuţi politic de USL, ca şi o nouă conducere a Administraţiei Străzilor, ar trebui să se ocupe 
urgent de vindecarea acestor mici răni, eliminarea bordurilor din mijlocul unor artere şi aşa foarte aglomerate, şi de 
tratarea urgentă a acestei nevroze generată bucureştenilor de traficul infernal. 

Vă mulţumesc! 
30 septembrie 2013 
 

Deputat 
Ion Mocioalcă 

 
*** 

 Interpelări 
 
 

Adresată: doamnei Laura Georgescu, președintele Consiliului Național al Audiovizualului 
De către: deputat Ovidiu Cristian IANE 

 
 
Accesul la mediul comunicațional al persoanelor cu dizabilități din România 
 
 

Stimată doamnă președinte, 
Stimați membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului 
Doamnelor și domnilor, 
 
Conform articolului 10 al Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002, cu modificările și completările 

ulterioare, reprezentați autoritatea unică de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale, fiind garantul 
interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, având obligația să asigurați, printre altele, protejarea 
demnităţii umane. 
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Protejarea și asigurarea demnității umane ar trebui să privească cu adevărat și persoanele cu dizabilități din 
România care nu sunt nicidecum considerate și reprezentate din punct de vedere al conținutului audiovizual, aspect 
relevant și din perspectiva analizării Deciziei nr. 141 din 28 martie 2013 pentru modificarea și completarea Deciziei 
Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
completările ulterioare. 

Articolul 1. din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene prevede că: „Demnitatea umană este 
inviolabilă. Aceasta trebuie respectată şi protejată." Articolul 26. prevede că „Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul 
persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială şi profesională, 
precum şi participarea la viaţa comunităţii", în plus, Articolul 21. interzice orice discriminare pe motiv de handicap.  

Strategia Europeană 2010-2020 oferă persoanelor cu handicap capacitatea de a se bucura de drepturi depline 
şi de participarea la viaţa socială şi economică europeană, axându-se pe eliminarea barierelor în opt domenii de 
acţiune principale: accesibilitate, participare, egalitate, ocuparea forţei de muncă, educaţie şi formare, protecţie 
socială, sănătate şi acţiune externă. 

Din nefericire, în România, pe lângă transformările benefice ale ultimilor 23 de ani, avem, în continuare, 
obiceiuri şi mentalităţi obtuze, lipsite de corecta informare, de empatie, dar şi de dorinţa de a aduce schimbări 
constructive şi valide. 

Directiva nr. 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 10 martie 2010 
numără printre scopurile sale și protejarea consumatorilor, consumatori printre care se află, doamnelor și domnilor, și 
persoanele cu dizabilități de tip auditiv, surdocecitate sau asociat ce nu beneficiază la momentul actual de acces la 
mediul comunicațional. 

În vederea inițiativei de fundamentare a unui cadru legislativ adecvat şi complet pentru integrarea totală în 
societate a persoanelor cu dizabilități din România, vă rog, din perspectiva atribuțiilor ce vă revin, să modificați 
Decizia nr. 141 din 28 martie 2013, în sensul introducerii obligativității pentru toate televiziunile de transmitere a 
programelor și în limbajul mimico-gestual care să creeze posibilitatea de acces a persoanelor cu dizabilitățile în 
cauză la informare și integrare. 

Totodată, vă rog să îmi comunicați disponibilitatea dumneavoastră de a-mi acorda sprijinul în vederea 
modificărilor legislative necesare pentru a crea posibilități de acces la mediul comunicațional al persoanelor cu 
dizabilități, motiv pentru care vă solicit și o întrevedere oficială. 

 
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 

 
*** 

 
 

Adresată: domnului Claudiu Săftoiu, președintele - director general al Societății Române de Televiziune 
De către: deputat Ovidiu Cristian IANE 

 
Cauza (re)intrării TVR-ului în Republica Moldova. Cauza cui? 

 
Stimate domnule președinte- director general, 
Stimați membri ai Consiliului de Administrație, 
 
Comunicatul de presă emis de Ministerul Afacerilor externe din data de 12.09. 2013 anunță semnarea de 

către Preşedintele-director general al Televiziunii Române şi de Agentul Guvernamental al Republicii Moldova 
pentru CEDO a Acordului de soluţionare amiabilă a cererii nr. 36398/08 - Societatea Română de Televiziune (SRTv) 
împotriva Republicii Moldova, de pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO). 

Cunoașteți foarte bine care au fost originile acestui fapt și nu intenționez să vă rețin atenția asupra acestor 
detalii. 

De asemenea, în cadrul aceluiași comunicat, se anunță faptul că, după aprobarea de către CEDO a acestui 
Acord, TVR ‘va putea reveni imediat în Republica Moldova pe cablu şi pe transmisie digitală experimentală – în 
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funcţiune deja în zona Chişinăului –, precum şi pe transmisie digitală naţională atunci când aceasta va fi 
implementată în statul vecin, în 2015.’ 

Este de la sine înțeles că nu este necesar să redau aici prevederile acordului în ceea ce privește acordarea 
licenței și garanțiile oferite, dar consider absolut necesară oferirea de lămuriri suplimentare, în așa fel încât orice 
eventuală suspiciune sau interpretare să dispară. 

Stimate doamne și stimați domni, ceea ce s-a întâmplat în 2007 a fost mai mult decât regretabil, importanța 
prezenței TVR în spațiul media al Republicii Moldova fiind indiscutabilă. Personal, mă număr printre acei oameni 
politici românești care militează pentru relații cât mai apropiate și constructive, la toate nivelurile și în toate 
domeniile, între statul român și cel moldovean.  

În ceea ce privește soluționarea ambiabilă a cauzei SRTv, sunt perfect de acord că atitudinea ‘neprietenească’ 
față de statul vecin nu este de abordat, însă, vă rog să îmi comunicați dacă dumneavoastră considerați suficiente 
garanțiile oferite, ce se va întâmpla cu pierderile, de orice gen ar fi ele, suferite din această cauză, cum se vor acoperi 
acestea și, mai ales, dacă ‘măsurile reparatorii’ la care faceți referire sunt suficiente. Nu cred că ați putea omite 
situația financiară precară cu care TVR se confruntă și din cauza căreia ați operat modificări cu o serie de urmări 
nedorite. 

Totodată, în același spirit de prietenie și interes benefic față de vecinii noștri, vă rog să îmi comunicați cum 
se va face acoperirea emisiei pe întreg teritoriul Republicii Moldova, având în vedere zonele, nu puține la număr, 
care nu pot beneficia de acest tip de transmisie? Ce acoperire teritorială și ca numeric de populație va avea TVR în 
acest stat? Considerați că ați făcut tot ce s-a putut și ați eliminat toate variantele pentru ca toți cetățenii moldoveni, 
indiferent de zona în care locuiesc, să poată beneficia de programele televiziunii noastre naționale? Să nu trecem cu 
vederea faptul că Republica Moldova nu reprezintă doar Chișinăul și zonele sale limitrofe, cetățenii moldoveni din 
zonele rurale au nevoie și doresc să urmărească programele TVR. Să lăsăm, stimate doamne și stimați domni, 
perspectiva transmisiei digitale naţionale ce va fi implementată în Moldova în 2015 pentru aspecte prezente în 
sprijinul celor care așteaptă de șase ani revenirea noastră și care se văd acum fie în imposibilitate tehnică, fie în fața 
altei perioade de așteptare. Oricum ar fi, dezavantajul este al lor și ar fi păcat ca această revenire a TVR să fie doar 
un act formal și populist. 

ȘI MAI DIRECT DE ATÂT, DOAMNELOR ȘI DOMNILOR: 
Care este motivul renunțării la procesul de la CEDO dacă nu ați obținut prin Acordul de curând semnat și 

posibilitatea de transmisie și retransmisie prin eter, INDIFERENT DE TIPUL DE SEMNAL? 
CONCRET, ce se întâmplă cu drepturile cetățenilor moldoveni care NU dețin cablu? 
CE altceva în afara avantajelor reale pentru cetățeni ați urmărit prin această renunțare transformată în Acord? 
Considerați că Acordul reprezintă o muncă și un efort reale pentru susținerea și întărirea relației România- 

Republica Moldova sau doar un simplu gest prin care dumneavoastră vă prefaceți interesați și implicați, iar oamenii 
se prefac că au posibilitatea să urmărească programele TVR? 

Vă rog, de asemenea, să puneți la dispoziție întreaga documentație privitoare la demersurile pe care le-ați 
făcut asupra cauzei aflate pe rolul CEDO. 

Ca ultim punct, pornind de la faptul că ați anunțat că Acordul semnat presupune acordarea licenţei pe 
perioada maximă prevăzută de legislaţia Republicii Moldova, adică 7 ani, vă rog să îmi comunicați de ce, atât timp 
cât s-a recurs la renunțarea amiabilă la cauză, cât s-au avut în vedere măsuri reparatorii și cât, subliniez, România se 
află în relații dintre cele mai bune cu Republica Moldova, nu s-a avut în vedere o modificare legislativă, în sens de 
excepție, pentru acordarea licenței pe perioadă nelimitată? Ipotetic vorbind, deși nimeni nu își mai dorește repetarea 
momentului din 2007, dacă licența TVR ar fi retrasă din nou abuziv, ce s-ar întâmpla? Un nou proces la CEDO, alt 
timp și bani pierduți, un nou acord, o nouă incertitudine și o altă reintare a TVR doar pentru cetățenii moldoveni 
privilegiați cu accesul la televiziunea prin cablu? Ar fi păcat și pentru românii și pentru moldovenii care sunt sincer 
interesați de această situație și care vă așteaptă lămuririle. 

 
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 

 
*** 
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Adresată: domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanțelor Publice 
De către: deputat Ovidiu Cristian IANE 

 
 

Îndatorarea României: cât, ce, cine, cui, cum? 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Că ne place sau nu, cetățenii români își percep țara ca una profund îndatorată, care cu greu face față plăților, 

fiind nevoită să apeleze la împrumuturi.  
Această percepție conduce, în mod automat, la un climat de nesiguranță a cetățeanului, ca să nu mai 

menționez și alte probleme care decurg natural din statutul de stat datornic. 
Din toată această situație, unica și certa concluzie este aceea că toți va trebui să plătim pentru datoriile 

acumulate și cred că a venit timpul, oricât de costisitor ar fi din toate punctele de vedere, să tratăm problema foarte 
tranșant și deschis. 

Guvernatorul Băncii Naționale a României, domnul Mugur Isărescu, a declarat recent faptul că ‚în ultima 
perioadă, ritmul cel mai intens de creștere îl are datoria publică directă. Ea include împrumuturile externe contractate 
direct de Ministerul de Finanțe și autoritățile locale’, timp în care analiștii financiari au tot trimis semnale cu privite 
la creșterile datoriei noastre publice interne sau externe. 

Pe de altă parte, nu de multă vreme, premierul s-a prezentat în plenul reunit al Camerei Deputaților și 
Senatului pentru un nou Acord cu FMI, sperând, ca mulți dintre noi, de altfel, ca acesta să fie și ultimul. 

Domnule ministru, cu toții ne dorim stabilitate fiscală, fără de care nu se poate realiza stabilitatea niciunui alt 
domeniu. La fel, ne dorim să cunoaștem foarte clar situația în care țara noastră se află din punctul de vedere al 
datoriilor contractate, datorii care ne privesc și ne costă pe toți, iar dumneavoastră sunteți cel mai în măsură să faceți 
acest lucru cunoscut, dincolo de orice alte analize, supoziții sau predicții.  

Așadar, domnule ministru, vă rog să îmi comunicați următoarele: 
1. Conform prevederilor Legii 313/2004 cu modificările și completările ulterioare prin 

care datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul 
Finanţelor Publice, care este, din 2008 și până în prezent, datoria externă pe termen mediu şi lung a 
României, pe categorii, respectiv datoria publică directă, cea garantată, cea negarantată public, 
depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor  și împrumuturi de la FMI? 

2. Cum s-a repercutat, din 2008 și până în prezent, datoria externă negarantată public 
asupra economiei naționale și care sunt previziunile financiare în acest sens pentru anul 2013? 

3. Care este, din 2008 și până la momentul de față, structura de scadențe, debitori și 
creditori ai datoriei publice externe a României? 

4. Care este, din 2008 și până la momentul de față, structura pe sectoare instituţionale, 
scadenţe şi instrumente financiare a datoriei publice externe a României? 

5. În vederea observării gradului de eficiență a utilizării banilor proveniți din 
împrumuturi, care este raportul dintre datoria externă totală și PIB pentru anii 2008, 2009, 2010, 
2011 și 2012? 

6. Care a fost datoria publică internă, guvernamentală și locală, a României, pe anii 
2008, 2009, 2010, 2011 și 2012, cât a reprezentat aceasta din PIB-ul respectivilor ani, în ce monede 
a fost denominată și care au fost tipurile de instrumente în care a fost contractată? Din toate aceste 
puncte de vedere, care sunt previziunile financiare pentru anul în curs? 

7. Care este contul curent al balanţei pe anii 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, respectiv 
cele două trimestre ale anului 2013? 
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Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

* * *  
 

 
Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice 
De către: deputat Ovidiu Cristian IANE 

 
Intervențiile pe piața muncii. Formale și din ce în ce mai palide. 

  
Stimată doamnă ministru, 
Datele provizorii publicate de către Institutul Național de Statistică au arătat faptul că, anul trecut, pentru 

aplicarea intervențiilor publice prevăzute prin politicile privitoare la piața muncii, s-au cheltuit aproximativ 1,683 
miliarde de lei, reprezentând 0,29% din P.I.B. Astfel, față de 2011, s-a înregistrat o scădere cu 0,07 puncte 
procentuale, iar intervențiile au vizat șomerii și alte persoane dezavantajate pe piața muncii. 

 
Potrivit statisticii prezentate, 57,3% din totalul cheltuielilor cu politicile privitoare la piața muncii au 

reprezentat suporturile financiare, respectiv măsurile pasive, din care indemnizația de șomaj a însemnat 91,7%, adică 
mai mult de jumătate din totalul sumelor cheltuite cu politicile referitoare la piața muncii. 

De asemenea, în ceea ce privește cheltuielile cu măsurile active, acestea au totalizat circa 200,592 milioane 
de lei, măsurile pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii fiind de 11,9%, o zecime din totalul 
sumelor ce au fost cheltuite cu intervențiile pe piața muncii. 

Stimată doamnă ministru, consider că aceste date reflectă un adevăr extrem de dezolant. Lăsând deoparte 
procentul extrem de mic pentru intervențiile pe piața muncii, faptul că măsurile pasive constituie o mare parte din 
acestea, ar trebui să vă determine să găsiți soluții mult mai rapide și eficiente, care să conducă la diminuarea acestora 
în favoarea măsurilor active. 

Vă rog, în consecință, să îmi comunicați următoarele: 
1. Planul imediat de creștere a ponderii măsurilor active în intervențiile pe piața 

muncii; 
2. Sumele cheltuite din ianuarie 2013 și până în acest moment pentru intervențiile pe 

piața muncii, defalcate pe măsuri active și pasive; 
3. Sumele cheltuite din ianuarie 2013 și până în acest moment pentru măsurile active 

privitoare la intervențiile pe piața muncii, defalcate pe categorii de persoane defavorizate; 
4. Motivele, altele decât eterna lipsă financiară, problemele economice și urmările 

firești care decurg din acestea, pentru care ministerul pe care îl conduceți nu a creat o strategie cu 
adevărat puternică, cu efecte concrete, în ceea ce privește intervențiile pe piața muncii din 
România. 
 
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

*** 
 
 

Adresată: domnului Daniel Constantin Barbu, ministrul Culturii 
De către: deputat Ovidiu Cristian IANE 

 
Apel: Includerea localității Roșia Montană în patromoniul mondial UNESCO 
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Stimate domnule ministru, 
 
Subiectul întrebării pe care v-o adresez azi nu mai are nevoie, în opinia mea, de nicio prezentare, așa cum ar 

fi inutilă orice expunere pentru a vă determina să-i acordați atenția pe care o merită.  
Dețineți mandatul culturii în România, ceea ce presupune că activitatea dumneavoastră trebuie să reprezinte 

interesele noastre, identitatea, întreaga moștenire culturală națională. 
Din acest motiv, vă solicit, domnule ministru, și știu că nu sunt singurul, să inițiați în regim prioritar, de 

urgență, demersurile necesare pentru ca localitatea Roșia Montană, prin situl inestimabil pe care îl deține și prin 
concentrarea unică a celor mai însemnate și numeroase valori de patromoniu naționale, să intre în patrimoniul 
mondial UNESCO, prin includerea ei pe Lista Tentativă a României pentru UNESCO, de altfel, un obiectiv trenat de 
zece ani, în ciuda numeroaselor solicitări și eforturi făcute până acum de reprezentanți nonguvernamentali.  

În caz contrar celor de mai-sus, vă rog să îmi comunicați cauzele si să faceți publică motivația bine 
argumentată și dovedită a imposibilității. 

 
 
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

*** 
 
 
 
Adresată: domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
De către: deputat Ovidiu Cristian IANE 

 
 

Sprijinirea industriei forestiere și crearea de 
 locuri de muncă prin gestionarea coerentă și rațională a pădurilor din România 

 
 
Stimate domnule ministru, 
 
După cincisprezece ani, noua strategie de gestionare a pădurilor din cadrul Uniunii Europene vine cu o 

perspectivă conformă tendințelor și dinamicii globale, unul din obiectivele sale principale fiind acela al creării de noi 
locuri de muncă. 

 
 
 
Astfel, strategia în cauză, mergând pe domenii de activitate cu mult mai numeroase și mai complexe, ia în 

considerare și întrerpinderile. 
Din acest punct de vedere, Comisia Europeană a făcut public un proiect de sprijinire a industriilor forestiere, 

cu accent pe cea a hârtiei și prelucrării lemnului, considerându-se prioritar acest sector pe fondul preocuprărilor 
europene de creștere economică și, ca o rezultantă firească, creșterea locurilor de muncă. 

Din acest punct de vedere, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicați următoarele: 
1. Care este contribuția ministerului pe care îl conduceți la elaborarea acestei noi 

strategii europene, având în vedere faptul că la acest proces au participat și guvernele naționale? 
2. Care este planul comun de cooperare între Ministerul Economiei și cel al Agriculturii 

și Dezvoltării Rurale pentru eficientizarea dezvoltării rurale în acord cu strategia europeană de 
gestionare a pădurilor? 

3. Cum și pe ce perioadă veți acorda strategia națională a industriei forestiere și a celor 
adiacente cu noua strategie europeană? 
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4. Câte locuri de muncă oferă în acest moment industria forestiară din România, 
defalcat pe activități și județe? 

5. Care este profitul anual adus de industria forestieră românească, defalcat pe activități 
și județe, și ce procent reprezintă acesta din P.I.B.? 

 
  
 
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 

*** 
 
 
Adresată: domnului Liviu Nicolae DRAGNEA, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
De către: deputat ENACHE MARIAN 

 
 
 „Cereri de finanțare depuse de comune din Colegiul uninominal nr. 8, județul Neamț” 
 
 
Stimate domnule Viceprim-ministru, 
Prin prezenta întrebare vă supun atenţiei cererea de finanţare din cadrul programului „Reabilitarea, 

modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural” instituit prin Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările 
şi completările ulterioare, depusă în luna iunie 2011, de primăria comunei Tarcău, Colegiul uninomonal nr.8, județul 
Neamț. 

Dosarul cererii de finanţare a fost declarat ADMIS, având numărul de intrare 448_SPIRAC/15.06.2011, cu 
un punctaj de 62,22 (poziţia 242 din listă). 

Având în vedere că Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a deschis o nouă sesiune de 
depunere de dosare de cereri de finanţare în cadrul proiectului sus menționat începând cu data de 20 septembrie 
3013, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne comunica situaţia dosarului cererii 448_SPIRAC/15.06.2011 al 
comunei Tarcău, întrucât până la această dată inițiatorii nu au primit un răspuns oficial. 

 
Solicit răspuns direct, potrivit art. 169 din Regulamentul Camerei Deputaților. 
Cu deosebită considerație, 

 
 

*** 
 
 
Adresată:  domnului Dan-Coman ȘOVA, ministrul Delegat pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții 
Străine 
De către: deputat Manuela MITREA 

 
Varianta de ocolire a municipiului Constanţa 

 
  
Decizia privind construcţia variantei de ocolire a municipiului Constanţa, a fost luată în anul 2005, când 

Guvernul a aprobat Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Astfel, în data de 7 decembrie 2005 a fost  semnat la Bucureşti proiectul pentru 
finanţarea construcţiei variantei de ocolire a municipiului Constanţa.  Această varianta de ocolire a municipiului 
Constanţa face parte din Coridorul IV Pan European.  
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Proiectul are ca obiectiv principal construcția a aproximativ 22 de kilometri de drum cu profil de autostradă, 
având ca punct de pornire nodul rutier de legătură cu DN2A, aflat în vecinatatea orașului Ovidiu, și punct final 
Poarta 9 a Portului Constanța Sud. 

Construcţia variantei de ocolire a municipiului Constanţa a început în data de 21 noiembrie 2008 şi în 
decursul timpului au existat mai multe termene de finalizare a lucrărilor, ce au fost amânate succesiv, de la 31 
decembrie 2011 la 31 decembrie 2012, apoi pentru iulie 2013. Noul termen este 31 octombrie 2014, ceea ce face ca 
durata proiectului să se dubleze, de la 3 la 6 ani. 

Potrivit Ministerului Finanțelor Publice, motivul pentru care durata contractului de execuţie a investiţiei va fi 
extinsă este stadiul lucrărilor, de aproximativ 70%. Cauza întârzierii este "slaba mobilizare a constructorului".  

În aceste condiţii, doresc să vă întreb domnule ministru Dan-Coman ŞOVA, dacă există posibilitatea 
finalizării lucrărilor la varianta de ocolire a municipiului Constanţa până la începutul sezonului estival din 2014.  

De asemenea, doresc să vă întreb dacă statul român a prevăzut în contract penalităţi pentru constructor pentru 
nefinalizarea la timp a lucrărilor şi dacă la rândul ei România va plăti penalităţi pentru că lucrările vor fi terminate cu 
întârziere, având în vedere că investiţia este realizată în baza unui acord de împrumut semnat cu Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare? 
 
 

*** 
 

 Întrebări 
 
Adresată: domnului Baniel Constantin BARBU, ministrul Culturii  
 

 
Cula de la Măldăreşti, monument istoric 

de categoria A, trebuie cumpărată de către stat 
 

  
 Complexul Muzeal Măldăreşti a fost organizat într-un cadru natural pitoresc şi reuneşte Culele Greceanu, 
Duca, precum şi Casa Memorială I. G. Duca, toate fiind monumente deosebite ale arhitecturii româneşti, în care se 
împletesc armonios elemente ţărăneşti din zonă cu elemente ale unor construcţii cu caracter de fortificaţii. Pe aceste 
meleaguri, unde legenda se îmbină cu istoria, Cula Greceanu îşi are începuturile în secolul al XVI-lea, când Nan 
Paharnicul construieşte un turn de apărare, iar nepotul sau, Tudor Maldar, adaugă spre sfârşitul secolului al XVIII-
lea, restul construcţiei. Cu doi ani în urmă, cula de la Măldăreşti i-a fost retrocedată doamnei Ileana Anghel 
Greceanu, descendenta familiei care a primit prin zestre acest edificiu, iar în prezent, pentru a menţine în circuitul 
muzeal şi turistic acest aşezământ, Consiliul Judeţean Vâlcea plăteşte lunar 5.000 lei doar pentru chirie. La această 
sumă se adaugă cheltuielile cu utilităţile şi de întreţinere. Atât în opinia mea, cât şi a reprezentanţilor Consiliului 
Judeţean Vâlcea şi a specialiştilor în domeniul culturii, este foarte important ca statul să cumpere acest monument 
istoric de categoria A, având în vedere pe de-o parte eficientizarea cheltuielilor, cât şi faptul că noul proprietar poate 
schimba oricând doreşte destinaţia proprietăţilor respective.  

 În concluzie, stimate domn ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată 
mai sus şi,cu autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare.  

 Solicit răspuns scris şi oral.  

Cu deosebită consideraţie, 

Deputat 

Aurel Vlădoiu 

 

*** 
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Adresată: domnului Lucian Diniţă, comisar-şef 
 
 
Permiteţi-mi să încep prin a vă felicita pentru interesul pe care îl arătaţi în ceea ce priveşte siguranţa rutieră 

din România. În acest sens, vă propun o dezbatere pe noul proiect al codului rutier, eficientă şi nonconformistă în 
acelaşi timp: vă invit să parcurgem împreună traseul Bucureşti – Satu Mare într-un autoturism pe care îl voi conduce 
personal respectând, bineînţeles, toate regulile de circulaţie. La această dezbatere, îl voi invita şi pe domnul ministru 
Radu Stroe. 

 
Vom parcurge acest traseu folosind un autoturism marca Dacia fără girofar sau antemergator, încercând astfel 

să traim noi înşine - factori de decizie - experienţa cetăţenilor cărora acest Cod Rutier le este adresat. 
 
Consider că doar evaluand în mod real şi în teren efectele legilor pe care le elaboram, putem să luăm cele mai 

corecte şi documentate decizii.  
 
Sunt la dispoziţia dumneavoastra în orice zi a perioadei următoare în care dispuneţi de timp pentru a 

întreprinde acest demers. Aştept o propunere din partea domnului ministru Radu Stroe pentru a stabili această dată, 
deoarece sunt convins că are un program mult mai solicitant decât al meu, urmând să vă înştiinţez şi pe 
dumneavoastră data în cauză. 

Sunteţi interesat să dăm curs acestei dezbateri? 
     
Vă rog să primiţi expresia sentimentelor mele cele mai alese.  
 
Cu deosebit respect, 
 
 

Deputat 
Mihai Răzvan STURZU 

 
*** 

 
 

Adresata: domnului Remus Pricopie, ministrul Educatiei Nationale 
 
 

Solicitarile Sinticatului Invatamantului Preuniversitar “Prof. Ion Neacsu” Buzau 
 
Stimate domnule ministru, 
Imi revine misiunea de a va informa asupra solicitarilor pe care le-am primit din partea Biroului Operativ al 

Sinticatului Invatamantului Preuniversitar “Prof. Ion Neacsu” Buzau. Intr-un document in care conducerea miscarii 
sindicale subliniaza ca anumite cerinte al cadrelor didactice s-au regasit in programul cu care USL a castigat alegerile 
generale, sunt enumerate cateva cerinte esentiale, pe care le mentionez mai jos: 

1. Respectarea Legii Educaţiei Naționale, în sensul acordării, începând cu anul 
2014, a minimum 6% din P.I.B. pentru educație și creșterea ponderii cheltuielilor de 
personal pentru învățământ, din totalul cheltuielilor de personal din sectorul public; 

 Termen: data adoptării Legii Bugetului de stat pentru anul 2014 
2. Modificarea Legii educației naționale, inclusiv în ceea ce privește statutul 

personalului didactic, astfel încât să se țină cont de realitățile sistemului, să se elimine 
discriminările existente în prezent și să conducă la creșterea calității actului de instrucție și 
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educație, dar și la o mai bună implicare în luarea deciziilor a personalului unității de 
învățământ; 

Termen: 30 Noiembrie 2013 
3. Adoptarea unei legi de salarizare, prin care salariile profesorilor debutanți să 

crească cu 50 %, iar raportul dintre salariul de bază maxim al funcției didactice și cel minim 
să fie de 2:1. Aceasta este singura soluție pentru ca meseria de dascăl să devină motivantă și 
tinerii performanți să fie atrași către cariera didactică. De asemenea, se impune majorarea 
salariilor personalului nedidactic, având în vedere faptul că actualele venituri ale acestei 
categorii de salariați, le permit un trai sub limita de subzistență; 

Termen: 1 Ianuarie 2014 
4. Depolitizarea învățământului în sensul că, în alegerea directorilor unităților 

de învățământ, rolul determinant să revină colectivului unității și nu factorilor politici; 
Termen: 30 Aprilie 2014 
5. Regândirea  programelor școlare și a sistemului de evaluare a elevilor, în 

sensul de a se pune accent pe latura formativă și nu pe cea informativă, iar prin evaluare să 
se verifice capacitatea elevilor de a aplica practic cunoștințele dobândite, pentru a face față 
cerințelor în schimbare și competiției de pe piața forței de muncă;  

Termen: 31 August 2014. 
Vreau sa remarc pozitiv faptul ca, pe langa cerintele care tin de salarizarea personalului didactic si de 

cresterea bugetului alocat invatamantului, sindicalistii solicita luarea unor masuri care vizeaza deplasarea accentului 
pe latura formativa a sistemului educatiei nationale. 

Doresc sa imi raspundeti, punctual, daca cele cinci puncte vizate de sindicalisti pot primi sustinere bugetara 
sau, dupa caz, isi pot gasi locul in strategiile M.E.N. de dezvoltare a sistemului educatiei nationale.  

Va multumesc! 

    
.      
Solicit raspuns scris. 
Cu aleasa consideratie, 

Deputat  
Adrian Mocanu 

 
*** 

 
 

Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educatiei Nationale 
 
-  
 

Şcolile profesionale în mediul rural 
 
Domnule ministru, 
 
Cu toţii suntem de acord că, anual, piaţa muncii şi oferta educaţională se îndepărtează tot mai mult şi nu se 

poate vorbi despre o coordonare şi o corelare a pregătirii celor care ies de pe băncile şcolii cu ceea ce le cer 
angajatorii. Dovadă stau cifrele, care spun că avem tot mai mulţi posesori de diplome universitare, dar oferta de 
locuri de muncă pentru absolvenţii de studii superioare nu depăşeşte 20% din cifra totală. 

Reintroducerea în sistem a şcolilor profesionale are, probabil, nevoie de o schimbare de mentalitate, pentru 
că, anul acesta, înscrierea elevilor în aceste şcoli a depăşit cu puţin procentul de 60% din oferta educaţională. 

Având în vedere potenţialul agricol al României şi faptul că agricultura poate relansa economia (dovadă 
producţia impresionantă de anul acesta la multe culturi), dar şi faptul că fermele agricole şi investitorii în acest 
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segment se plâng de lipsa fermierilor şi agricultorilor calificaţi, consider că şcolile agricole reprezintă o alternativă 
viabilă. 

Mai mult decât atât, cunoscut fiind nivelul de trai scăzut şi sărăcia multor familii din mediul rural, care nu-şi 
pot trimite copiii la şcoală la oraş, soluţia cea mai bună ar fi înfiinţarea şcolilor agricole la ţară. Iar acest lucru ar 
contribui inclusiv la reducerea abandonului şcolar.  

Iar acest lucru nu ar trebui să însemne efort financiar exclusiv pentru Ministerul Educaţiei, ci implicarea 
investitorilor, pentru că sunt suficiente firme cu specific agricol care duc lipsă de forţă de muncă specializată şi ar fi 
interesate să îşi pregătească personal calificat.  

 
Iată de ce mă adresez dumneavoastră cu întrebarea dacă aveţi în vedere posibilitatea înfiinţării acestor şcoli în 

mediul rural, la nivel naţional, în baza unui program integrat? 
 
Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat  
Ion Bălan 

 
*** 

 
 
 

Adresată: doamnei Ministru Ramona Mănescu, ministrul Transporturilor 
 
 
În calitate de parlamentar ales în Colegiul 24, Circumscripţia 42, Bucureşti – Drumul Taberei, permiteţi-mi, 

vă rog, să vă supun atenţiei un subiect de interes atât pentru mine ca deputat, cât şi pentru cetăţenii pe care îi reprezint 
în colegiul mai sus menţionat. Care este stadiul lucrărilor de la Magistrala de metrou din Drumul Taberei şi 
care este parcursul proiectului de acum înainte? 

 
Cu respect vă menţionez faptul că această magistrală de metrou reprezintă speranţa cetăţenilor din Drumul 

Taberei pentru un flux de transport fluid, însă, deocamdata este, din pacate, o sursă de disconfort continuu. 
 
Solicit răspunsul dumneavoastră în scris. 
 
   Vă rog să primiţi expresia sentimentelor mele cele mai alese.  

 
 

Deputat 
Mihai Răzvan STURZU 

 
*** 

 
 

Adresată: domnului Constantin Niţă, ministrul Economiei 
 
 

Zeci de familii din localităţile vâlcene 
Măldăreşti, Stroeşti, Dăeşti şi Pesceana nu beneficiază de curent electric 

 
În judeţul Vâlcea, pe raza localităţilor Măldăreşti, Stroeşti, Dăeşti  şi Pesceana, există un număr de peste 160 

de gospodării care nu beneficiază de curent electric. În multe dintre aceste cazuri, cea mai apropiată linie de medie 
tensiune se află la o distanţă destul de mică, însă, familiile respective, formate din tineri căsătoriţi sau persoane 
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vârstnice, cu o situaţie materială precară, nu pot suporta costurile pentru extinderea reţelelor până la casele lor, decât 
într-o proporţie redusă. 

Săptămânal, la audienţe, această  problemă mi-o semnalează locuitorii din aceste comune ale judeţului, lucru 
absolut îngrijorător. Nu este normal ca, într-o ţară europeană, să mai existe oameni care încă folosesc lumânarea 
pentru a-şi lumina locuinţele seara şi noaptea. Din păcate, Consiliul Judeţean Vâlcea nu dispune de fondurile 
necesare pentru electrificarea celor aproape 10 sate lipsite parţial de curent electric. Semnale optimiste nu vin nici din 
partea reprezentanţilor companiei Electrica. Având în vedere decizia Guvernului de a sprijini electrificarea tuturor 
satelor din zona rurală, vă adresez rugămintea de a găsi cele mai bune şi rapide modalităţi de a sprijini comunităţile 
respective.  

În concluzie, stimat domn ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată 
şi, cu autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare. Solicit răspuns scris şi oral. 

 
Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat 
Aurel Vlădoiu 

 
*** 

 
 
Adresată: domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale,  
 

Măsuri pentru asigurarea operatorilor însămânțători în zootehnie 
 
Stimate domnule ministru,   
Este o realitatea certă faptul că zootehnia reprezintă un domeniu foarte important pentru siguranța agro-

alimentară, însă modul rudimentar încă practicat în domeniul creșterii animalelor, mai ales în fermele mici din 
mediul rural, este, încă, ineficient și necompetitiv.  

 Majoritatea țărilor cu o agricultură avansată folosesc practica însămânțărilor artificiale având rezultate în 
sectorul zotehnic net superioare țărilor pentru care genetica nu reprezintă o prioritate. Avantajele folosirii geneticii 
sunt zoo- economice, dar și sanitar-veterinare, din acest considerent este salutară înființarea Agenției Naționale 
pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie ce funcționează în subordinea M.A.D.R. 

Zootehniștii din județul Vaslui, pe care îl reprezint în Parlamentul României, se confruntă cu o lipsă acută a 
operatorilor însămânțători, mai exact, din cele 85 de comune doar 41 sunt deservite de specialiști, fapt ce se reflectă 
în numărul scăzut de inseminări. Anul trecut s-au înregistrat doar 10.380 însămânţări artificiale, dintr-un efectiv de 
32.100 capete. Din cauza lipsei specialiștilor nu se poate face ameliorarea genetică a animalelor, iar pierderile 
economice vor fi accentuate și de imposibilitatea fermierilor de a primi subvenții sau de a accesa proiecte cu bani 
europeni. 

Consider că se impun măsuri imediate pentru impulsionarea zootehniei ca ramură importantă a agriculturii 
care trebuie să reprezinte o prioritate în fapt și nu doar la nivel declarativ.  

 Domnule ministru, vă rog să-mi comunicaţi care este strategia ministerului pe care îl coordonați pentru 
asigurarea operatorilor însămânțători din județul Vaslui, astfel încât sectorul zootehnic să fie competitiv, la nivel 
european. 

Folosesc acest prilej pentru a vă asigura de întreaga mea considerație! 

 Solicit răspunsul  în scris. 

Vă mulţumesc,   
Deputat 

Ana Birchall 
 

*** 
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Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educatiei Nationale 
 
 

 
Problema lipsei personalului medical în unitățile de învățământ 

 
 
Stimați domni miniștri,   
Este cunoscut faptul că, din cauza dificultăților economice, Ministerul Educației Naționale și Ministerul 

Sănătății, nu au primit un procent din P.I.B care să permită investiții majore, atât în resursa umană, cât și în cea 
materială. Tinerii reprezintă cea mai importantă resursă a acestei ţări, ei reprezentând viitorul acestei națiuni. Din 
acest motiv investiția în tineri trebuie să reprezinte cu adevărat o prioritate naţională. 

 Pe fondul unei subfinanțări acute ce ține de mult prea mulți ani, unitățile școlare din România au un deficit 
îngrijorător de personal medical specializat. Pentru cei peste trei milioane de elevi, la nivel naţional, există puţin 
peste 1.500 de medici şcolari şi în jur de 2.000 de asistente, în condițiile în care ar fi necesar un număr dublu de 
personal medical. Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui, în prezent, în judeţul Vaslui, pe care îl reprezint în 
Parlamentul României, doar 44 de unităţi şcolare beneficiază de cabinete medicale, iar în cadrul acestor cabinete, 
doar opt medici, din care trei generalişti, doi specialişti în medicina de familie şi trei dentişti, au grijă de cei peste 
75.000 de elevi. 

 Consider că se impun măsuri urgente pentru soluționarea acestei situații dramatice a deficitului de personal 
medical și pentru dotarea corespunzătoare a cabinetelor școlare, precum și reglementări suplimentare privind 
atribuțiile specifice personalului medical școlar. 

 Domnilor miniștri, vă rog să-mi comunicaţi care este strategia ministerelor pe care le coordonați pentru 
soluționarea problemei deficitului de personal medical specializat pentru cabinetele școlare din județul Vaslui, dar și 
la nivel național. 

Folosesc, domnilor miniștri, acest prilej pentru a vă asigura de întreaga mea considerație! 

 Solicit răspunsul în scris.                       

Vă mulţumesc,   

         
Deputat 

Ana Birchall 
 

*** 

              
Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice 

                       
 

Situaţia centrelor de plasament 
 

 
 
Stimată doamnă ministru,   
 Domeniul protecţiei copilului s-a confruntat după anul 1989 cu numeroase provocări care nu au permis de 

multe ori accelerarea progresului acestui domeniu. Pe fondul crizei economice puternice din ultimii ani de zile, 
România s-a confruntat şi continuă să se confrunte cu o realitate extrem de dură şi anume creşterea numărului de 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 25 - 2013 săptămâna 30 septembrie – 
4 octombrie 2013   

 

85

copii abandonaţi de către părinţi sau a copiilor retraşi de către autorităţi din cadrul famiilor din cauza condiţiilor 
dificile de trai la care erau supuşi.  

Lipsa posibilităţilor financiare, numărul mare de copii dint-o familie, neglijenţa părinţilor reprezintă doar 
câteva dintre cauzele care au condus la această situaţie. 

 Într-un astfel de context, numărul centrelor de plasament a devenit insuficient, în multe dintre cele existente 
deja, capacitatea de primire a copiilor fiind deja atinsă. Astfel, s-a produs o aglomeraţie în aceste centre, copiii fiind 
nevoiţi să locuiască mai mulţi în aceiaşi cameră şi chiar să doarmă mai mulţi în acelaşi pat. La această problemă se 
mai adaugă şi problema asistenţilor maternali care au solicitat în repetate rânduri să fie sprijiniţi de către autorităţi 
pentru a putea avea grijă aşa cum se cuvinte de copiii pe care i-au luat în plasament. Pe de altă parte se aduce în 
discuţie şi chestiunea bugetului care în multe dintre cazuri rămâne acelaşi deşi numărul de copii este unul mai mare. 
Astfel, copiii sunt nevoiţi să se mulţumească cu haine mai puţine, cu hrană mai puţină, ceea ce este complet 
inacceptabil.  

 Consider că trebuiesc luate toate măsurile necesare astfel încât copiii din centrele de plasament să dispună de 
condiţii decente, demne de secolul în care trăim. Nu putem ignora situaţia acestor copii, care pe lângă faptul că sunt 
nevoiţi să crească departe de familiile lor sunt nevoiţi să suporte şi derapajele unui sistem care ar trebui să le asigure 
un trai decent. Nu este drept ca aceşti copii să fie victimele guvernării defectuoase a Partidului Democrat Liberal din 
ultimii ani de zile. Avem datoria faţă de aceşti copii să le putem oferi şansa la o viaţă decentă şi la un viitor lipsit de 
griji.  

 Vă rog doamnă ministru să-mi comunicaţi care sunt măsurile prin care ministerul pe care îl coordonaţi îşi 
propune să mărească capacitatea centrelor de plasament pentru ca aceşti copii să beneficieze de condiţii decente de 
trai, condiţii la care au tot dreptul. Folosesc acest prilej pentru a vă asigura de întreaga mea consideraţie.  

Solicit răspunsul în scris.                    

  Vă mulţumesc,   

       
Deputat 

Ana Birchall 
 

*** 
 
Adresată: domnului Mihnea COsmin Costoiu, ministrul delegat pentru Învățământ Superior,  
 
 

Taxele pentru căminele din universităţile de stat 
  
Stimate domnule ministru,   
 De prea mulţi ani de zile asistăm cu toţii la adoptarea şi implementarea a nenumărate reforme care au avut 

drept obiectiv primordial sistemul educaţional din România. O bună parte din aceste reforme s-au dovedit a fi în timp 
derapaje inacceptabile şi inexplicabile pentru o ţară  în care cea mai importantă resursă o reprezintă, fără nici o urmă 
de îndoială, copiii şi tinerii. Lipsa de predictibilitate şi de stabilitate sunt doar două dintre cauzele care au contribuit 
în mod constant la destabilizarea sistemului educaţional din România. 

 Aşa cum era şi de aşteptat, nici sistemul universitar de învăţământ nu a fost ocolit de astfel de reforme, 
menite cel puţin în teorie, să îmbunătăţească în mod considerabil calitatea actului educaţional. În mod regretabil, 
mediul universitar se confruntă în prezent cu numeroase probleme, una dintre ele fiind şi cea a taxelor pentru 
căminele din universităţile de stat.   

Aşa cum reiese dintr-o analiză a Asociaţiei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România, în mai bine 
de jumătate dintre universităţi aceste taxe au crescut, studenţii fiind nevoiţi astfel să plătească taxe cu până la 500 de 
lei mai mult decât ar fi plătit cu un an în urmă. Este evident faptul că în aceste condiţii, tot mai puţine familii vor 
ajunge să-şi permită să plătească  sumele pe care le presupune înscrierea la o facultate, fapt ce va putea conduce în 
cele din urmă, la o scădere a numărului de studenţi.  

 Consider că într-o Europă care deja se confruntă cu o rată a şomajului în rândul tinerilor din ce în ce mai 
ridicată nu ne putem permite riscul ca numărul absolvenţilor de facultăţi să scadă datorită impunerii unor taxe ridicate 
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pentru căminele din universităţi. Este astfel necesară luarea unor măsuri imediate astfel încât tinerii din România să 
îşi poată permite să plătească costurile unui loc într-un cămin la facultate. Susţinerea acestor tineri reprezintă înainte 
de toate susţinerea unui viitor pentru ţara noastră. Prin aceşti tineri vom putea spera la un viitor mai bun, la o ţară în 
care performanţa este răsplătită şi încurajată.  

 Asigurându-vă de întreaga mea consideraţie, vă rog domnule ministru să-mi comunicaţi care sunt măsurile 
prin care urmăriţi ca această creştere a taxelor pentru căminele din universităţi să nu se concretizeze într-o cauză 
primordială a scăderii numărului de studenţi din facultăţile din România.  

 Solicit răspunsul în scris.                        

Vă mulţumesc,  

         
Deputat 

Ana Birchall 
 

*** 
 
Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educatiei Nationale 
 

Manuale şcolare gratuite pentru ciclul superior al liceului 
 
Stimate domnule ministru,   
 Este cunoscut faptul că tinerii reprezintă cea mai importantă resursă a acestei ţări și că prin educație se 

construiește viitorul unei națiuni, din acest motiv consider că educația trebuie să reprezinte cu adevărat o prioritate 
naţională. 

 Realitățile socio-economice care au dus la subfinanțarea acută a sistemului educațional, dar și incoerența 
politicilor educaționale de mult prea mulţi ani au generat situația dramatică a  abandonului școlar.  

Numai în acest an, în județul Vaslui, pe care îl reprezint în Parlamentul României, 400 de elevi au renunțat să 
urmeze cursurile liceale după absolvirea ciclului gimnazial. De asemenea, mulți abandonează școala încă din ciclul 
primar sau gimnazial din cauza lipsurilor materiale, dificultăților legate de transport, lipsei spațiilor adecvate 
procesului instructiv-educativ, dar și a lipsei de perspectivă în contextul procentului nu foarte bun de integrare în 
piața muncii. La toate aceste neajunsuri se adaugă lipsa manualelor actualizate sau, mai grav excepția gratuității 
manualelor necesare claselor din ciclul superior al liceului în pofida  articolul 16, alin(3) din Legea educaţiei 
naţionale care prevede că, ,,În scopul realizării finalităţilor educaţiei şi a formării profesionale prin sistemul naţional 
de învăţământ, învăţământul liceal de stat este generalizat şi gratuit’’. Din cauza lipsei manualelor gratuite pentru 
clasele ciclului superior al liceului, sute de mii de elevi sunt nevoiți să cheltuiască sume importante pentru 
achiziționarea lor sau, mai grav, renunță la educație. 

 Consider că această situație trebuie remediată deorece nu se poate face o educație standardizată și de calitate 
fără manuale școlare. Fiecare euro cheltuit pentru educaţie nu trebuie privit ca o cheltuială, ci ca o investiţie din 
partea statului în propriul său viitor. 

 Domnule ministru, vă rog să-mi comunicaţi care este strategia ministerului pe care îl coordonați pentru 
finanțarea achiziționării de manuale școlare destinate ciclului superior al liceului, astfel încât, tinerii noștri să 
beneficieze de servicii educaționale de calitate. 

Folosesc, domnule ministru, acest prilej pentru a vă asigura de întreaga mea considerație!  

 Solicit răspunsul în scris.                      

 Vă mulţumesc,   
Deputat 

Ana Birchall 
 

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

      Domnului Titus Corlăţean, ministrul Afacerilor Externe 
                     
 

Strategii pentru promovarea programelor  
și proiectelor transfrontaliere la granița de est 

 
 
Stimați domni miniștri,   
 Este evident faptul că integrarea României în Uniunea Europeană reprezintă un prim pas pentru procesul de 

europenizare al țării, un proces amplu de adaptare la valorile democratice europene și la politicile economice în 
concordanță cu interesele naționale și europene. 

 În acest context, Programul Operațional Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013 reprezintă un real 
succes, fiind atrase fonduri europene nerambursabile prin Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat în 
valoare de aproximativ 126 milioane Euro, cu impact direct asupra economiei și implicit, nivelului de trai al 
locuitorilor. Județul Vaslui este beneficiar al acestui program, aspect ce trebuie apreciat pozitiv, având în vedere 
dificultățile socio-economice cu care se confruntă zona Moldovei, dar mai ales județul Vaslui pe care îl reprezint în 
Parlamentul României. 

 Consider că atragerea fondurilor europene prin programele transfrontaliere reprezintă o oportunitate majoră 
pentru județul Vaslui, fiind preconizată aprobarea unui acord de finanțare a politicii regionale pentru perioada 2014-
2020 de către UE, cu un buget de 8,9 miliarde EUR pe cooperarea teritorială europeană (CTE) care include 
programele de cooperare transfrontalieră. 

          Domnilor miniștri, vă rog să-mi comunicaţi care este strategia ministerelor pe care le coordonați pentru 
o mai bună absorbție a fondurilor europene prin programe transfrontaliere pentru județul Vaslui. 

Folosesc acest prilej pentru a vă asigura de întreaga mea considerație! 
 

 Solicit răspunsul în scris.                    

   Vă mulţumesc,  

  
Deputat 

Ana Birchall 
 

*** 
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Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 
 
 
 

 Declaraţii politice 

 
Şi adevărul ne va elibera 

 
 
Domnule Preşedinte de şedinţă, Doamnelor şi Domnilor deputaţi 
 
 Nu putem să ne facem până la capăt datoria de aleşi ai poporului dacă nu acţionăm în lumina 

adevărului. Una dintre lozincile electorale care au dus la victoria USL în cadrul alegerilor parlamentare din 
decembrie 2012 a fost ”Dreptate până la capăt”. În lumina acestor două adevăruri (adevăruri pentru mine şi sper că 
pentru milioane de concetăţeni) mă adresez dumneavoastră şi prin  dumneavoastră colegilor din Comisia Specială 
pentru Roşia Montană cu următoarea solicitare: 

Vă solicit, domnilor colegi din Comisia pentru Roşia Montană de a întreprinde toate demersurile necesare 
pentru a putea prezenta public răspunsuri la următoarele întrebări: 

1. Care a fost destinaţia fondurilor de promovare ale proiectului RMGC în zona societăţii civile (în 
special ONG-uri şi trusturi Media, dar şi alte segmente ale societăţii civile).  

2. Dacă s-a constatat (şi cum s-a manifestat în mod concret) direcţionarea unor fonduri din partea 
RMGC (sau afiliatele acesteia) către zona politică: oameni politici, partide sau ONG-uri afiliate unor partide. 

3. Dacă s-a constatat (şi cum s-a manifestat în mod concret) direcţionarea unor fonduri din partea 
RMGC (sau afiliatele acesteia) către zona guvernamentală: ministere, agenţii sau autorităţi naţionale. 

4. În ce măsură persoane care au influenţat deciziile oficiale (membri ai guvernelor din perioada 1999-
2013, rude apropiate ale acestora, conducători ale unor instituţii care au luat parte în procesele de decizie privitoare la 
Roşia Montană) au luat parte şi la speculaţiile bursiere privitoare la RMGC sau afiliate/asociate ale RMGC. 

Domnilor parlamentari membrii ai Comisiei Speciale pentru Roşia Montană. Oferind public răspunsuri 
pertinente la întrebările de mai sus, răspunsuri care să constea în răspunsuri negative la punctele 2-4 ale chestionării 
mele,  sper din toată inima că va fi înlăturată prezumpţia de corupţie instituţională care apasă asupra clasei politice 
româneşti în cazul proiectului RMGC de exploatare a minereului aurifer din perimetrul Roşiei Montane.  

Dacă însă, punctual, răspunsurile vor fi pozitive, atunci măcar vom mai face un pas înspre limpezirea apelor 
în politica românească. Şi poate că adevărul ne va elibera. 
 
 

Deputat 
Radu Zlati 

 
*** 

 
 

"Cine n-are bătrâni să-şi cumpere" 
 
Astãzi, 1 Octombrie, avem prilejul de a ne arãta încã o datã admiraţia şi preţuirea pentru “bãtrânii noştri”, cu 

ocazia celebrãrii “Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice”, dar aceastã zi nu trebuie sã fie singurul moment din 
an în care sã ne aducem aminte de pãrinţii, bunicii şi strãbunicii noştri. 

Noi nu trebuie sã-i uitãm niciun moment, nu trebuie sã-i considerãm o povarã, ci un izvor nesecat de 
înţelepciune şi povaţã, un sprijin în dezvoltarea noastrã şi a copiilor noştri. 
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De multe ori sunt uimitã de determinarea şi voluntariatul bãtrânilor, de participarea lor activã în activitatea 
unor organizaţii nonguvernamentale, şi îmi doresc sã sprijinim şi sã cooptãm cât mai mulţi vârstnici în activitãţi de 
voluntariat, deoarece vârsta pensionãrii nu este finalul, ci doar un nou început pentru a valorifica experienţa 
acumulatã în atâţia ani. 

Dar pentru a asigura participarea activã a persoanelor vârstice în societate, avem şi noi obligaţii: de a le 
asigura un trai decent, îngrijire medicalã adecvatã şi în concordanţã cu nevoile specifice vârstei, de a le oferi şansa de 
a participa pe deplin la viaţa societăţii, de a le crea condiţiile pentru a duce o viaţă autonomă, prin adaptarea 
locuinţelor, a mijloacelor de transport, a infrastructurii şi a aplicaţiilor IT şi de a le facilita accesul la activităţi de 
voluntariat. 

Mã bucur cã Parlamentul României, din care fac parte, a început sã arate respectul cuvenit bãtrânilor noştri, 
îndreptând nedreptatea fãcutã pensionarilor militari, reîntregindu-le pensiile care au fost reduse la recalcularea din 
2010. 

Aceste mãsuri trebuie sã continue şi pentru restul pensionarilor, deoarece doar aşa  putem sã ne arãtãm cu 
adevãrat respectul faţã de aceşti oameni care ne-au dãruit totul, atât pentru dezvoltarea noastrã, cât şi a societãţii 
româneşti. 

 

Deputat 
Florica Cherecheş 

 
*** 

 

Ajutor pentru crescătorii de bovine 

 

Data de 1 ianuarie 2014 aduce mari schimbări în politica agricolă a României, cu posibile efecte majore 
asupra bunăstării ţăranilor. De aceea, Guvernul USL trebuie să găsească cele mai bune soluţii la provocările pe care 
politica agricolă comună le aduce. 

Când ţara noastră a aderat la Uniunea Europeană, s-a angajat să respecte legile valabile pentru toate statele 
membre. Pentru agricultorii români, aderarea la UE a venit cu bani, dar şi cu obligaţii. Pentru crescătorii de animale, 
de bovine, marea responsabilitate a fost cea referitoare la igiena laptelui. Din 2004, când au fost încheiate negocierile 
de aderare, se ştia că producătorii de lapte trebuie să se alinieze la normele de igienă până la sfârşitul anului 2009. 
Investiţiile în echipamente care să permită respectarea acestor condiţii s-au dovedit prea mari pentru ţăranii români, 
care deţin majoritatea covârşitoare a vacilor de lapte. De-a lungul timpului, s-au obţinut trei derogări de la termenul la 
care agricultorii trebuie să se conformeze normelor de igienă. Ultima expiră la finele lui 2013. 

În consecinţă, cei care nu respectă normele europene de igienă nu vor mai putea vinde laptele pe piaţă, ceea 
ce va avea impact asupra veniturilor agricultorilor. Multe familii de ţărani au ca sursă de venit tocmai banii proveniţi 
din vânzarea laptelui, iar lipsa investiţiilor în echipamente de igienă – instalaţii de muls şi tancuri de răcire – îi scot 
de pe piaţă.  

De aceea, Guvernul USL trebuie să găsească cele mai bune soluţii, astfel încât legile comunitare să fie 
respectate, iar industria naţională de profil să nu fie afectată, pentru că nu mai are voie să mai folosească lapte 
neconform. Pe de altă parte, şi ţăranii trebuie protejaţi, pentru că li se elimină o sursă de venit – banii din vânzarea 
laptelui.  

În Botoşani, judeţul pe care îl reprezint, creşterea bovinelor este o activitate agricolă de bază. Ultimele 
statistici, de la 30 aprilie 2013, arată că în România sunt 2.208.217 bovine. Judeţul Botoşani se află pe locul doi, după 
Suceava, în ceea ce priveşte numărul de animale deţinute, cu 107.691 de bovine. Iar în fermele familiale, nu în firme 
sau alte forme asociative, există 106.306 animale.  

Deciziile cu privire la respectarea legislaţiei comunitare privind calitatea laptelui trebuie să ţină seama de 
posibilităţile crescătorilor de a se conforma. Din punctul meu de vedere, crescătorii ar trebui departajaţi în funcţie de 
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numărul de animale pe care le deţin. Cei care pot produce pentru piaţă, cu mai multe vaci, de exemplu mai mult de 10 
animale, ar trebui ajutaţi să facă investiţiile în echipamentele de igienă, iar cei cu mai puţine animale să fie ajutaţi de 
către stat, astfel încât să le fie compensate pierderile din interdicţia de a vinde lapte în surplus pe piaţă.  

De altfel, tot mai mulţi responsabili din domeniul agriculturii au început să avanseze ideea de a departaja 
sistemul de sprijin în funcţie de capacitatea fermelor de a produce pentru piaţă sau pentru autoconsum. Noile Politici 
Agricole Comune, aplicabile din 2014, lasă o mare libertate de mişcare statelor membre să-şi împartă banii pentru 
susţinerea agriculturii aşa cum consideră că este mai bine.  

Luând în considerare aceste aspecte, la întocmirea bugetului anului 2014, voi milita pentru susţinerea 
fermelor cu mai multe vaci ca să se poată dota cu echipamentele necesare asigurării igienei laptelui, iar micii 
proprietari de animale să beneficiere de sprijinul statului pentru piederile suferite din interdicţia de vinde laptele 
neconform pe piaţă. 
 

 
Deputat 

Costel Şoptică 
 

*** 
 

 
Relaţiile dintre România şi Republica Moldova 

trebuie privite cu interes de către Parlamentul şi Guvernul român 
 
 De obicei, ideea de naţionalism este interpretată greşit atât de către conducerea ţării cât şi de către 

populaţie în general. Chiar dacă naţionalismul poate fi într-adevăr o armă în manipularea politică, poate fi şi o sursă 
de mobilizare şi creare a unei unităţi sociale, prin promovarea unor norme bine intenţionate. De aceea, consider că în 
ceea ce priveşte relaţia dintre România şi Republica Moldova au existat multe neînţelegeri la adresa ideii de 
naţionalism. In consecinţă, consider că trebuie revizuite atât limbajul cât si atitudinea referitoare la românii de peste 
Prut. Mergând pe premisa că sângele apă nu se face, voi enumera pe scurt câteva dintre încercările recente de a crea 
strânse legături între cele doua state.   

 Conform Strategiei Naţionale privind politica de cooperare internaţională pentru dezvoltare, 
Romania s-a angajat să urmărească, printre altele buna guvernare, respectarea democraţiei  şi dezvoltarea economică 
a Republicii Moldova. Acesta este doar unul dintre palierele colaborării dintre România şi Republica Moldova, cele 
doua state fiind implicate şi în implementarea Programului Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 
2007-2013, sau al  Programului de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei 2007-2013. In ciuda tuturor 
încercărilor de a crea strânse legături atât economice cât şi sociale cu românii de peste Prut, starea de fapt în câteva 
domenii importante atât pentru România cât şi pentru Republica Moldova nu este întotdeauna cea dezirabila.  

 Unul dintre aspectele care mi-au fost aduse la cunoştinţă este situaţia graniţelor dintre cele doua 
state. In primul rând, doresc sa accentuez importanţa acestei delimitări teritoriale, care într-un context european 
reprezintă un punct strategic de acces în Uniunea Europeana. Cu toate acestea, consider că cetăţenii români care 
doresc să viziteze sau să migreze dintr-un stat în altul sunt supuşi unor controale ineficiente şi de lungă durată. Pentru 
a nu fi înţeles greşit, nu doresc o trecere liberă sau una mai puţin riguroasa, ci una eficienta, care sa respecte atât 
normele şi standardele europene cât şi principiile morale şi demnitatea personală a românilor, indiferent de domiciliul 
acestora.   

 Aşadar, pot să afirm că mă regăsesc printre susţinătorii unei strânse colaborări cu Republica 
Moldova, ţara apropiată de spiritualitatea românească, datorită originii comune. Nu sunt promotorul unor atitudini 
radicale, ci sunt român. Nu doresc o înglobare forţată, la fel cum nu doresc o sancţionare şi detaşare de poporul de 
peste Prut, atunci când acţiunile autorităţilor de la Chişinău  intra in coliziune cu principiile statului român.  Mă 
declar un adept al devizei “Unitate în diversitate”, al omeniei şi al fraternizării. Drept urmare, promovez crearea unor 
relaţii strânse între România şi Republica Moldova, bazate pe respect, sustenabilitate şi eficienţă.  
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Deputat 
Sorin Teju 

 
*** 

 

Reducerea substanţială a TVA la pâine – o  
măsură USL care îşi dovedeşte deja efectele positive 

 
 
Stimaţi colegi, 
 
Reducerea TVA la pâine de la 24 la 9% reprezintă una dintre cele mai curajoase măsuri luate de către un 

guvern după anul 2008, când criza economică mondială a dat primele semne de instalare. 
PNL a susţinut acest tip de măsură deoarece consideră că reducerea fiscalităţii reprezintă singura soluţie cu 

impact major atât asupra consumului - deci este benefică pentru fiecare cetăţean -, cât şi asupra economiei în 
ansamblu şi a resurselor bugetare ale statului. 

De ce susţinem acest lucru? Simplu! Deoarece noi, liberalii, am susţinut din totdeauna că pentru a avea o 
economie puternică trebuie să avem curajul să ne asumăm măsuri de impact real, viabile, care să încurajeze pe 
termen lung producţia, investiţiile şi consumul.  De aceea, în 2005, noi, liberalii, am introdus cota unică de 
impozitare, cea de 16%, care şi-a dovedit ulterior efectele pozitive asupra economiei, asupra accelerării atragerii 
marilor investiţii, dar şi asupra creşterii nivelului de trai, cu efecte majore asupra consumului.  

Acum, prin reducerea TVA la pâine PNL a susţinut faptul că vom avea rezultate şi în ceea ce priveşte 
consumul, prin reducerea imediată a preţurilor pe întreg lanţul de producţie al pâinii, dar şi printr-o diminuare 
considerabilă a evaziunii fiscale pe acest segment. 

 Aceasta este în primul rând o măsură destinată producătorilor din domeniul panificaţiei, pentru că taxa pe 
valoarea adăugată este plătită de aceştia şi cu efecte pozitive asupra buzunarelor cetăţenilor.  

Primele rezultate ale acestei măsuri constau în  faptul că marea majoritate a producătorilor şi comercianţilor 
au decis să scadă preţul pâinii chiar de la 1 septembrie, concomitent cu aplicarea deciziei Guvernului USL de 
reducere a TVA, reducerile de preţuri fiind cuprinse între 15% si 25%. Astfel, reducerea TVA la pâine a avut ca efect 
scăderea preţurilor în cazul a 71% dintre producători şi a 82% din comercianţi. 

Considerăm că acesta este un semnal bun, care arată că piaţa funcţionează, dar reuşita totală a acestui proiect 
depinde şi de asociaţiile de producători.  

De asemenea, credem că efectele pozitive asupra evaziunii fiscale din domeniul panificaţiei nu vor întârzia să 
apară. 

În acest sens efectul scăderii TVA la pâine va face obiectul unei analize la nivel guvernamental după 6-9 luni 
de la introducerea măsurii. PNL susţine că, după efectuarea acestei analize, se va putea lua în considerare şi 
extinderea reducerii TVA la alte categorii de produse agricole cu impact asupra coşului de consum al populaţiei.  

       Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Mihai Lupu 

 
*** 

 
 

USL trebuie să găsească cele mai bune şi  
rapide soluţii în privinţa incompatibilităţilor primarilor 

 
         Stimaţi colegi, 
Cred că noi, toţi membrii USL, avem datoria să detensionăm cât mai rapid conflictul cu ANI în care se află 

acum o parte dintre aleşii locali, dar, mai ales, să găsim într-adevăr cele mai bune şi rapide soluţii în privinţa 
problemelor de incompatibilitate ale acestora, prin cele mai pertinente clarificări legislative în acest sens.  
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De ce susţinem acest lucru? Deoarece considerăm, în primul rând, faptul că acest conflict este unul artificial, 
având în vedere că acesta este semnalat între public şi public, când în mod normal reglementările din materie de 
integritate ar trebui să vizeze derapajele instituţionale ce privesc conflictul între public şi privat. Ceea ce este 
justificat să constituie o stare de incompatibilitate este situaţia în care interesele private ale unei persoane care 
exercită o funcţie de autoritate publică şi interesele publice nu sunt în concordanţă. Mare parte din situaţiile prezente 
de incompatibilitate semnalate în cazul aleşilor locali privesc împrejurări în care primarul, ca reprezentant al 
comunei, face parte, de exemplu, din consiliul de administraţie al societăţii de apă şi canal.  

PNL doreşte să aducă subiectul în atenţia forului de conducere al USL, deoarece un număr important de aleşi 
locali sunt afectaţi de această situaţie şi trebuie găsite cele mai bune soluţii pentru ca presiunea din această zonă să fie 
eliminată cât mai curând.  

Ne dorim ca aleşii locali să lucreze în interesul oamenilor pe care îi reprezintă şi nu să rămână captivi în tot 
felul de situaţii incerte, generatoare de scandaluri politice nejustificate în realitate!  

Considerăm că este necesară urgentarea unor clarificări legislative în privinţa acestui conflict, deoarece 
acesta a luat o amploare mult prea mare din punct de vedere mediatic, având un impact negativ nemeritat, afectând 
astfel imaginea de ansamblu a tuturor autorităţilor locale, ca şi când toţi primarii şi alţi aleşi locali din România ar 
putea avea probleme de această natură! 

Nu este firesc ca de dimineaţă până seara, timp de câteva luni, asupra administraţiei locale din România să tot 
planeze suspiciunea de eludare voită a legilor în vigoare privind incompatibilităţile publice, din cauza unor excese de 
interpretare ale unor funcţionari care utilizează două măsuri pentru aceeaşi speţă! 
 

Deputat 
Mihai  Aurel Donţu 

 
*** 

 
 
Pentru a promova valorile liberale avem datoria de a ne cinsti martirii  
 
Şcoala Politică ”Gheorghe I. Brătianu” are loc în fiecare an la Sighetu Marmaţiei şi este unul dintre cele mai 

aşteptate evenimente organizate de Tineretul Naţional Liberal, prin intermediul filialei de la Sighetu Marmaţiei. 
Şcoala de la Sighet reprezintă momentul nostru de rememorare a tuturor martirilor care şi-au dat viaţa pentru o 
Românie eliberată de ororile comunismului.  

În acest context, membrii Partidului Naţional Liberal, filiala Constanţa salută demersul comemorativ al 
tinerilor liberali şi se solidarizează cu aceştia în lupta pentru apărarea valorilor democratice în faţa oricăror forme de 
opresiune a libertăţilor omului. 

Suntem de părere că Închisoarea de la Sighet alături de Fenomenul Piteşti şi Lagărele de la Gherla, Tg. Ocna 
sau Canal reprezintă exemple incontestabile ale terorii şi opresiunii fizice şi psihice, locuri de eliminare a tuturor 
elitelor intelectuale, politice şi religioase ce au marcat interbelicul. Cimitirul Săracilor de lângă Sighetul Marmaţiei 
devine rezultatul la care se poate ajunge prin exercitarea unei terori permanente, a unui îndelungat proces de 
dezumanizare ce a vizat în special valorile culturale autohtone şi libera voinţă a acestora.   

Format din Muzeul de la Sighet şi din Centrul Internaţional de Studii asupra Comunismului, cu sediul 
în Bucureşti, precum şi organizator al Şcolii de Vară, Memorialul este o instituţie a Memoriei şi a salvgardării 
imaginii celor care au suferit în numele valorilor democratice în care au crezut. Martirii de la Sighet alături de toate 
victimele “Holocaustului Roşu” trebuie să reprezinte pentru tineri exemple de conduită şi totodată  voci ale 
conştiinţei democratice în care orice fel de opresiune trebuie să fie stăvilită.  

În programul Şcolii Politice, organizate în mod tradiţional de către TNL, au fost incluse două momente foarte 
emoţionante atât pentru gazdele evenimentului cât şi pentru oaspeţi: vizitarea ”Memorialului Victimelor 
Comunismului şi al Rezistenţei” şi depunerea de coroane la Troiţa martirilor din cadrul Cimitirului Săracilor de 
lângă Sighetu Marmaţiei, parte a Memorialului. Poate că odată cu aceste iniţiative din partea tinerilor liberali, revolta 
anticomunistă s-a transformat în vigilenţa cu care încercăm să ne protejăm libertatea şi valorile democratice.  

La ediţia din acest an, participarea preşedintelui PNL, Crin Antonescu, a reprezentat reuşita încheierii unui 
dialog între cele două generaţii ante şi postdecembriste cu ajutorul căruia s-a conştientizat importanţa luptei faţă de 
orice formă de opresiune. Realizarea Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei este o formă de 
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contracarare a terorii, un mijloc de resuscitare a memoriei colective şi un îndemn la păstrarea răspunderii civice în 
România.  

 
 

Deputat 
Gheorghe Dragomir 

 
*** 

 
 

PNL şi USL nu renunţă la cele mai importante  
proiecte ale sale: modificarea Constituţiei şi regionalizarea 

 
Stimaţi colegi, 
 
Se tot trâmbiţează pe la orele de maximă audienţă sau prin rubricile de prevestiri ale viitorului - vopsit 

oricum în negru şi fără şanse de nuanţări mai optimiste, zic talentaţii prevestitori -, cum că USL şi-a abandonat cam 
repede cele mai mari şi mai importante deziderate ale sale: modificarea de facto a Constituţiei, precum şi 
regionalizarea. 

De unde şi cum au tras dumnealor această falsă şi deloc argumentată concluzie nu cred că are rost să mai 
dezbatem! Bursa invenţiilor aberante va rămâne întotdeauna o sursă inepuizabilă de subiecte de prime-time! 

În primul rând, reamintim faptul că toate aceste insinuări sunt contrazise flagrant de realitate! Atât noi, cei 
din PNL, cât şi întreg USL-ul am făcut, până în prezent, toate demersurile posibile, pentru a fi la zi cu aceste două 
mari  proiecte, aşa cum am promis electoratului! Comisia constituită în Parlament pentru modificarea Constituţiei a 
finalizat raportul respectiv exact la termenul convenit, iar în privinţa regionalizării, ştim foarte bine faptul că USL a 
organizat dezbateri ample, în toată ţara, pe acest subiect deloc simplu şi uşor de implementat!  

Firul lucrurilor nu a fost în niciun caz întrerupt de noi, reprezentanţii PNL sau PSD, ci ştim foarte bine că 
domnul Băsescu - celebrul reformator fără reforme palpabile în propriul palmares -, a stopat de fapt acest proces, 
utilizându-şi toate pârghiile din dotare!  

Cum, când s-au întâmplat aceste fapte? Să ne reamintim: o dată prin decizia controversată a Curţii 
Constituţionale - unde preşedintele are o majoritate cunoscută -  în privinţa modificării pragului la referendumuri. Şi 
anume: CC a decis în vara aceasta că este constituţional ca pragul acestuia să fie redus de la 50 la 30%, dar că un 
referendum organizat în baza noilor reglementări se va putea face numai după un an de la intrarea în vigoare a noii 
legi, iar a doua oară, prin prisma faptului că tot dumnealui a găsit de cuviinţă să mai trimită încă o dată aceeaşi lege a 
referendumului la CC, după ce Curtea a dat deja o decizie în acest sens! 

Noi am acceptat o situaţie de compromis atunci când au fost luate deciziile privind desemnarea şefilor de 
parchete prin târg politic, pentru a nu înrăutăţi situaţia rapoartelor pe MCV. Dar cele două proiecte – Constituţia şi 
Regionalizarea – nu sunt subiect de negociere şi nu vor face, în niciun caz, obiectul unor renunţări!  

Solicităm tuturor instituţiilor responsabile, adică Preşedintelui şi Curţii Constituţionale, să privească cu 
responsabilitate şi celeritate răspunsul lor faţă de acest subiect. Într-un moment în care efortul bugetar pentru 
România trebuie calculat cu grijă, organizarea simultană a prezidenţialelor cu referendumul pentru Constituţie trebuie 
să fie o variantă serioasă de lucru.  

Este lipsit de vreun fel de explicaţie logică faptul că Traian Băsescu a atacat la CCR proiectul de lege care 
modifică Legea referendumului. CCR ar trebui să respingă o astfel de sesizare ca nefondată, fără să stea pe gânduri, 
fiindcă argumentele folosite de Traian Băsescu sunt similare cu cele pe care deja le-a respins în iunie.  

Cu alte cuvinte, domnul Băsescu şi relicvele sale politice - PDL, precum şi alte noi formaţiuni ale sale de 
buzunar, rămase necunoscute încă publicului -, s-au lăudat non-stop că sunt sau vor fi marii reformatori ai României! 
Dar, în realitate, dumnealor nu se ocupă decât de târguri politice, de critici sterile şi de acuzaţii nefondate aruncate 
împotriva USL! 

Vă mulţumesc! 
 

 
Deputat 
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Ştefan Alexandru Băişanu 
 

*** 
 

 
 România parcurge o perioadă nu foarte fericită din punct de vedere economic. Criza financiară din 

ultimii ani a răvăşit finanţele ţării şi tot surplul acumulat în perioada de creştere din 2006-2007. Acelaşi fenomen a 
stopat şi a redus nivelul investiţiilor publice directe din ţara noastră, afectând totodată nivelul de trai al cetăţenilor.  

 Pe acest fundal, reacţia normală a statului - de a combate dezechilibrele, de a încuraja mediului de 
afaceri pentru păstrarea locurilor de muncă,  de a reaşeza cheltuielile exagerate şi de a prioritiza veniturile şi 
investiţiile publice – nu a găsit partenerul dorit şi eficient în guvernarea PDL. Din contră, răspunsul acestei guvernări 
s-a tradus doar prin măsuri de ajustare bugetară pe seama populaţiei, care au însemnat tăiere de salarii, de pensii, de 
indemnizaţii şi alte ajutoare, sau prin instituire de impozite noi şi mărire de taxe precum impozitul minim obligatoriu 
şi creşterea TVA de la 19% la 24%, care au afectat atât consumul, cât şi afacerile micilor întreprinzători. 

 Cât despre obiectivele de investiţii publice, fosta guvernare a promovat în ritm deşănţat proiectele de 
săli de sport, de bazine de înot, de terenuri de fotbal şi parcuri, cu beneficii pentru clientela politică şi fără efecte 
multiplicatoare în economie şi la bugetul de stat.  

Prioritizarea investiţiilor a devenit o vorbă în vânt, în timp ce discursurile foştilor guvernanţi şi chiar ale 
preşedintelui republicii au subliniat ani la rând, la fiecare prezentare de buget în Parlament, nevoia bugetării 
multianule bazate pe programele de investiţii ale României pe termen mediu şi lung.  

În campania electorală din anul 2012, USL a prezentat o altă abordare anticriză şi a promis că va stopa toate 
proiectele şi programele derulate din bani publici care nu-şi dovedesc eficienţa pentru economia românească. De 
asemenea, ne-am asumat realizarea unui tabloul exact la investiţiilor aflate în curs de derulare la nivelul unităţilor 
administrativ- teritoriale, care să permită ierarhizarea şi continuarea lor doar în baza unor criterii transparente şi de 
eficienţă economică, şi nu în baza intereselor clientelare, aşa cum s-a întâmplat în perioada 2009-2011.  

În acest context, semnalez apariţia Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor 
masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si 
pentru modificarea si completarea unor acte normative, care aduce ca noutate crearea portofoliului de investiţii 
publice la nivel local şi prioritizarea lor în baza unor principii corecte, eficiente şi transparente. Este un exemplu de 
consecvenţă de care actuala majoritate dă dovadă în actul de guvernare, este un angajament care va permite cu 
adevărat ca bugetul de stat pe anul viitor să se dezbată pornind de la priorităţile investiţionale multianule, de la nivel 
local şi central.  

Aşa cum am semnalat de curând de la această tribună, într-o altă declaraţie privind nevoie de consecvenţă şi 
onestitate în politică, clasa politică are de recuperat în acest sens în relaţia cu cetăţenii, iar USL – depozitarul a peste 
70% dintre voturile acestora – trebuie să demonstreze că poate reduce decalajul dintre promisiuni şi fapte şi că poate 
guverna în interesul românilor şi al României. 
 

Deputat 
Carmen Hărău 

 
*** 

 
 
Demersul preşedintelui Traian Băsescu de a sesiza la Curtea Constituţională legea referendumului este 

demagogic, fără legătură cu realitatea, având ca scop doar compromiterea proiectelor USL privind revizuirea 
Constituţiei şi regionalizarea României. Este o încercare de a sabota două procese fundamentale pentru eficientizarea 
funcţionării statului român, însă la fel de grav este că prin atitudinea sa, preşedintele comite un abuz sesizând o lege 
asupra căreia Curtea Constituţională s-a pronunţat deja.  

Argumentele folosite de Traian Băsescu sunt similare cu cele din sesizarea parlamentarilor din opoziţie, care 
a fost depusă pe 4 iunie, şi pe care CCR a respins-o pe 26 iunie. Ca atare, nu poţi sesiza o lege ca fiind 
neconstituţională, după ce Curtea a respins o astfel de solicitare depusă de alţi iniţiatori. 

Eforturile legislative ale USL de modificare a Constituţiei şi de regionalizare sunt demersuri serioase, 
asumate prin programul de guvernare, validate de alegători în urma scrutinului din decembrie 2012, şi nu un jocuri de 
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imagine şi propagandistice, caracteristice fostei guvernări PDL. Ne-am asumat revizuirea Constituţiei şi demersul de 
regionalizare din motive consistente şi esenţiale pentru viaţa politică şi socială din România, motiv pentru care nu 
vom abandona aceste proiecte, chiar dacă preşedintele Băsescu transformă în circ subiecte atât de importante pentru 
România. 

 Revizuirea Constituţiei şi regionalizarea sunt proiecte care, în mod normal într-o societate 
democratică, ar trebui să întrunească un larg consens din partea clasei politice, pe fondul unei dezbateri ideologice în 
care să primeze soluţiile cele mai bune, şi nu motive de sabotaj şi de compromitere, aşa cum înţelege preşedintele să 
participe (şi) la această dezbatere. 

 Din păcate, Traian Băsescu nu a învăţat din lecţiile trecutului, iar modul în care înţelege să „joace” 
pe scena politică pe finalul mandatului este nedemn şi discreditează instituţia prezidenţială.  
 

Deputat 
Erland Cocei 

 
*** 

 
   
 Absorbţia fondurilor europene reprezintă un obiectiv esenţial asumat de USL în programul de 

guvernare şi totodată principala provocare a României pentru perioada 2014-2020. 
 După câţiva ani de criză economică care a afectat serios încasările la bugetul de stat şi nivelul 

investiţiilor străine directe, fondurile europene devin principala pârghie financiară de dezvoltare a ţării. Sunt bani 
puşi la dispoziţie de către Uniunea Europeană, singura noastră preocupare fiind îmbunătăţirea capacităţii de 
absorbţie.  

Acesta a fost obiectivul USL în primul an de guvernare 2012-2013, când am reuşit să creştem procentul de 
absorbţie de la 6-7% din perioada guvernării PDL la 23%, deblocând în acelaşi timp fondurile POSDRU de pe 
componenta transporturi. Mai mult, urmarea seriozităţii Guvernului USL şi a progreselor înregistrate în acest 
domeniu, Comisia pentru Dezvoltare Regională a Parlamentului European a votat marţi în favoarea propunerii 
Comisiei Europene de aplicare a regulii 'N+3' pentru România şi Slovacia. Astfel, România va mai avea la dispoziţie 
încă un an pentru a cheltui fondurile europene alocate pentru anii 2011 şi 2012. 

Prin aplicarea regulii 'N+3', România va putea cheltui fondurile europene alocate pentru anul 2011 până la 
data de 31 decembrie 2014, pe cele alocate pentru anul 2012 până la data de 31 decembrie 2015, iar termenul final 
pentru cheltuirea fondurilor europene alocate în actuala perioadă de programare rămâne neschimbat - 31 decembrie 
2015. 

 Decizia europeană oferă o gură de oxigen importantă pentru Guvern care şi-a propus prin programul 
de guvernare să crească gradul de aborbţie la 50% la finalul mandatului de guvernare (2016), dar mai ales în 
perspectiva viitorului exerciţiu bugetar 2014-2012, când România va avea acces la fonduri europene în valoare de 39 
miliarde euro.  

 Pentru a dovedi că am învăţat din lecţiile trecutului în materie de absorbţie europeană, dar şi din 
greşelile altora, fac un apel la conducerea Ministerului Fondurilor Europene să pregătească profesionist Acordul de 
Parteneriat, care trebuie transmis la Bruxelles, care să permită României atragerea majoră a fondurilor europene din 
structura bugetară 2014-2020 şi care să ofere şansa de relansare şi de dezvoltare economică. 
 

Deputat 
Theodor Nicolescu 

 
*** 

 
 Unul dintre subiectele de interes de pe agenda publică, cu impact major pentru multe dintre 

comunităţile locale, vizează situaţia incompatibilităţilor aleşilor locali. Potrivit Asociaţiei Comunelor din ţară, 
aproximativ 1.200 de primari se află în situaţie de incompatibilitate, din cauza prezenţei în conducerea societăţilor 
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comerciale aflate în subordinea primăriilor, 658 dintre ei fiind declaraţi incompatibili de ANI din cauza prezenţei în 
societăţile de Apă şi Canal.  

 Ca atare, subiectul merită şi trebuie dezbătut pentru a afla de ce s-a ajuns aici şi care sunt soluţiile   
pentru a debloca   această situaţie, care poate influenţa negativ şi chiar bloca activitatea primăriilor în cauză, existând 
riscul să se organizeze alegeri parţiale în jumătate dintre localităţile ţării. 

Numărul tot mai mare de aleşi locali declaraţi incompatibili de ANI demonstrează faptul că ceva nu 
funcţionează aşa cum ar trebui în acest sistem complex. Este motivul pentru care PNL doreşte să discute deschis toate 
variantele legale posibile tocmai pentru a răspunde solicitărilor din cadrul rapoartelor pe MCV, care încurajează 
îmbunătăţirea procedurilor şi practicilor judiciare şi revizuirea cadrului legal al ANI, în sensul unei funcţionări 
coerente. 

 Considerăm că aleşii locali trebuie să lucreze în interesul oamenilor pe care îi reprezintă şi nu să 
rămână captivi în starea neclară de incompatibilitate descrisă de actuala legislaţie. Situaţiile din legea ANI şi din 
celelalte legi privind incompatibilităţile trebuie reglementate, întrucât riscă să genereze atât blocarea administraţiilor 
locale, cât şi dispute juridice, din cauza interpretărilor divergente ale instanţelor. 

Pe de altă parte, conflictul care este semnalat de ANI este între public şi public, când în mod normal 
reglementările din materie de integritate ar trebui să vizeze derapaje instituţionale ce privesc conflictul între public şi 
privat. Ceea ce e justificat să constituie stare de incompatibilitate e situaţia în care interesele private ale unei persoane 
care exercită o funcţie de autoritate publică şi interesele publice nu sunt în concordanţă. Mare parte din situaţiile 
prezente de incompatibilitate privesc împrejurări în care primarul, ca reprezentant al comunei, face parte de exemplu 
din consiliul de administraţie al societăţii de Apă şi canal. 

Până acum nu există nicio decizie irevocabilă, iar soluţiile instanţelor sunt contradictorii.  
Cazul primarul municipiului Sibiu, Klaus Johannis, declarat incompatibil de ANI pe motiv că este membru în 

AGA a CS Apă Canal, care a câştigat în instanţă la Alba Iulia, acolo unde Curtea de Apel i-a admis contestaţia şi a 
dispus anularea raportului ANI, demonstrează încă o dată că este nevoie de o dezbatere şi de o reglementare care să 
clarifice atât situaţia juridică a edililor, a incompatibilităţilor, cât mai ales să ofere pentru viitor un cadrul legislativ 
transparent, fără loc de interpretări. 
 

Deputat 
Titi Holban 

 
*** 

 
 
 
 Stimaţi colegi, 
 Declaraţia politică de astăzi se referă la creşterea numărului de locuri de muncă şi a 

competitivităţii economiei româneşti. 
 Redresarea economiei a fost principalul obiectiv al PNL şi al USL, după perioada neagră prin care a 

trecut sub guvernarea PD-L. 
În prezent, economia României a devenit competitivă.  
 În primele 7 luni ale anului 2013 România a înregistrat o creştere a industriei de 7,9% şi o creştere a 

exporturilor de 7,7%. Limita de deficit bugetar este mai mică de 3% respectând normele europene cu privire la 
deficitul bugetar.  

 Am scăzut semnificativ arieratele şi am adus la zi rambursările de TVA. Cu toate acestea, am 
păstrat cota unică de impozitare şi am redus TVA-ul la produse de panificaţie.  

Astăzi, avem cu 80.000 mai multe locuri de muncă faţă de perioada similară a anului trecut. 
România are astăzi o economie atractivă pentru investitorii străini. 
 Guvernul USL a demonstrat că poate şi trebuie să continuăm pe acelaşi drum.  
Rezultatele din economie arată că ne-am îndeplinit  promisiunile făcute. Am reuşit să le arătăm românilor, 

dar şi instituţiilor financiare internaţionale că avem capacitatea să relansăm economia României şi să contribuim şi la 
relansarea economică a Europei.  
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 Ne-am luat angajamentul că vom relansa economia şi că vom produce locuri de muncă. Reintrăm în 
ciclul de creştere economică care, în sfârşit, este una autentică, mai precis cu 1,7% mai mare faţă de aceeaşi perioadă 
a anului.  

 Situaţia reală a economiei actuale, care a înregistrat al-III-lea nivel de creştere din toate cele 28 de 
ţări din U.E., demonstrează că avem un Guvern responsabil în faţa românilor. 

 Avem creştere economică şi un trend pozitiv. Măsurile economice ale USL ne diferenţiază de 
guvernul anterior, condus de Boc şi girat de Preşedintele Băsescu, a cărui caracteristică principală era incompetenţa. 

 Trebuie şi vom continua proiectele de readucere a prosperităţii pentru români!  
 
 

Deputat 
Raluca Surdu 

 
*** 

 
 

Bugetul de Stat pe anul 2014 
 
 

 Stimaţi colegi, 

Am venit astăzi în faţa dumneavoastră pentru că sunt de părere că tema toamnei ar trebui să fie Legea 
Bugetului de Stat pe anul următor. Afirm acest lucru cu toată convingerea deoarece prin intermediul Legii Bugetului 
de Stat nu stabilim doar priorităţile anului 2014 ci trebuie să dăm semnale puternice în legătură cu direcţiile strategice 
pe care dorim să le urmăm. Chiar dacă unii consideră că ideologiile nu sunt de actualitate sau că Legea Bugetului de 
Stat reprezintă doar un document contabil, eu mă declar un susţinător înverşunat al adoptării unei astfel de legi care 
să se bazeze pe dezbatere reală pe bază de ideologie, pe compromisul dintre realităţile economice şi promisiunile 
electorale, precum şi pe necesitatea asigurării unui climat economic care să permită dezvoltare şi prosperitate.  

Un alt aspect esenţial pe care doresc să îl subliniez se referă la responsabilitatea pe care noi, întregul 
Parlament, o avem în aprobarea Legii Bugetului de Stat. Ştiu că opinia publică a perceput dezbaterile asupra acestei 
legi ca fiind o cursă a deputaţilor şi senatorilor în a depune, zeci, sute, uneori chiar mii de amendamente prin care se 
solicitau alocări bugetare pentru toate necesităţile localităţilor componente ale colegiului electoral pe care îl 
reprezintă în legislativ. Ştiu de asemenea că aproape niciodată acestea nu au fost aprobate. Tocmai de aceea consider 
că trebuie să oprim această practică şi să ne axăm pe o dezbatere reală, bazată pe ideologie şi proiecte şi programe 
naţionale care să beneficieze de continuitate dincolo de un ministru, un guvern sau o majoritate. 

Revenind asupra Legii Bugetului de stat pe anul 2014, consider că avem obligaţia ca prin alocările bugetare 
pentru la anul să dăm un semnal de încurajare firmelor private, fie că vorbim aici de reducerea CAS sau de alocări 
bugetare însemnate pentru investiţii guvernamentale. Uniunea Social Liberală a venit la putere pe un val de speranţă 
uriaş. O parte din promisiunile electorale au fost îndeplinite, şi mă refer aici în principal la reîntregirea salariilor şi 
indexarea pensiilor, însă aceste măsuri nu sunt suficiente pentru a asigura prosperitate şi dezvoltare durabilă. Ca 
reprezentant al liberalismului mi-am dorit, încă de anul trecut, adoptarea unor măsuri de relansare economică, de 
slăbire a poverii fiscale. Am înţeles atunci raţiunea amânării acestui tip de măsuri, însă, pentru anul 2014 trebuie să 
avem în vedere acest tip de soluţii. 

Am văzut că la nivelul declaraţiilor publice există un curent favorabil unei eventuale reduceri a CAS-ului. 
Vreau să fac apel pe această cale la dumneavoastră, indiferent de partidul politic din care faceţi parte, să susţineţi 
această idee. O eventuală reducere a CAS-ului, cu 3 sau 5 puncte procentuale, este benefică atât tuturor angajatorilor 
din România, cât şi potenţialilor investitori. Reducerea CAS-ului reprezintă un semnal pozitiv dat pieţei muncii din 
România şi exact de asta avem nevoie. 
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Mai mult decât atât, sunt de părere că nu doar prin măsuri de reducere a taxelor vom asigura un climat 
economic propice dezvoltării şi prosperităţii, ci şi prin propriul exemplu guvernamental. O măsură de reducere a 
taxării muncii, în paralel cu alocări îndrăzneţe către sectorul investiţiilor guvernamentale ar genera un impact pozitiv 
mediului privat şi ar oferi un exemplu de urmat firmelor, mai ales în contextul reticienţei economice post criză. Sper 
ca şi această măsură, de prioritizare a investiţiilor şi de finalizare accelerată a acestora să fie adoptată în Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2014 şi astfel, să putem oferi mediului economic atât o înlesnire a costurilor cu munca, cât 
şi un imbold şi exemplu în vederea unui comportament investiţional mai accelerat.   

Sper ca această declaraţie politică să aibă menirea unei invitaţii deschise la dezbatere publică şi rolul de 
catalizator al ideilor despre forma Legii Bugetului de Stat pe anul 2014, reamintindu-vă că Parlamentul României va 
vota şi implicit va avea responsabilitatea acestei legi.   

Deputat 
Cristian Buican 

 
*** 

 
Admiterea României în spaţiul Schengen 

 nu trebuie condiţionată de problema romilor 
 
Conform unui sondaj de opinie comandat de publicaţia franceză „Le Figaro”, realizat pe un eşantion de 

13000 de francezi şi dat recent publicităţii,  aproximativ 90% dintre cei intervievaţi au declarat că se opun intrării 
României şi Bulgariei în spaţiul Schengen. Cei mai mulţi francezi sunt nemulţumiţi de rromii proveniţi din cele două 
state, pe care îi acuză că profită de dreptul la liberă circulaţie pentru a veni la cerşit.  

Faptul că rromii reprezintă o problemă pentru multe ţări membre ale UE (Franţa, Germania, Marea Britanie) 
este o realitate de netăgăduit, confirmată şi de percepţia publică reflectată în mass-media occidentală şi naţională, în 
sondajele de opinie sau pe platformele de comunicare online. Însă, integrarea socială şi economică a populaţiei rroma 
nu este numai o problemă a României, chiar dacă cei mai mulţi dintre rromi provin din ţara noastră, ci este o 
problemă europeană care necesită un răspuns european, formulat de la nivelul organismelor europene: Comisia 
Europeană, Consiliul de Miniştri, Parlamentul European.  

Dificultăţile integrării sociale, educaţionale şi profesionale a rromilor nu se pot rezolva cu declaraţii politice 
de genul „v-am alocat fonduri UE, faceţi programe pentru a ne scăpa de rromi, altfel îi trimitem dincolo de frontierele 
noastre” sau „dacă nu rezolvaţi problema rromilor nu vă primim în Schengen”. Cu toată simpatia şi înţelegerea pe 
care o avem faţă de Franţa, ţară de care suntem legaţi nu numai istoric şi cultural, ci şi economic şi politic, nu suntem 
de acord cu modul în care unii politicieni francezi transformă problema rromilor în temă de campanie electorală, 
speculând faptul că majoritatea covârşitoare a francezilor îi doreşte repatriaţi în ţările de origine. Rromii, fie că 
provin din România, fie că provin din Bulgaria, sunt cetăţeni europeni, care au drepturi şi obligaţii ca orice cetăţean 
dintr-o ţară membră UE. Libera circulaţie în spaţiul ţărilor membre UE se aplică şi rromilor – cetăţeni europeni, 
indiferent de ţara de unde provin sau unde sunt rezidenţi la un moment dat.  

Ca parlamentar, membru în Comisia de apărare, ordine şi siguranţă publică, resping în mod categoric orice 
condiţionare politică suplimentară aplicată procesului de aderare a României şi Bulgariei la Spaţiul Schengen. Ţara 
noastră a îndeplinit încă din 2011 criteriile tehnice prevăzute în Acquis-ul Schengen, iar compania franco-germană 
EADS a beneficiat din plin de fondurile europene alocate României pentru securizarea tehnică a frontierei de răsărit. 
Fie că România întră în Schengen, fie că rămâne în afara spaţiului Schengen, rromii nu pot fi împiedicaţi să circule 
liber în zona UE. Decât să speculeze populist–electoral problema rromilor din ţările de origine, politicienii europeni 
trebuie să găsească soluţii concrete, fezabile, durabile pentru integrarea socială a acestei etnii. Evident, soluţiile 
trebuie să vină şi de la autorităţile române, în colaborare cu autorităţie altor state membre Schengen/ UE şi cu 
instituţiile europene.  
 

Deputat 
Dan BORDEIANU 

 
*** 
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” Noul cod rutier, o necesitate” 
 

 
 Domnule preşedinte, 
 Stimaţi colegi, 
 Declaraţia mea politică de astăzi se referă la legea noului cod rutier, un subiect care a provocat în 

ultimele săptămâni interes atât din partea opiniei publice cât şi a guvernului. 
 Această nouă formă prezintă o variantă modificată şi îmbunătăţită, iar acest lucru trebuia făcut de 

mulţi ani, dar întotdeauna o astfel de iniţiativă a fost tergiversată, iar fostele 
guvernări s-au ferit să-şi ia responsabilitatea unor măsuri tranşante. Proiectul de lege 
propus de Guvernul USL vine în întâmpinarea nevoii unei siguranţe pe străzi, iar scopul 
nu e acordarea de amenzi usturătoare, ci descurajărea încălcării regulilor. 
 La nivelul anului 2012 au existat peste 26.000 de accidente rutiere în care au existat 
victime, 805 dintre aceste accidente soldându-se cu decese. E greu să arăţi cu degetul 
către vinovaţi când se întâmplă astfel de tragedii, dar, din nefericire, majoritatea cauzelor 
producerii accidentelor rutiere sunt, în primul rând, din cauza conducătorilor auto. 
 Vorbim de fapte şi consecinţe reale iar subiectul unui nou cod rutier trebuie să fie o 
prioritate pentru că vine să răspundă unei realităţi. O realitate gri, pentru că trăim în una 
dintre tările cu cea mai mare infracţionalitate rutieră, situaţia devenind din ce în ce mai 
complicată şi gravă pe măsură ce trece timpul. 
 Tot realitatea ne arată că problemele legate de motivele accidentelor nu sunt unele noi. 
 Viteza excesivă, oboseala, consumul de alcool, neatenţia, neacordarea priorităţii în trafic, coroborate 

cu o necunoaştere a reglementărilor în domeniul circulaţiei pe drumurile 
publice sunt principale cauze ale situaţiei regretabile din trafic. 
 Acest lucru nu ar trebui sa ne dea doar de gândit, ci şi de făcut. Nu putem amâna 
adoptarea acestei legi şi nu putem trata acest subiect cu superficialitate. Fiecare zi care 
trece înseamnă un număr mai mare de oameni care rămân cu infirmităţi sau traume pe 
viată din cauza unor soferi teribilişti, neatenţi, sau care s-au împrietenit prea mult cu 
Bachus. 
 În final, totul se rezumă la o alegere simplă: să adoptăm un cod rutier care să reducă 
numărul nenorocirilor care se petrec pe şoselele sau să ne complacem situaţiei curente. 
 Decizia vă aparţine! 
 Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 

 
 

Actuala majoritate are drept scop buna Guvernare 
 
 
Uniunea Social Liberal a fost trimisă la guvernare direct de către cetăţeni,  pentru a-şi îndeplini obiectivele 

stabilite în programul de guvernare.  Majoritatea de 70% rezultată direct din voturile românilor nu poate fi înlocuită 
cu o majoritate de conjunctură fără să reprezinte o trădare a electoratului. De aceea, liderii politici şi analiştii care 
lansează public teorii despre cum ar putea funcţiona aritmetica parlamentară dacă se rupe USL, introduc teme 
nelegitime.  Nici un politician responsabil de la vârful Uniunii Social Liberale şi de la vârful partidelor care compun 
Uniunea nu are cum să dorească intrarea într-un nou circuit al instabilităţii politice.  

În acest moment guvernul este stabil şi majoritatea asigură susţinere corentă şi unitară. Faptul că pe un 
proiect, Roşia Montană, liberalii au opoziţie foarte clară şi PSD-ul nu a exprimat un punct de vedere comun, nu este  
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un semn de instabilitate guvernamentală, nici de criză a majorităţii, proiectul nefiind un element din programul de 
guvernare. 

Responsabilitatea PNL-ului este guvernarea. Disputele politice şi discuţiile colaterale, aşa cum este şi 
subiectul candidatului la preşedenţie sunt chestiuni colaterale care nu fac decât să introducă în spaţiul public teme 
false, care ne îndepărtează de la ceea ce este esenţial- buna guvernare pentru cetăţeni.   

Stabilitatea guvernamentală nu doar se afirmă. Ea este evidentă din datele din ultima perioadă, care 
demonstrează că acţiunea şi strategia executivului solidară se concretizează în faptul că România începe o fază 
pozitivă a ciclului economic şi reintră pe creştere.  

Potrivit ultimelor date prezentate la finalul săptămânii trecute de Eurostat, încrederea mediului de afaceri şi a 
populaţiei în economia României, a afişat în septembrie, cea mai puternică creştere din ultimele 7 luni. Estimările de 
creştere economică de 2,5%,  revizuite pozitiv de analiştii de la The Economist fac dovada, că România se află pe un 
tren economic pozitiv. Numărul de companii active din România, a trecut  la finalul lunii august de 714 000 de firme, 
în creştere cu 2,7% faţă de 2012. Ceea ce a determinat ca angajatorii, să încheie cu 10% mai multe contracte de 
muncă prin comparaţie cu perioada similară din 2012. Datorită stabilităţii şi predictibilităţii sectorului economic 
asigurat de măsurile introduse de către guvernul USL, România a avut cea mai mare creştere a lucrărilor de 
construcţie din UE,  având o ascensiune de 8,6%.  

În ceea ce priveşte agricultura, România se clasează pentru prima dată în ultimii ani, pe primul loc la 
producţia de floarea soarelui şi înregistrează o producţie record la grâu şi secară, totalizând anul acesta 7, 3 milioane 
tone, fiind cea mai mare din ultimii 8 ani.  

Producţia industrială, a cunoscut o creştere în primele 7 luni din 2013 cu 7,9%, iar exporturile cu 7,7%. Ţara 
noastră înregistrează cea mai mare creştere a procuţiei auto din Europa.  

Dovedim prin starea reală a economiei româneşti care începe să fie readusă pe creştere, că Partidul Naţional 
Liberal ca şi componentă a Uniunii Social Liberale este cu adevărat preocupat de buna guvernare.  

          Cele relatate arată că, gândirea strategică şi competenţa fac diferenţa faţă de lipsa de soluţii a 
guvernelor anterioare. 

 Vă mulţumesc.                                                                                                   
 

Deputat 
Grigore Craciunescu 

 
*** 

 
 

 
 
Stimaţi colegi, 

 Partidul Naţional Liberal are drept unică prioritate guvernarea României, pentru a răspunde 
aşteptărilor oamenilor, aşa cum s-a declarat şi după cum s-a demonstrat în repetate rânduri. PNL a ajuns să contribuie 
major la actul de guvernare, alături de PSD şi PC, datorită încrederii acordate de către populaţia României. 
Rezultatele echipei guvernamentale devin evidente prin prisma datelor care demonstrează că România este, în acest 
moment, un stat european al cărui trend economic este în plină creştere. Astfel, măsurile luate de Guvernul USL se 
dovedesc a fi cele corecte. 

 Conform datelor făcute publice de Eurostat la sfârşitul lunii septembrie, încrederea mediului de 
afaceri şi a populaţiei în economia României a afişat cea mai puternică creştere din ultimele 7 luni, datorită 
îmbunătăţirii încrederii în sectorul serviciilor, industrie şi în zona consumatorilor. 
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 Mai mult, estimările specialiştilor din domeniul financiar şi economic, care semnalează o de creştere 
economică de 2,5% pentru acest an, fac dovada că România se află pe calea cea bună din acest punct de vedere  

 Datorită stabilităţii şi predictibilităţii sectorului economic asigurat de măsurile introduse de către 
Guvernul USL, totalul de companii active din România a trecut pentru prima dată, la finalul lunii august, de 714.000 
de firme, în creştere cu 2,7% faţă de 2012. Numărul mai mare de firme duce la o revenire a pieţei muncii, angajatorii 
încheind cu 10% mai multe contracte de muncă prin comparaţie cu perioada similară din 2012. Economia României 
devine tot mai competitivă. Măsurile adoptate de guvernarea USL şi strategiile ministerelor coordonate de PNL îşi 
dovedesc eficienţă – în primele 7 luni ale anului 2013, industria a crescut cu 7,9%, iar exporturile cu 7,7%. 

 Stimaţi colegi, prin starea reală a economiei româneşti, dovedită cu datele pozitive din care v-am 
prezentat acum doar o mică parte, demonstrăm că PNL este cu adevărat preocupat de buna guvernare. Gândirea 
strategică şi competenţa fac diferenţa faţă de lipsa de soluţii a guvernărilor anterioare. Drept urmare, trebuie să ne 
concentrăm în continuare eforturile în direcţia bună. 
 
 

Deputat 
Florin Alexandru Alexe 

 
*** 

 
 
Stimaţi colegi, 
 Guvernul condus de Uniunea Social Liberală  îşi continuă menirea pentru care a fost creat în urmă cu 

un an şi jumătate, şi anume dezvoltarea României. Ca parte a acestei construcţii politice majore, Partidului Naţional 
Liberal are ca scop găsirea de soluţii pozitive la aşteptările şi speranţele românilor, prin participarea directă şi 
continuă la actul de guvernare.  

 De la începutul asumării acestei misiuni, responsabilitatea PNL a fost şi rămâne guvernarea. Alături 
de colegii noştri din Executiv, menirea noastră, ca parlamentari, este să legiferăm şi să impunem politici 
guvernamentale. Să nu uităm un fapt extrem de important, care ar trebui să ne asigure un avantaj considerabil atunci 
când discutam despre direcţiile de acţiune pe termen mediu şi lung: avem o majoritate fără precedent în istoria 
României în Parlament, legitimată direct prin votul oamenilor. Am avut susţinerea cu o majoritate de 70 la sută a 
populaţiei, iar această susţinere şi încredere nu trebuie să fie înşelate. Nevoia menţinerii acestei majorităţi de 70% 
este direct proporţională cu necesitatea ca USL să-şi continue îndeplinirea angajamentelor electorale. 

 Partidul Naţional Liberal a fost angajat la guvernare, împreună cu PSD, de cetăţenii români. În acest 
moment, Guvernul este stabil şi majoritatea asigură susţinere coerentă şi unitară. Faptul că pe anumite proiecte 
liberalii au o poziţie foarte clară în timp ce colegii de coaliţie nu şi-au exprimat un punct de vedere comun nu este un 
semn de instabilitate guvernamentală, nici de criză a majorităţii, proiectul nefiind un element component al 
programului de guvernare.  

 Stimaţi colegi, stabilitatea guvernamentală nu este doar o poveste, o declaraţie golită de sens. 
Stabilitatea guvernamentală este dată de cifrele economiei din ultima perioadă, care demonstrează că acţiunea şi 
strategia Executivului, solidară, se concretizează în faptul că România începe o fază pozitivă a ciclului economic şi 
reintră pe creştere. 
 

Deputat 
Raluca Ispir 

 
*** 

 
 
 
 Stimaţi colegi, 
Tema declaraţiei mele politice de astăzi este referitoare la importanţa industriei IT din România. 
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Industria IT trebuie să devină cu adevărat o prioritate pentru România. Acest segment poate contribui 
semnificativ la dezvoltarea economică a României, la creşterea productivităţii şi maximizarea efiecienţei muncii sau 
la modernizarea mai multor paliere din societatea noastră. 

În industria IT din România regăsim acelaşi fenomen ca cel din sănătate sau din educaţie şi anume: „exodul 
creierelor”. Cei mai buni it-işti ai noştri preferă să plece pentru o viaţă mai bună, pentru un câştig salarial conform cu 
pregătirea lor. În România există ingineri şi programatori foarte valoroşi. Acest segment IT poate fi caracterizat drept 
un mix între creativitate şi inteligenţă, profesionalism şi o structură care poate elabora oricând proiecte sigure şi 
sustenabile pe termen lung. 

În momentul de faţă industria IT este cea mai importantă furnizoare de locuri de muncă. Totodată industria 
IT este şi un motor puternic pentru relansarea economică a României. Exporturile României în materie de produse şi 
servicii IT sunt şi ele foarte semnificative şi au contribuit la creşterea exporturilor româneşti care sunt estimate cu 
7,7% mai mari faţă de aceaşi perioadă a anului trecut. 

O apropriere dintre Guvern şi reprezentanţii industriei IT din România este extrem de necesară  în perioada 
următoare. O strânsă colaborare între aceştia va conduce şi la îndeplinirea mai multor obiective majore asumate de 
România pe plan internaţional şi de PNL, alături de colegii de alianţă, în faţa electoratului. Numai în acest fel vom 
putea implementa cu succes Strategia Agenda Digitală pentru România la nivelul administraţiei publice şi Strategia 
Naţională de Securitate Cibernetică. De asemenea, astfel vom putea ajuta la respectarea legilor care reglementează 
conflictul de interese, vom putea combate clientelismul, vom putea asigura firmelor din industria IT accesul la 
achiziţiile publice destinate firmelor de profil şi vom putea utiliza eficient  banii publici, în ceea ce priveşte achiziţiile 
publice de servicii IT, dar şi maximizarea raportului calitate-preţ. 

Industria IT poate şi trebuie să ajute statul român. Interconectarea bazelor de date pentru tot ce înseamnă 
sector public, autorităţi locale sau centrale care să conducă la simplificarea procedurilor şi eliminarea birocraţiei din 
procesul de interacţiune a contribuabililor cu statul este un obiectiv ce trebuie realizat.  

IT-ul poate fi cu adevărat o industrie care să contribuie la creşterea PIB-ului, la creşterea numărului locurilor 
de muncă, la îmbunătăţirea semnificativă a relaţiei dintre cetăţean şi stat, prin digitalizarea serviciilor, sau la 
atragerea investiţii străine masive. 

 
Deputat 

Daniel Iane 
 

*** 
 
 
Stimaţi colegi, 
Europa are o reală problemă în momentul de faţă, din punct de vedere  demografic, din cauza şomajului 

record în rândul tinerilor, combinat cu îmbătrânirea populaţiei. 
Şi în România, tinerii fac parte din una dintre categoriile sociale cele mai afectate de criza economică şi de 

şomaj. 
Ultimele date arată că rata şomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani, din mediul urban, a ajuns la un nivel-

record de 32,5%. 
 Conform unor sondaje recente, o treime din tinerii sub 25 de ani din oraşele României îşi caută în prezent un 

loc de muncă. Surprinzator este însă faptul că în mediul rural rata şomajului este mult mai mică, de 17%. 
În aceste condiţii USL, prin Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) şi-a propus să implementeze strategia 

naţională pentru tineret, care se află deja în dezbatere publică, strategie prin care să reducă şomajul în rândul tinerilor 
cu vârste între 15-24 de ani de la 22,7% la mai puţin de 20%, pentru perioada 2014-2020. 

Acest lucru va fi posibil prin creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene dedicate acestui domeniu, 
al tineretului.  

Consider că trebuie să ne dedicăm mai mult tinerilor, să identificăm problemele cu care se confruntă aceştia 
şi să realizăm pe baza acestei strategii un plan naţional de acţiune pentru tineret, precum şi planuri sectoriale.  

Salut propunerea Guvernului, în condiţiile în care tinerii trebuie să beneficieze de sprijinul tuturor 
ministerelor implicate în problemele de tineret. Ei reprezintă viitorul României, deci investiţia în această resursă ar 
trebui să fie considerabilă!   

 Vă mulţumesc! 
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Deputat 

Thuma Hubert 
 

*** 
 
 
 

 Întrebări 

Adresată: domnului ministru Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale  
Obiectul întrebării: achiziţia de microbuze şcolare – situaţia judeţului Vaslui 
 

 
Cu prilejul inaugurării unei şcoli reabilitate cu fonduri europene din judeţul Buzău, aţi declarat că necesarul 

de microbuze şcolare la nivel naţional este estimat la aproximativ 900 din care, în acest an, vor fi achiziţionate 600 de 
microbuze pentru a rezolva problemele elevilor din mediul rural nevoiţi să facă naveta către unităţile şcolare. Pentru 
această achiziţie a fost deja identificată şi alocată suma de 76 milioane de lei, procedura de licitaţie şi achiziţie fiind 
demarată. 

Şi judeţul Vaslui are probleme în ceea ce priveşte elevii navetişti. În momentul de faţă, conform datelor 
Inspectoratului Şcolar al Judeţului Vaslui, peste 6000 de elevi din învăţământul primar, gimnazial şi liceal se 
deplasează zilnic către unităţile şcolare unde sunt alocaţi pe jos. La nivelul judeţului nostru, funcţionează 79 de 
microbuze şcolare, însă mai avem nevoie de cel puţin 36 de microbuze. 

În legătură cu aspectele mai-sus menţionate, vă rugăm să ne răspundeţi la următoarele întrebări: 
• Când estimaţi că va fi finalizată procedura de licitaţie pentru achiziţia celor 600 de 

microbuze şcolare? 
• Care sunt criteriile pe care le veţi avea în vedere pentru distribuţia microbuzelor şcolare către 

judeţe? 
• Există la nivelul ministerului pe care cu onoare îl conduceţi o situaţie/ prioritizare cu 

necesarul de microbuze şcolare pe judeţe şi unităţile administrative ale fiecărui judeţ? Dacă „da”, vă rugăm 
să ne-o furnizaţi ca anexă la răspunsul la prezenta întrebare. 

 
Deputat 

Dan Bordeianu 
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 Grupul parlamentar al  
Partidului Democrat – Liberal  

 
 
 

 Declaraţii politice 
 
 

Povara fiscală pe muncă în România 
 

 
Ministerul de Finanţe a emis, anul trecut, o ordonantă prin care aducea modificări la Codul Fiscal. Una din 

aceste modificări a vizat veniturile obtinuţe de cei care îşi arendează terenurile agricole. Veniturile obţinute din 
arendarea unui teren agricol se impozitează cu 16%. Ministerul de Finanţe i-a transformat pe fermierii-arendaşi în 
agenţi fiscali,  obligându-i pe ei să reţină la sursă impozitul pe arenda pe care urmează să o primească proprietarii de 
teren.                                  

Atunci când se face plata în produse, Ministerul de Finanţe consideră că este vorba de o vânzare de mărfuri. 
Nu este o vânzare, deci nu ar trebui emisă factura, la care să plăteşti TVA. Ca agricultor, nu încasezi niciodată 
valoarea TVA respectivă şi nu ai cum să deduci acea taxă. Practic, se plăteste necuvenit un impozit suplimentar, de 
24%. Mai mare decât impozitul pe profit, care e 16%. Apar şi alte probleme la plata în produse, pentru că este greu să 
stabileşti valoarea acestora. Ar trebui stabilit un preţ agreat în fiecare an pentru produsele supuse impozitării.Nu este 
problema fermierilor dacă statul vrea să introducă taxe şi impozite suplimentare pentru proprietarii de terenuri.  
        În data de 20 septembrie 2013,  Guvernul USL a publicat în Monitorul Oficial al Românieinr.593, ordonanţa 
nr.88 care cuprinde modificările la Codul Fiscal. Actul normativ adoptat conţine două structuri normative diferite, 
respectiv: modificarea Codului fiscal privind introducerea contribuţiei individuale la asigurările de sănătate pentru 
persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor (închiriere, arendare), precum şi implementarea 
sistemului naţional de raportare, verificare, monitorizare şi control a situaţiilor financiare şi a bugetelor aparţinând 
instituţiilor publice. 

 În cazul în care se realizează venituri din arendă, iar impozitul se reţine prin stopaj la sursă, baza de calcul o 
reprezintă venitul contractat minus o cheltuială forfetară de 25%, similar impozitului pe venit. Baza lunară de calcul 
nu poate să fie mai mică decât un salariu minim brut şi nu poate să depăşească valoarea a de 5 ori câştigul mediu brut 
pe ţară. În acest caz, contribuţia la sănătate se reţine de către plătitorul arendei, pe fiecare contract de arendare. 
Acesta are obligaţia să o achite la buget până pe data de 25 a lunii următoare. 

Primul ministru Victor Ponta a ocolit  intenționat, în discursul său susţinut în faţa camerelor reunite ale  
Parlamentului României  măsurile negative asumate în scrisoarea de intenție adresată FMI în septembrie 2013. 
Enumăr câteva detalii care arată erori fundamentale de calcul privind viitoarea redresare economică prin extinderea 
numărului plătitorilor de CAS, extindere pe baze incerte : de la 1 ianuarie 2014 CAS asupra veniturilor obţinute de 
persoanele fizice din chirii. Orice statistică sau estimare nu poate scoate la lumină zona neagră a acestei afaceri şi 
CAS pentru venituri din agricultură, activităţi independente, proprietate intelectuală, sau PFA.Conform declaraţiilor 
primului ministru ambele măsuri au fost introduse în scopul reducerii evaziunii fiscale. Realitatea este cu totul alta : 
jug pus pe activități de subzistență, în majoritatea cazurilor. Biruri cu rezultat nesigur. 

Munca este mult prea împovărată fiscal în România faţă de restul Europei. Angajatorii români suportă o 
povară fiscală pe muncă de 44,4% din costul total cu forţa de muncă. Astfel, România are în prezent : a şaptea cea 
mai mare povară fiscală pe muncă din UE, al cincilea cel mai mare TVA din UE, a şasea cea mai mică rată de 
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impozitare a profiturilor companiilor din UE, a treia cea mai mică rată de impozitare a veniturilor persoanelor fizice 
din UE. 

Se impun măsuri urgente de relansare economică şi crearea de locuri de muncă prin relaxare fiscală : 
readucerea CAS la angajator cu cinci puncte procentuale, reducerea cotei unice la 12%, creşterea salariului minim la 
1000 lei şi scutirea de la impozit a profitului reinvestit. Toate aceste măsuri sunt cuprinse în programul de guvernare 
al  PDL. 

Taxarea este cea mai perversă formă de tăiere a pensiilor și salariilor, ale tuturor românilor. Guvernul USL 
este un guvern căpușă care se hrănește din buzunarul românilor, prin noi impozite și taxe, pentru că nu este capabil 
să vină cu soluții de relansare economică, după o perioadă dificilă de macro-stabilizare. Nimeni nu a scăpat netaxat: 
de la agricultori până la cei care întrețin membrii de familie fără locuri de muncă. 

Până în prezent, sub guvernarea USL au fost introduse sau majorate nu mai puţin de 28 de impozite și taxe. 
Oare mai urmează şi altele ? 
 

*** 
 
 

Ziua Internaţională a Curăteniei 
 

 
Pe data de 23 septembrie s-a sărbătorit Ziua Internaţională a Curăteniei. Această zi se doreşte a fi o 

constientizare şi o reamintire a faptului că protejarea mediului înconjurător trebuie să reprezinte un stil de viată nu 
doar un eveniment în sine. 

Sărbătoarea are scopul de a inspira şi a îndemna comunităţile să cureţe, să îmbunătăţească şi să protejeze 
mediul, prin realizarea de acţiuni care pot varia de la igienizarea unor zone, plantarea de arbori şi arbuşti, la proiecte 
referitoare la conservarea apei şi a energiei. Ziua Internationala a Curateniei încearcă anual să ne amintească fiecăruia 
dintre noi ca un mediu curat este un mediu sănătos. 

       În urma mai multor solicitări primite la cabinetul meu parlamentar din partea  timișorenilor care locuiesc 
în colegiul pe care îl reprezint am organizat o astfel de acţiune în ziua de 21 septembrie 2013. Prin această acţiune 
mi-am propus să atrag atenția locuitorilor din Calea Lipovei asupra protecției mediului înconjurător, având în vedere 
că zona respectivă era foarte murdară. Am încercat să conştientizez locuitorii din zona respectivă că e foarte 
important să păstreze curățenia orașului şi, în acelaşi timp să încerc să trag un semnal de alarmă autorităţilor publice 
locale asupra faptului că protejarea mediului înconjurător şi a habitatului unde locuim este un obiectiv de interes 
public major şi constituie obligaţia şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei  locale. Voi mai organiza astfel de 
campanii până când vom reuşi să  sensibilizăm opinia publică vizavi de curăţenia din jurul nostru. 

În ultima perioadă de timp acutizarea problemelor ecologice ne pune în gardă pe toţi. Noţiuni precum efectul 
de seră, diminuarea stratului de ozon, deşertificarea, topirea gheţarilor, poluarea oceanelor, dispariţia unor specii de 
plante şi animale, sunt lucruri despre care se vorbeşte tot mai frecvent .S-a constatat că mai bine de 80% din maladii 
şi un sfert din decesele din lumea a treia se datorează alimentelor şi apei contaminate, dar şi deşeurilor.  

Se impun măsuri concrete pentru gospodărirea corectă a tuturor tipurilor de deşeuri: menajere, industriale, 
periculoase şi radioactive. Deşeurile propriu-zise constituie una din problemele dificile ale lumii moderne, ele 
intervin şi în consideraţiile noastre privind peisajul. Nu de puţine ori,gunoaiele ajung în albiile râurilor sau în 
apropierea lor poluând puternic apa şi împrejurimile acestora.Din acest motiv unele albii sunt pline de pungi de 
plastic, cutii de conserve şi alte deşeuri metalice. 

Pentru a avea un mediu sănătos depinde în primul rând de noi. Este timpul să conştientizăm că fiecare 
cetăţean al planetei are o contribuţie vitală în menţinerea unui mediu curat. Instituţiile specializate în domeniul 
calităţii mediului emit către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale recomandări de curăţarea umedă 
sistematică a străzilor şi modificarea regimului de lucru al întreprinderilor.Pe această cale ar trebui demarate şi 
intensificate de către  autorităţile publice centrale şi locale acţiuni concrete de ecologizare a localităţii pe care o 
administrează, eliminarea deşeurilor de orice fel depozitate necontrolat la intrările în localităţi sau în alte zone mai 
puţin salubre, tăierea vegetaţiei ierboase pe aliniamentele stradale, curăţarea rigolelor stradale şi a malurilor 
cursurilor de apă. Acestea ar fi câteva din măsurile necesar a fi luate  pentru a creşte gradul de informare şi 
conştientizare a publicului privind importanţa acestui eveniment ecologic cu caracter internaţional. 
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Mediul este prezent în toate momentele vieţii noastre, este tot ceea ce ne înconjoară, natural şi artificial, şi 
depinde de noi de a ni-l face mai favorabil. Efortul  de a menţine şi a îngriji mediul devine  din ce în ce mai mare 
într-o lume în care civilizaţia încearcă sa-şi deterioreze propriul habitat.  

    
Deputat 

Cornel Mircea Sămărtinean 
 

*** 
 
    

Judeţul Timiş condus de primăria Caransebeş 
 
 

Locomotiva de la Jimbolia  este o locomotivă de patrimoniu, care  a fost adusă în anul 2011 la Jimbolia, fiind 
un obiect de mare valoare culturală. Este de productie germana si a fost construita in 1943. A fost folosita in cel de-al 
doilea Razboi Mondial. Locomotiva a fost mutată în ziua de 21 septembrie 2013 din Jimbolia în Caransebeş, fără 
ştirea primarului primei localităţi, în care se afla de aproape trei ani. În urma  acestui demers, Primăria Jimbolia a 
făcut solicitări la Ministerul Transporturilor pentru a cere explicaţii în legătură cu mutatul locomotivei, după ce în 
urmă cu două săptămâni a primit vestea acestei iniţiativei. Nici un răspuns nu a venit însă în scris. 

Edilul acuză primăria Caransebeş de abuz şi promite plângere penală împotriva Regionalei CFR Timișoara. 
De cealaltă parte, cei acuzaţi spun că transportul a fost făcut perfect legal, potrivit deciziei Ministerului 
Transporturilor, şi pot demonstrat asta cu acte. 

 
Bătrâna locomotivă a fost efectiv furată, pentru că nu a existat o aprobare de la compania CFR – proprietara 

trenului, nici de la Direcţia de Monumente, având în vedere că trenul este clasat ca monument istoric. Totul s-a decis 
la nivel politic. A existat o semnătură de ministrului secretar de stat din Ministerul Transporturilor Cristian Ghibu, 
care a făcut pe plac primarului liberal de la Caransebeş, Marcel Vela. 

Printr-un simplu act, o apostilă, nici măcar o decizie a Consiliului de Administraţie de la CFR Infrastructură, 
această locomotivă a fost luată cu japca şi mutată în altă parte. De ce? Pentru că un primar din Caransebeş a 
considerat el că stă mai bine la el acolo. Marcel Vela, primarul Caransebeşului spune că măsura a fost perfect legală, 
iar motivul transportului a fost recondiţionarea locomotivei ce va face parte dintr-un muzeu al căilor ferate. ”A fost 
ideea Asociaţiei Ceferiştilor Bănăţeni, care a solicitat primăriei susţinerea pentru pentru a-şi amenaja un spaţiu 
expoziţional pe care îl susţinem. Nu este vorba de niciun abuz, de niciun furt, nu a luat-o Primăria Caransebeş în 
patrimoniul domeniului public al municipiului Caransebeş, ci este în continuare în proprietatea Căilor Ferate 
Române”. 

Primarul Marcel Vela susţine că deţine dovezi care să arate că demersul mutării locomotivei din Jimbolia a 
fost legal, iar obiectivul principal este cel de-a restaura acest obiect de patrimoniu. 

Reamintesc domnului primar Vela că locomotiva cu abur de la Muzeul CFR-istului din Jimbolia are o 
valoare de patrimoniu inestimabila si ca dupa mai multe demersuri pe la Ministerul Transporturilor si Ministerul 
Culturii, s-a reusit, pe timpul guvernarii PDL, in 2011, relocarea, pana in anul 2016 a acestei locomotive de la Deva, 
la Jimbolia. Mai mult, conform declaraţiilor primarului Darius Postelnicu, primaria Jimbolia  a investit, din 2011 si 
pana acum, sume mari de bani pentru reconditionarea locomotivei. Ciudat mi se pare şi faptul că pentru mutarea 
acestei locomotive şi-a dat avizul un secretar de stat şi atât. Nu si-a dat avizul Ministerul Culturii şi nu există un 
proces verbal de predare-primire a acestei locomotive. 

Sunt indignat de faptul că autorităţile locale ale județului Timiş, primarul Nicolae Robu,  Titu Bojin, 
preşedintele PSD Timiș,prefectul Eugen Dogariu și mai mulți parlamentari USL nu au avut curajul să intervină 
împotriva solicitării domnului primar Marcel Vela. Nu ştiam că județul nostru poate fi condus din Caraș Serverin. 
Tocmai de accea le sugerez autorităţilor publice locale din  Timiş, primarului Nicolae Robu, şefului Consiliului 
Judeţean Timiş Titu Bojin şi prefectului Eugen Dogariu să îşi caute alte lcouri de muncă, conform competenţei lor 
profesionale, asta pentru că mutarea locomotivei este o dovadă a incompetenţei lor ca de exemplu : primarul Nicolae  
Robu la Facebook, şi aşa este pasionat de site, prefectul Dogariu consilier al premierului Victor Ponta, Pentru  Titu 
Bojin  e mai greu de găsit un loc de muncă, căci  oricum nu ştie să facă nimic. 
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Deputat 
Alin Florin Popoviciu 

 
*** 

 
 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
 Vreau să aduc în atenţia dumneavoastră un aspect care a devenit deranjant pentru majoritatea 

parlamentarilor. Este vorba despre modul sfidător în care miniştrii înţeleg uneori să trateze Parlamentul în ansamblul 
său şi pe fiecare dintre membrii acestuia în parte.  

Îmi exprim totala nemulţumire faţă de modul în care miniştrii actualului cabinet răspund întrebărilor şi 
interpelărilor noastre. Din discuţiile cu mai mulţi dintre colegii noştri, înţeleg că nu sunt un caz singular şi că aceasta 
este o practică generalizată. 

Primim răspunsuri evazive şi pline de aroganţă, în care problemele semnalate sun minimalizate. Iar dacă 
parlamentarii puterii nu au curajul să spună asta deschis, de tema unor repercusiuni pe linie de partid, eu o pot face, 
inclusiv şi în numele lor.  

Cei care au de dat socoteală în faţa Parlamentului sunt miniştrii şi nu invers. Ei trebuie să fie conştienţi că 
ocupă un portofoliu datorită voturilor primite în Parlament. 

Domnii miniştri afişează un comportament superior, însă se plasează într-o mare eroare, uitând că cei mai 
mulţi dintre ei de aici au plecat. 

Eu nu pot decât să vă dau două astfel de exemple de comportament superficial, şi anume răspunsul primit din 
partea ministrului apărării, Mircea Duşa, la întrebarea înregistrată cu nr.1701 A din 02.09.2013 şi răspunsul primit 
din partea ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Rovana Plumb, la interpelarea înregistrată cu nr. 18 B, din 
12.02.2013. Sunt doar două mostre din „ce întreb eu şi ce-mi răspunde el”.  

Poate că nu ar fi atât de grav, dacă problemele la care am făcut referire nu ar fi unele de inters public. Până la 
urmă aşa sunt trataţi cetăţenii în numele cărora noi vorbim. Vă rog să verificaţi şi să observaţi că, atunci când am 
interpelat un ministru, sau am făcut o declaraţie în Parlament, am făcut-o pe un subiect de interes şi cât se poate de 
concret. Cum bine ştiu că şi dumneavoastră faceţi. Nu solicită nimeni de la această tribună rezolvarea unor probleme 
de ordin personal. Întrebările, interpelările, declaraţiile politice sunt intrumente de lucru ale parlamentarilor în raport 
cu ministerele, iar miniştrii nu ar trebui să le ducă în derizoriu. Dacă am ajuns să mimăm aceste proceduri poate mai 
bine renunțăm total la ele și cedăm puterea deplină Guvernului. 

În numele colegilor parlamentari, îmi permit să le solicit miniştrilor să trateze cu mai mult respect relaţia 
instituţională pe care o avem, sau ar trebui să o avem.  

Pe această cale, fac un apel inclusiv la domnul primul ministru, Victor Viorel Ponta, care ar putea să le 
impună membrilor cabinetului său să trateze cu mai multă seriozitate modul în care sunt formulate răspunsurile faţă 
de întrebările şi interpelările parlamentarilor.  

Cine alege aroganţa, tupeul, şmecheria şi minciuna ca mod de exprimare politică, face o mare greşeală şi îi 
sfidează în fapt pe cei care le dau votul, pe cetăţenii care aşteaptă în zadar, din păcate, mult mai mult de la politicieni 
- în primul rand respect. 

Cu stimă, 
 

Deputat  
Cristian Constantin Roman 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 25 - 2013 săptămâna 30 septembrie – 
4 octombrie 2013   

 

108

„O sugestie pentru USL – Puneţi taxa şi pe hornuri!” 
 
 
Domnule Preşedinte.  
Stimaţi Colegi. 
De mai bine de un an şi jumătate, de când USL a preluat efectiv guvernarea, o ţară întreagă asistă cu stupoare 

la singurele idei pe care le are Victor Ponta când vine vorba de guvernare şi de creşterea standardului de viaţă al 
românilor: 

Nici o lună fără un impozit nou!  
Nici o lună fără o taxă nouă!  
Nici o şedinţă de guvern fără o majorare de taxe şi impozite!  
Victor Ponta şi guvernul său ineficient a reuşit contraperformanţa de a introduce nu mai puţin de 33 de taxe, 

impozite sau alte măsuri fiscale, care sunt pe cale să ucidă şi ultima iniţiativă privată de a munci cinstit în România. 
Mai grav este că cei care se autoproclamă liberali şi de centru-dreapta în Guvernul USL sunt şi cei mai fervenţi 
promotori ai creşterilor de fiscalitate. 

Când am ironizat Guvernul sugerându-i să pună taxe şi pe fumul care iese pe hornuri să ştiţi că nu am fost 
prea departe de măsurile pe care le ia Victor Ponta în aceste luni. Aici fac referire expresă la noile măsuri adoptate de 
USL care extind baza de impozitare, prin introducerea contribuţiilor sociale de sănătate şi asupra veniturilor din 
activităţi agricole, silvice, piscicole sau pe veniturile din arendarea terenurilor. 

Ideile trăznite ale miniştrilor USL nu se opresc aici. Am auzit zilele trecute că, ministrul sistemului bolnav al 
sănătăţii, Eugen Nicolăescu, le mai pregăteşte o supriză românilor: taxa de sănătate încorporată în poliţa de asigurare 
auto RCA. Ştie Eugen Nicolăescu că aproximativ 1 milion de autovehicule din cele înmatriculate în România nu au 
mai încheiat o poliţă RCA în anul 2013 din pricina creşterii preţurilor acestora? Vrea cumva Nicolăescu să ducă 
această cifră la 2 sau 3 milioane de autovehicule?  

Stimaţi colegi. Numai cine nu vrea să vadă nu vede faptul că USL la guvernare este la fel de nociv economiei 
şi românilor precum cianurile din exploatările auro-argintifere. În anul 2011, graţie reducerii numărului de taxe şi 
impozite, de la peste 400 la aproape jumătate, economia a înregistrat o creştere economică de 2,5%. 

Taxele şi impozitele pe care USL le visează seara şi le aplică a doua zi dimineaţa au făcut din economia 
României, al cărei potenţial de creştere se situează la 4%-4,5%, să se târască neconvingător cu o creştere târâtoare de 
1,5%-1,7%.  

Taxele lui Ponta şi impozitele lui Chiţoiu au creat nu locuri de muncă, ci au îngroşat numărul şomerilor cu 
încă aproape 100.000 de oameni. 

Fantasmele fiscale ale Guvernului USL şi impotenţa implementării unor măsuri care să aducă o creştere 
economică reală au speriat orice investitor străin doritor de a deschide afaceri în România. România lui Ponta este 
astăzi mai puţin atractivă pentru investitori decât state din Africa sub-sahariană.  

Vă mulţumesc, 
 

Deputat  
Ioan Bălan 

 
*** 

 
 

„Zmeura de aur pentru Victor Ponta” 
 
 
Domnule Preşedinte, 
 Stimaţi Colegi, 
Cunoaştem cu toţii că premiile „Zmeura de aur” reprezintă un eveniment opus premiilor „Oscar” desfăşurate 

în industria cinematografică americană, tocmai pentru a arăta publicului scenariile, regizorii şi actorii de slabă şi 
foarte slabă calitate.  

Mulţi s-ar întreba de ce îi acord lui Victor Ponta premiul „Zmeura de aur”? Păi cu ce este diferit Victor Ponta 
de actorii slabi de la Hollywood? Îl înconjoară zilnic zeci de camere de luat vederi? Îl înconjoară! Este difuzat la 
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televiuni 24 de ore pe zi? Este! Are mai mulţi scenarişti şi regizori care-i trasează cu precizie toate mişcările şi îi pun 
în gură cele mai sfruntate minciuni? Are! Are decoruri? Are! Este Victor Ponta un actor ratat? Este!  

Atunci, merită cu prisosinţă un loc pe podium la aceste premii, pentru că de un an şi jumătate, zi de zi ne 
furnizează seriale de proastă calitate, din cea mai lungă, tragică şi prost gust telenovelă pe care o trăiesc românii în 
ultimii douăzeci de ani. Şi, aşa cum orice premiu, inclusiv acesta trebuie bazat pe câteva argumente, trebuie să vă 
aduc aminte numai câteva episoade, în care regia şi decorurile au fost de proastă calitate. 

 
Episodul 512 – a 512-a zi de guvernare – „Gazoductul de la Ungheni”. Scenaristul a fost tare priceput, încât 

a păcălit pentru moment chiar şi pe oficialii Comisiei Europene, însă când filmările s-au încheiat şi recuzita formată 
din 3 muncitori, 4 ţevi ruginite şi un buldozer defect au fost înapoiate chiriaşului, în urma lui Victor Ponta au mai 
rămas doar dârele limuzinelor de la Guvern. 

Episodul 521 – a 521-a zi de guvernare – „Triplu rol în Roşia Montană”. Acesta este de departe cel mai greu 
rol pe care l-a jucat Victor Ponta în cariera sa de actor. Astfel, regizorul l-a pus şi în rolul prim-ministrului PRO 
Roşia Montană, care iniţiază proiectul de lege neconstituţional; al doilea rol, Ponta deputatul CONTRA Roşia 
Montană; al treilea şi cel mai greu rol, Ponta agentul RMGC în lume. Trebuie să remarc că, cu toate că s-a mai 
încurcat în minciuni şi roluri, le-a interpretat simultan pe toate cele 3 roluri. 

Episodul 540 – a 540-a zi de guvernare – „Greva minerilor de la Roşia Montană şi Ponta salvatorul”. 
Regizorul acestui episod a uitat să-i spună actorului Ponta că exploatările de la Roşia Montană nu sunt exploatări de 
adâncime, ci de suprafaţă şi că, băgându-l în galeria unde va juca rolul salvatorului, e posibil să se întâlnească şi cu 
turişti, căci galeria unde s-au făcut filmările era una turistică! Aş mai avea ceva obiecţii şi pe partea de recuzită, 
deoarece casca de miner îl cam strângea pe actorul principal. 

Sunt convins că dacă Victor Ponta va continua cu acest talent actoricesc, cu siguranţa va fi premiat şi în alte 
ocazii pentru cel mai bun rol principal în telenovela „Eu când vreau să mint, mint!” sau serialul SF „Eu mint de 
îngheaţă apele”, numai că românii ar trebui scutiţi să mai înghită toate minciunile domniei sale. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat  
Florin Mihail SECARĂ 

 
*** 

Felicitări Universităţii de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” Iaşi 
 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Ieri, 30 septembrie 2013, am participat la inaugurarea noului an universitar la Universitatea de Medicină şi 

Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi. A fost onorant pentru mine şi, în acelaşi timp, extrem de emoţionant să retrăiesc bucuria 
primei zi de facultate, alături de studenţii care acum păşesc spre o nouă etapă educaţională din viaţa lor, care le va 
marca viaţa. 

Sunt absolventă a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Iaşi, ulterior devenind cadru didactic al 
universităţii. Noua mea calitate, aceea de deputat, m-a responsabilizat şi mai mult faţă de studenţii mei. Realizez că 
trebuie să lupt pentru viitorul acestor tineri care au ales o meserie dificilă, dar şi extrem de frumoasă. Suntem datori 
să luptăm pentru ca la sfârşitul celor şase ani de studiu, aşteptările şi speranţele acestor tineri să coincidă cu o 
realitate demnă de a-şi profesa meseria de medic, aici, în ţara lor. Sistemul medical din România are nevoie de medici 
tineri, bine pregătiţi, dar pentru ca aceştia să rămână în ţară, trebuie ca statul român să le asigure condiţii demne de un 
stat european pentru a-şi practica meseria.  

Creşterea salariilor medicilor rezidenţi reprezintă o măsură care nu mai suportă amânare. Am spus cu tărie 
din campania mea electorală că tinerii medici trebuie motivaţi. Altminteri, aceştia vor opta în continuare pentru 
străinătate. În această situaţie, statul român înregistrează o dublă pierdere. Pe de o parte, sistemul medical rămâne 
descoperit în ceea ce priveşte resursa umană, iar statul român pierde investiţia financiară făcută în şcolarizarea 
acestor tineri.  

Îmi exprim speranţa că Domnul Nicolăescu, Ministru al Sănătăţii, prezent la deschiderea anului universitar la 
UMF Iaşi, va întreprinde urgent măsurile promise, şi cu acest prilej, pentru îmbunătăţtirea sistemului sanitar. 
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Felicit conducerea UMF Iaşi pentru grandioasa deschidere a anului universitar şi pentru emoţiile deosebite 
transmise tuturor generaţiilor prezente. 

Închei prin a le ura tuturor studenţilor Universităţii de Medicină şi Farmacie din Iaşi, atât studenţilor români 
cât şi studenţilor din cele 84 ţări care ieri şi-au arborat steagul, mult succes în noul an de studiu, speranţă şi 
determinare în a  profesa medicina cu pasiune! Felicit studenţii din anul I pentru că au ales o facultate atât de dificilă, 
dar şi frumoasă şi îi asigur, că dacă o vor practica cu seriozitate şi dedicare, vor avea parte de nenumărate şi 
nebănuite satisfacţii.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Camelia-Margareta Bogdănici 

 
*** 

 
„Sorin Oprescu a pierdut contractul cu cetățenii!” 

 
 
 
Domnule Preşedinte, 
 Stimaţi Colegi, 
Toți mai mulți bucureșteni îi cer demisia domnului Oprescu, dezamagiți profund de proasta gestionare a 

câinilor fără stăpâni, de lipsa pistelor pentru biciclete pe carosabil, de mizeria din oraș, de lipsa locurilor de parcare , 
de traficul înfiorator, care ne ucide puțin câte puțin, zi de zi , pe drumul către serviciu.  

În Bucureşti, sunt încă locuite construcţii cu grad de rezistenţă scăzut, care nu au mai beneficiat de 
consolidări de peste 3 decenii. Nu ați făcut nimic nici în acest sens. 

Da stimate domnule primar, ar trebui să vă dați demisia din funcția de primar, alegătorii o cer , ei nu mai vor 
promisiuni ci explicații clare referitoare la gestionarea bugetului alocat pentru câinii comunitari, asta după tragicul 
accident cu copilul sfâșiat de maidanezi. Trebuie să recunoaştem că nu suntem singura ţară care are probleme cu 
maidanezii, există şi alte ţări europene care se confruntă cu astfel de probleme dar care au găsit soluţii pentru a scăpa 
oraşele de câinii comuniari. Dumneavoastră domnule primar ce ați păzit 5 ani? 

Si lista nemulțumirilor continuă , numai puteți să îi amagiți cu minciuni, societatea civilă s-a trezit după 
aproape 23 de ani, mii de oameni ies în stradă , în capitală și în marile orașe, tineretul se pare că ia inițiativă și este 
hotărât să numai asite pasiv la ceea ce se întâmplă în  capitală dar și în întraga țară . 

V-ați gândit doar la imaginea dumneavoastră şi  de fiecare dată ați pus pe locul doi interesele locuitorilor 
capitalei, dar de data aceasta imaginea vă este destul de  șifonată și ați pierdut contractul cu aceștia . Avem nevoie de 
un primar cu inițiativă, un bun gospodar, avem nevoie de  o capitală modernă europeană , de un oraş mai curat, mai 
sigur şi construit pentru cetăţenii lui. 

 
 

*** 
„Starea învăţământului – un atentat la siguranţa naţională” 

 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 
Titlul declaraţiei mele politice de astăzi este inspirat dintr-o formulare pe care am regăsit-o în textul Apelului 

pentru salvarea învăţământului românesc care mi-a fost înaintat de către reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere 
din Învăţământ săptămâna trecută. 

Mi-am luat din nou angajamentul să fac tot ceea ce îmi stă în putinţă pentru ca vocea profesorilor României 
să fie auzită, iar cerinţele noastre, pe care le-am susţinut în diverse contexte, atât în Parlament cât şi cu prilejul a 
numeroaselor demersuri către membrii Guvernului României, să fie luate serios în considerare.  
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Doar în acest mandat de deputat în Parlamentul României am prezentat 7 declaraţii politice la tribuna 
Camerei Deputaţilor şi am adresat 5 interpelări şi întrebări membrilor Guvernului. Am semnalat, din interiorul 
sistemului, gravele derapaje de la principiile LEN nr. 1/2011 (o lege în vigoare care este coerentă şi completă), 
politizarea fără precedent a învăţământului, tăierea finanţării şi blocarea investiţiilor din educaţie, aspecte pe care le 
regăsesc şi în textul Apelului primit săptămâna trecută la Cabinetul meu parlamentar. Deşi poate, în mintea unora, 
intervenţiile mele repetate în care sancţionam politizarea, fenomen care distruge zilnic sistemul, puţin câte puţin, 
devalorizându-l, păreau simplă gargară politică, astăzi ele sunt certificate de cei 173.000 de profesori afiliaţi 
Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ care fac un apel la conştiinţa noastră. 

Stimaţi Colegi, nu vorbim nici de privatizări, nici de Roşia Montană, subiecte importante care ţin agenda 
parlamentară de luni bune, ci de un sistem care alături de cel de sănătate, ne vizează pe noi toţi, ne influenţează viaţa 
în mod decisiv şi care va influenţa traiectoria în viaţă a copiilor şi nepoţilor noştri. Nu putem invoca la tot pasul că 
suntem europeni, că învătăm să trăim după principii europene într-o ţară membră a Uniunii Europe când România se 
află pe ultimul loc în UE la alocările pentru educaţie.  Rezultatele la examenele naţionale, fie ele de bacalaureat sau 
de titularizare, ne arată că nu ne mai permitem să nu respectăm o Lege a Educaţiei care prevedea alocarea anuală din 
bugetul de stat şi din bugetele autorităţilor publice locale a minimum 6% din PIB al anului respectiv pentru educaţie. 
Legea bugetului de stat a acordat în 2012 doar 2,5 % din PIB educaţiei, în timp ce media în ţările UE este de două ori 
mai mare (5,2%).  

Doar printr-o finanţare corectă şi constantă, prin renunţarea la sistematicele măsuri de contra-reformă, prin 
depăşirea nivelului în care directorii de şcoală primesc funcţia cadou pentru activitatea politică, vom obţine 
performanţă, vom avea rezultate în cercetare, vom reduce abandonul şcolar, vom limita analfabetismul şi vom 
contribui la creşterea numărului celor care, după ce urmează o şcoală, se vor şi integra pe piaţa muncii. 

Vă prezint, Stimaţi Colegi, câteva din strigătele de durere lansate către noi de Federaţia Sindicatelor Libere 
din Învăţământ prin textul Apelului pentru salvarea învăţământului românesc: 

1. Învăţământul românesc a fost constant subfinanţat de toate guvernările. Efectele insuficientei 
alocări de fonduri pentru educaţie sunt tot mai vizibile şi adâncesc decalajul nu numai faţă de şcolile ţărilor 
dezvoltate, dar şi faţă de cel al ţărilor recent admise în Uniunea Europeană, ţări care alocă pentru învăţământ 
procente din PIB mult mai mari decât România. 

2. Salarizarea este nemotivantă, chiar jignitoare, pentru personalul din învăţământ – categorie 
socio-profesională în care marea majoritate a salariaţilor au studii superioare. În România, salariul mediu 
orar din sistemul de educaţie este de 13 lei brut (2,92 euro) şi 9,3 net (2,09 euro). Un profesor debutant 
câştigă 7,08 lei/oră brut (1,59 euro), iar un profesor cu gradul I şi o vechime de 25 de ani câştigă 14 lei/oră 
brut (3,14 euro) şi 9,73 lei net (2,18 euro). Cu alte cuvinte, un profesor în România câştigă într-o lună cam 
tot atât cât câştigă un profesor din Luxemburg în patru ore sau cât unul din Polonia în 14 ore! 

3. Învăţământul preuniversitar este excesiv politizat, având în vedere faptul că, în majoritatea 
cazurilor, singurul criteriu pentru ocuparea funcţiilor de directori este apartenenţa la unul dintre partidele 
politice aflate la guvernare. Din anul 2008 nu s-au mai organizat concursuri pentru ocuparea funcţiilor de 
directori, cei mai mulţi fiind numiţi prin detaşare în interesul învăţământului. Este momentul să înceteze 
acest “provizorat” permanent la conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care nu serveşte 
interesului sistemului şi să se procedeze la organizarea concursurilor de ocupare a funcţiilor de directori şi 
directori adjuncţi din unităţile de învăţământ. 

4. Programele şcolare şi sistemul de evaluare a elevilor nu mai sunt în consonanţă cu realităţile 
de pe piaţa muncii din România. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ consideră că trebuie regândite 
programele şcolare dar şi sistemul de evaluare a elevilor, la toate nivelurile. 

5. Legea Educaţiei Naţionale conţine prevederi care afectează direct elevii, cum ar fi structura 
ciclurilor de învăţământ, cât şi dispoziţii ce provoacă blocaje în luarea anumitor decizii de către organele de 
conducere ale unităţilor de învăţământ, generate de componenţa consiliului de administraţie. Această lege 
conţine şi numeroase dispoziţii discriminatorii. 
 
După cum vedeţi, aspectele reliefate de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ reiterează faptul că 

Educaţia este cel mai mare eşec al României de după 1989.  
 
Fac astăzi, la rândul meu, un nou apel către Dumneavoastră, Stimaţi Colegi, pentru a lăsa deoparte orgoliile, 

discursul politicianist, interesele strict personale şi a ne investi în şcoala copiilor şi a nepoţilor noştri. Dacă fiecare 
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dintre noi se va întoarce în Colegiul pe care îl reprezintă cu un prim demers ca urmare a luării la cunoştinţă a 
conţinutului acestui Apel, dacă vom strânge strigătele de durere ale educatorilor transformându-le în proiecte 
legislative şi dacă le vom dezbate corect, dacă vom purta discuţii aplicate cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei, 
am încredere că se vor găsi soluţii în cadrul Guvernului României pentru a rezolva măcar o mică parte a problemelor 
cu care se confruntă învăţământul românesc. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
 Sanda-Maria ARDELEANU 

 
 

*** 
 
 

CLĂDIRILE  NECONSOLIDATE,  
CAPCANE MORTALE ÎN CENTRUL CAPITALEI 

 
 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
  
Se pare că în ţara asta trebuie să aibă loc un dezastru pentru a începe să ne punem întrebări şi pentru a corecta 

sau completa legislaţia în vigoare.  Nu credeţi că ar trebui să depăşim această stare de fapt? 
Bucureştiul şi o bună parte din România au fost puternic afectate de cutremure de pământ. Dezastre precum 

cel din 1940 şi 1977 au provocat suferinţe ce nu au fost uitate după generaţii întregi. Şi trăim într-o zonă cu activitate 
seismică, iar acest dat al naturii nu poate fi schimbat nici prin „politica struţului”, nici prin jocuri de interese 
politicianiste. 

Sute de clădiri din Bucureşti şi din marile oraşe deşi nu au fost consolidate, deşi de cele mai multe ori sunt 
ruine tencuite şi văruite, găzduiesc instituţii şi spaţii unde se desfăşoară diverse activităţi publice. 

Cinematografe, teatre, restaurante, magazine, farmacii şi instituţii publice constituie adevărate capcane 
mortale în eventualitatea unui cutremur de pământ. 

Ce să mai vorbim de tencuiala care se prăbuşeşte,  o simplă plimbare prin zonele vechi ale Bucureştiului şi 
ale oraşelor României fiind realmente periculoasă? 

Cu toate acestea ne prefacem că nu vedem problema, se dau aprobări pentru activităţi publice în astfel de 
clădiri, se fac calcule meschine cu preţul securităţii vieţii angajaţilor şi clienţilor. 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Problema aceasta nu poate fi rezolvată decât cu fermitate! 
Avem nevoie de o lege clară, fermă, cu sancţiuni serioase, care să interzică orice formă de activitate publică 

în clădirile ce nu sunt reabilitate. De asemenea, este necesară sancţionarea fermă a proprietarilor de imobile ce nu vor 
începe procesul  de reabilitare a faţadelor publice ale clădirilor. 

În acelaşi timp trebuie să găsim soluţia legală pentru a împiedica utilizarea „bulinei roşii” de risc seismic 
doar ca instrument de manevre pe piaţa imobiliară.  Luptând împotriva iresponsabilităţii administraţiilor locale şi 
intereselor meschine ale diverşilor afacerişti şi samsari imobiliari, luptăm de fapt pentru a preveni dezastre. 

Iniţiez un proiect legislativ în acest sens şi solicit susţinerea dumneavoastră.  Este o problemă gravă, ce poate 
fi uşor rezolvată printr-o lege corectă, clară, ce poate fi repede aplicată. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Dan Cristian Popescu 

 
*** 
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Singura soluţie a USL pentru criza  
şomajului este angajarea clientelei de partid 

 
 
Stimaţi colegi, 
Avem săptămâna aceasta pe ordinea de zi la Parlament o nouă propunere a Executivului care dovedeşte 

ipocrizia şi incompetenţa caracteristice acestei guvernări, cu efecte dezastruoase pentru economia România. 
Ordonanţa de urgenţă nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei 
publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice, din subordinea, 
sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor va avea drept efect reducerea a 2735 de posturi din 
administraţia centrală şi angajarea altor 1.101 persoane în administraţia locală.  Mai mult se înlocuieşte principiul 
instituit în guvernarea Boc de ”la 7 oameni plecaţi, 1 om angajat”  şi prin care am reuşit să reducem totuşi la un nivel 
normal numărul bugetarilor, cu ”un post vacantat, un om angajat”. Ordonanţa propusă vine în schimb cu mari 
reduceri de personal prin eliminarea posturilor vacante din administraţia centrală, însă, atenţie, cu excepţia 
instituţiilor nou create, acolo unde au avut grijă să îşi angajeze clientela de partid.  

Regula introdusă de Guvernul Boc prin care angajările erau permise doar 1 persoană la 7 plecate şi-au văzut 
cel mai bine efectul în septembrie 2012 când numărul bugetarilor a scăzut la un minimum istoric de 1.187.070 
angajaţi. A fost însă un câştig pe termen scurt pentru că prin tertipul creării de noi instituţii şi acordării de derogări în 
perioada septembrie 2012-iunie 2013 au fost angajate 2.325 în aparatul bugetar, 856 în administraţia locală şi 1.469 
la nivel central, acolo unde avem ministere noi, mai mulţi miniştri şi secretari de stat, mai mulţi consilieri. 

Dacă pentru administraţia locală trebuie să avem în vedere necesitatea unei flexibilizări astfel încât aceasta să 
îşi poată îndeplini obligaţia, pentru administraţia centrală trebuie să avem în vedere că riscăm să ajungem iarăşi la un 
aparat obez pentru care fiecare dintre cetăţenii României scoate bani din buzunar.  

În loc să se preocupe pentru a identifica resursele bugetare astfel încât să fie reluate investiţiile, guvernarea 
USL preferă abordarea păguboasă prin care cresc cheltuielile cu personalul şi cu bunurile şi serviciile. Astfel pentru 
semestrul I al acestui an, raportul Consiliului Fiscal arată o depăşire cu 136 de milioane de lei a programului pentru 
cheltuielile de personal, în contextul în care bugetul iniţial pe 2013 avea în vedere finanţarea unui număr maxim de 
posturi în sectorul bugetar de 1.187.000, iar media lunară a numărului de posturi ocupate în sectorul bugetar în 
primele 6 luni a fost mai mare cu 2.197 posturi (1.189.197 total posturi ocupate). În acelaşi timp, cheltuielile cu 
bunuri şi servicii au crescut cu 6,8% în semestrul I 2013 faţă de semestrul I 2012. În schimb, cheltuielile pentru 
investiţii au scăzut cu -11,1% faţă de semestrul I 2012, cu 4 miliarde de lei mai puţin chiar şi faţă de estimările 
iniţiale. Scăderea investiţiilor înseamnă nu doar proiecte pentru modernizarea României blocate, ci şi locuri de muncă 
mai puţine. Ne îndreptăm cu paşi repezi spre o criză a şomajului în România, iar singura soluţie pe care o aplică 
Guvernarea USL este umflarea aparatului bugetar cu clientela de partid! 

 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
 

*** 
 
 

Forfetarul Grapini, călăul firmelor cu profituri mici 
 

 
În 2009 s-a introdus pentru prima dată impozitul forfetar. Momentele excepționale cereau măsuri 

excepționale. Doamna Grapini, vicepreședintele PC, considera forfetarul drept „perna pusă pe fața IMM-urilor”. 
Astăzi, ministrul Grapini susține cu tărie reintroducerea impozitului forfetar pentru hoteluri, pensiuni, restaurante, 
spălatorii sau service-uri auto. Nu degeaba guvernul Ponta este Guvernul de impozite și impostură. Incompetent, 
Guvernul Ponta sugrumă mediul de afaceri. Economia bate pasul pe loc. 

Soluția PDL 
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PDL nu susține introducerea unui nou impozit și propune relaxare fiscală pentru relansarea economiei 
românești și crearea de locuri de muncă. Firmele nu trebuie să fie împovărate cu taxe suplimentare, ci încurajate cu 
facilităţi fiscale. PDL susține cu tărie dezvoltarea clasei de mijloc si a IMM-urilor, introducerea optionala a 
impozitului pentru microintreprinderi de 1,5% si tot optional TVA-ul la incasare, reducerea cotei unice la 12%, 
reducerea CAS la angajator cu 5 puncte procentuale, creșterea salariului minim la 1.000 de lei și scutirea de la 
impozit a profitului reinvestit. 

Cine va trebui să plătească noul impozit forfetar? 
Toți contribuabilii care vor îndeplini cumulativ următoarele condiții: 

• sunt persoane juridice române care desfăşoară activităţi principale în domeniile serviciilor de 
cazare şi alimentaţie publică: hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, cafenele (coduri CAEN: 5510, 5520, 
5530, 5590, 5610, 5621, 5629 şi 5630) şi în domeniul întreţinerii şi reparării autovehiculelor (cod CAEN: 
4520);  

• au realizat o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau 
deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare 
aprobate; 

• ponderea veniturilor obţinute în anul precedent din desfăşurarea activităţilor cu codurile 
CAEN vizate în total venituri este de peste 70%; 

• au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250; 
• nu se află în dizolvare. 

Cum se va calcula impozitul forfetar? 
Impozitul forfetar anual va fi calculat pe baza unor formule stabilite distinct pentru fiecare domeniu vizat în 

parte. De exemplu, la restaurante se va ține cont în calculul impozitului forfetar anual de valoarea impozitului 
standard, de localizare, de suprafața utilă a unității, de un coeficient de sezonalitate și de un coeficient de ajustare 
pentru spațiu tehnic, în timp ce la hoteluri se va ține cont de valoarea impozitului standard (calculată în funcție de 
zonă și de clasificarea hotelului) și de numărul de locuri de cazare.  

Care sunt marile probleme create de impozitul forfetar? 
În primul rând, și cel mai important, impozitul forfetar îi dezavantajează pe întreprinzătorii mici și îi 

favorizează pe cei mari. Să luăm un exemplu concret. Conform formulei de calcul a noului impozit forfetar, un 
vânzător ambulant de înghețată cu o suprafață sub 30 mp (adică i se aplică cea mai mică variabilă de suprafață) și 
localizat în cea mai proastă zonă a Bucureștiului (zona D) va avea de plătit la finalul anului un impozit forfetar de 
aproximativ 2.000 euro, iar cel mai luxos restaurant cu o suprafață de peste 300 mp (adică i se aplică cea mai mare 
variabilă de suprafață) și localizat în cea mai bună zonă a Bucureștiului (zona A) va avea de plătit aproximativ 5.000 
euro impozit pe an. Cu alte cuvinte, unităţile mici din domeniul alimentaţiei publice care fac un profit nesemnificativ 
vor plăti un impozit anual la aproape jumătate din impozitul plătit de cele mai rentabile restaurante de lux din centrul 
capitalei. 

În al doilea rând, există o mulțime de probleme privind criteriile de calcul. De exemplu, ce rost are 
introducerea criteriului de zonă în cazul unei firme de catering, care poate livra mâncare oriunde în oraș? Sau, cum se 
poate aplica în cazul hotelurilor un impozit forfetar în funcție de numărul de locuri de cazare, fără să se ţină cont de 
gradul de ocupare sau de sezonalitate? 

În al treilea rând, acest nou impozit va fi foarte complicat de calculat şi colectat, ceea ce va presupune costuri 
suplimentare pentru firme pentru ținerea corectă a contabilității. Mă refer aici în special la firmele care au mai multe 
domenii de activitate pe aceeași societate, unele supuse impozitului forfetar și altele nu. 

Care vor fi efectele introducerii impozitului forfetar? 
Impozitul forfetar pe care Guvernul intenţionează să îl introducă din 2014 are ca scop limitarea evaziunii 

fiscale şi majorarea încasărilor la bugetul de stat. Aceasta doar în teorie pentru că, în practică, noul impozit va avea 
mai degrabă efecte negative. Multe firme mici vor ieși de pe piață, iar cele care vor rămâne vor fi nevoite să crească 
preţurile. 

Primul efect negativ produs de acest nou impozit va fi pierderea locurilor de muncă. Acest lucru se va 
întâmpla deoarece multe întreprinderi mici şi mijlocii ce activează în domeniile vizate nu vor putea să ţină pasul cu 
acest impozit și vor dispărea de pe piață, înmulțind astfel numărul șomerilor. Deci creșterea veniturilor bugetare cu 
11,3 mil. lei din impozitul forfetar estimată de Guvern pentru anul 2014 ar putea fi mult mai mică sau chiar s-ar putea 
transforma în scădere din cauza pierderii locurilor de muncă. 
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Al doilea efect negativ va fi creșterea prețurilor. Întreprinderile mici şi mijlocii ce activează în domeniile 
vizate care vor rămâne pe piață vor fi nevoite să introducă impozitul în prețurile lor de vânzare. 

Vă mulţumesc. 
 
 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
 
 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
 Vreau să aduc în atenţia dumneavoastră un aspect care a devenit deranjant pentru majoritatea 

parlamentarilor. Este vorba despre modul sfidător în care miniştrii înţeleg uneori să trateze Parlamentul în ansamblul 
său şi pe fiecare dintre membrii acestuia în parte.  

Îmi exprim totala nemulţumire faţă de modul în care miniştrii actualului cabinet răspund întrebărilor şi 
interpelărilor noastre. Din discuţiile cu mai mulţi dintre colegii noştri, înţeleg că nu sunt un caz singular şi că aceasta 
este o practică generalizată. 

Primim răspunsuri evazive şi pline de aroganţă, în care problemele semnalate sun minimalizate. Iar dacă 
parlamentarii puterii nu au curajul să spună asta deschis, de tema unor repercusiuni pe linie de partid, eu o pot face, 
inclusiv şi în numele lor.  

Cei care au de dat socoteală în faţa Parlamentului sunt miniştrii şi nu invers. Ei trebuie să fie conştienţi că 
ocupă un portofoliu datorită voturilor primite în Parlament. 

Domnii miniştri afişează un comportament superior, însă se plasează într-o mare eroare, uitând că cei mai 
mulţi dintre ei de aici au plecat. 

Eu nu pot decât să vă dau două astfel de exemple de comportament superficial, şi anume răspunsul primit din 
partea ministrului apărării, Mircea Duşa, la întrebarea înregistrată cu nr.1701 A din 02.09.2013 şi răspunsul primit 
din partea ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Rovana Plumb, la interpelarea înregistrată cu nr. 18 B, din 
12.02.2013. Sunt doar două mostre din „ce întreb eu şi ce-mi răspunde el”.  

Poate că nu ar fi atât de grav, dacă problemele la care am făcut referire nu ar fi unele de inters public. Până la 
urmă aşa sunt trataţi cetăţenii în numele cărora noi vorbim. Vă rog să verificaţi şi să observaţi că, atunci când am 
interpelat un ministru, sau am făcut o declaraţie în Parlament, am făcut-o pe un subiect de interes şi cât se poate de 
concret. Cum bine ştiu că şi dumneavoastră faceţi. Nu solicită nimeni de la această tribună rezolvarea unor probleme 
de ordin personal. Întrebările, interpelările, declaraţiile politice sunt intrumente de lucru ale parlamentarilor în raport 
cu ministerele, iar miniştrii nu ar trebui să le ducă în derizoriu. Dacă am ajuns să mimăm aceste proceduri poate mai 
bine renunțăm total la ele și cedăm puterea deplină Guvernului. 

În numele colegilor parlamentari, îmi permit să le solicit miniştrilor să trateze cu mai mult respect relaţia 
instituţională pe care o avem, sau ar trebui să o avem.  

Pe această cale, fac un apel inclusiv la domnul primul ministru, Victor Viorel Ponta, care ar putea să le 
impună membrilor cabinetului său să trateze cu mai multă seriozitate modul în care sunt formulate răspunsurile faţă 
de întrebările şi interpelările parlamentarilor.  

Cine alege aroganţa, tupeul, şmecheria şi minciuna ca mod de exprimare politică, face o mare greşeală şi îi 
sfidează în fapt pe cei care le dau votul, pe cetăţenii care aşteaptă în zadar, din păcate, mult mai mult de la politicieni 
- în primul rand respect. 

 
Cu stimă, 
 

Deputat  
Cristian Constantin ROMAN 

 
*** 
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Durerea nu trece dacă taci. La adăpostul  
pentru femeile agresate fizic din Satu Mare sunt doar 3 locuri 

 
 
Durerea loviturii. Durerea umilinţei. Durerea iubirii şi încrederii care au fost. Te loveşte omul de lângă 

tine ca un străin. Ce te mai ţine alături de el? Ce-l ţine pe el alături de tine? După prima palmă, după durere, 
ce mai urmează? Un lung şir de lovituri şi dureri.  

Statistica e rece şi ea. Ca o palmă. Nu ne dă nicio speranţă. Încă primează mentalitatea că bătaia e ruptă din 
rai şi că femeia trebuie să fie supusă bărbatului până la moarte. Violenţa domestică este „cea mai democratică 
infracţiune”. Nu există un anumit tip de familie în care se întâmplă acest lucru. Nu există un anumit tip de femeie 
căreia i se întâmplă. O femeie din 10 este afectată de violenţa domestică în fiecare an, neţinând cont de vârstă, 
statutul civil, etnie, religie sau trecutul socio-economic. Practic, o femeie este bătută la fiecare 30 de secunde, adică 
aproape 1,2 milioane de românce cunosc violenţa domestică. 

Numărul este îngrijorător, însă trebuie să ţinem cont că nu reflectă întreaga realitate, pentru că ne referim 
doar la cazurile care sunt raportate. Și mai dureros este că sub 1% din femeile agresate intră în statisticile oficiale, 
pentru că nu depun plângere împotriva agresorului. 
Fenomenul poate căpăta proporţii colosale fără a avea un număr exact al femeilor care sunt victimele violenţei 
domestice şi pentru faptul că multe dintre ele aleg să tacă.  

Avem de purtat o luptă grea: avem de schimbat mentalităţi. – 8,5% dintre români cred că violenţa domestică 
este întâlnită doar în familiile sărace, iar 15,3% că este întâlnită doar la oamenii needucaţi, conform unei analize 
ISOP. Româncele tac și rabdă, dar fenomenul este de amploare. 

Violența împotriva femeilor este influenţată de factorii socio-culturali şi educaţionali. 
Mai grav este că mai mult de jumătate din români (aproape 60%) tolerează comportamentele violente din familie şi 
chiar le consideră justificate. De aceea am ajuns ca în perioada 2004-2011 să vedem înregistrate 82.000 cazuri de 
violenţă excesivă şi 800 decese. 

În județul Satu Mare, abia în luna martie a acestui an a fost deschis primul adăpost pentru femeile maltratate 
şi copiii lor. 

Locurile au fost ocupate imediat, chiar din luna aprilie. E vorba de 3 locuri. Atât, nimic mai mult! 
Situația la nivel european şi mondial: 
Situația la nivel european și mondial: 
• O femeie din 4 este victimă a violenței domestice la un moment dat în viață. Între 6% și 10% din populația 

feminină a Europei este afectată de violența domestică în decursul unui an, conform Eurobarometrului din anul 2010. 
• Peste 35% din femeile din întreaga lume suferă violențe fizice sau sexuale de-a lungul vieții, de obicei din 

partea partenerilor bărbați, conform Raportului Organizației Mondiale a Sănătății din anul 2013 pe un eșantion de 81 
de țări. 

– La nivel mondial, o femeie din 3 este agresată de partenerul său.– 38% dintre crimele asupra femeilor sunt 
comise de partenerii lor. 

– În Europa, peste 27% dintre femei suferă violențe sexuale sau fizice. În Africa, procentul este de peste 
45%. Chiar și în țările bogate, violența împotriva femeilor este semnificativă, cu peste 23 de procente. 

– 42% dintre femeile supuse actelor de violență, sunt rănite și ajung în atenția sistemului de sănătate. 
Ele ajung de cele mai multe ori la spitale, și aceasta este prima ocazie în care violența domestică poate fi detectată. 

– Femeile cu un nivel mai ridicat de educație sunt mai puțin predispuse la violență, în aceeași situație 
aflându-se și femeile care muncesc. 

• 55% dintre femeile care au fost abuzate fizic de către parteneri nu au contactat niciodată poliția, autoritățile, 
adăposturile sau centrele de consiliere pentru a cere ajutor, conform unui studiu al Organizației Mondiale a Sănătății, 
desfășurat pe un eșantion de 24.000 de femei din 10 țări.  

 
• Toleranța la adresa acestui tip de atacuri trebuie să fie oprită. 

• Agresorul utilizează diferite tactici pentru a obține puterea: 
– Copiii pe post de pioni; 
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–  Constrângere și amenințări; 
–  Negare și cenzură; 
–  Abuzul economic; 
–  Abuzul emoțional; 
–  Intimidare; 
–  Izolare. 

E important să ştim că avem lângă noi instrumentele de care ne putem folosi: 
• Pe 8 martie 2012 a fost promulgată legea împotriva violenței în familie, un proiect al PDL. 

- Avem pentru prima dată o lege care defineşte clar formele de manifestare a violenţei în familie. Femeile se 
pot proteja în faţa ameninţărilor de orice fel, se pot feri de controlul banilor, de izolarea de prieteni şi familie sau de 
orice altă formă de agresiune. 

- Este introdusă în lege instituția ordinului de protecție. Agresorul poate fi evacuat temporar din locuință sau 
îi este interzis orice contact cu victima. 

-Prima măsură la îndemâna victimei este solicitarea către instanţă a unui ordin de protecţie, care poate fi 
obţinut în aceeaşi zi. Ordinul este valabil 6 luni şi îl poate scoate pe agresor din casă cu forţa. 

- Este stabilit cadrul instituțional și atribuțiile ce revin instituțiilor de la nivel central și local în domeniul 
violenței în familie. La nivel central, legea prevede elaborarea unei strategii naționale pentru prevenirea şi 
combaterea violenței în familie. 

• La începutul lunii septembrie 2013 România a adoptat Memorandumul privind semnarea Convenției de la 
Istanbul pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor şi a violenței domestice. 

– Femeile sunt protejate împotriva tuturor formelor de violență. 
– Este un pas înainte pentru a elimina toate formele de discriminare împotriva femeilor și de a promova 

egalitatea substanțială între femei și bărbați, inclusiv prin împuternicirea femeilor. 
– Este promovată cooperarea internațională în vederea eliminării violenței împotriva femeilor și violența 

domestică. 
  

E important să ştim că cineva ne înţelege: 
• De la începutul anului până în prezent la asociația ANAIS (asociație umanitară care protejează victimele 

violenței) au apelat peste 70 de femei. 
• În martie 2013, la doar 4 luni de la inaugurarea Centrului de asistență pentru mamă și copil din București, numărul 
cazurilor de violență domestică raportate au crescut. 
• În București au fost depuse 140 cereri de obținere a ordinului de protecție la instanțele judecătorești. Dintre 
acestea, au fost admise 46 de ordine de protecție (33% din totalul solicitărilor), 38% au fost respinse. 

Stimaţi colegi, 
Violența împotriva femeii este una dintre cele mai întâlnite încălcări ale drepturilor omului. Ai dreptul să nu 

fi agresată așa cum ai dreptul să respiri. Durerea nu trece dacă taci. 
Nu e normal să fii împinsă, lovită, ameninţată sau insultată, umilită, învinovăţită, izolată de prieteni şi de 

familie, lipsită de accesul la bani sau împiedicată să iei decizii importante. Şi mai ales, nu e normal ca aceste lucruri 
să se întâmple în familie. 

 
Vă mulţumesc 
 
 

Deputat  
Andreea Maria PAUL 

 
*** 
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Trântorii USL cheltuie în fiecare zi cu 7,2 mil euro mai mult decât încasează 
 
 

Stimaţi colegi, 
Modul în care guvernanţii cheltuie banul public este un semnal de alarmă al ineficienţei USL în gestionarea 

problemelor românilor. 
Birocrației USL îi merge bine. Trântorii USL cheltuie în fiecare zi cu 7,2 mil. euro mai mult decât încasează. 

Dacă USL i-ar fi cheltuit pentru autostrăzi am fi avut în primele 9 luni ale anului 2013 un plus de peste 300 km de 
autostradă, știut fiind că standardele de cost ale unui km se ridică la 6 milioane de euro. Avem creștere economică, 
dar drumuri, școli, spitale mai bune nu avem. În schimb avem taxe noi și impozite majorate. Trântorii USL muncesc 
din greu la fabrica de taxe și impozite pentru a-și susține mafia, incompetența și campionii în lipit afișe electorale, 
recompensați și cuibăriți în instituțiile statului. 

Modul în care USL cheltuie banul public, adică execuţia bugetară, este un permanent semnal de alarmă al 
ineficienței USL în gestionarea problemelor românilor, a treburilor statului. Deficitul bugetar a crescut, iar 
cheltuielile cu investițiile, sumele primite de la UE și veniturile bugetare obținute din impozitul pe profit au scăzut în 
primele opt luni ale acestui an comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. 

1. Deficitul bugetar a crescut cu 11,4% în primele opt luni. Asta înseamnă că veniturile bugetare nu țin 
pasul cu creșterea cheltuielilor publice. Veniturile bugetare totale au fost de 131 mld. lei, iar cheltuielile de 139 mld. 
lei. Așadar, guvernul USL a creat în primele 8 luni de guvernare un deficit de 8 mld. lei. Luna cu trântorii USL și 
miliardul de lei datorie în plus. La un calcul simplu asta înseamnă cam 215 milioane euro pe lună. Înseamnă că în 
fiecare zi de guvernare USL românii trebuie să mai plătească câte o datorie de 7,2 mil euro pe care Ponta o cheltuie 
pentru a-și alimenta incompetența și mafia din împrumuturi.  

2. Cheltuielile cu investițiile au scăzut cu 13%. Cheltuielile cu personalul bugetar au crescut cu 15%. Un 
buget care pune accent pe cheltuielile aparatului birocratic în detrimentul investițiilor nu duce la creștere economică 
sustenabilă pe termen lung. Nu duce la crearea locurilor de muncă, ci la sufocarea afacerilor, la sărăcirea românilor. 

3. Șansa noastră, banii europeni, greu de furat, nu plac USL-ului. Sumele primite de la UE în buzunarul 
public au scăzut cu aproape 4%. Dezastruos! Suntem pe ultimul loc în Europa. USL anunțase ''triumfător'' că se 
bazează pe o creștere considerabilă a acestor venituri bugetare în anul 2013 pentru a putea face față cheltuielilor și a 
putea menține sub control deficitul bugetar. Trântorii USL s-au lăudat că aduc investiții străine de 10 mld. euro. Au 
venit sub 1 mld. euro, cu o treime mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. 

4. Afacerile sufocate de birocrație și de taxe nu mai pot susține statul stângist USL-izat, nu mai pot 
crea locuri de muncă. Veniturile bugetare obținute din impozitul pe profit s-au diminuat cu aproape 1% în primele 
opt luni ale acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Economia privată gâfâie. Creșterea 
economică e doar în buzunarele mafiei USL.  

5. Evaziunea fiscală căpușează România cu 14% din PIB, mai mult decât bugetul cumulat al educației 
și sănătății pentru acest an. Anul trecut evaziunea a crescut sub USL cu 4 mld. lei. Acești bani s-au dus tot în 
buzunarele mafiei USL. Dacă USL ar fi avut intenția reală de a câștigă bătălia cu evaziunea ar fi putut obține câte 1 
mld. euro pe an în plus la buget fără eforturi majore. Dar alege calea FMI. 

Stimaţi colegi, 
FMI a aprobat acum un nou împrumut de 2 mld. euro statului român pentru următorii doi ani. În loc să 

folosim aceste resurse pentru drumuri, pentru dezvoltare, pentru crearea de locuri de muncă sau pentru oxigenarea 
economiei prin relaxare fiscală, USL își acoperă găurile negre și incapacitatea de a produce bani mai mulți. Nu avem 
școli sau spitale mai bune, nici salarii sau pensii mai mari. Avem 40 de mii mai mulți șomeri și zeci de mii de firme 
în insolvență. USL e boală lungă, moarte sigură. Investițiile scad puternic, șomajul crește, taxele ne inundă odată cu 
incompetența actualului Guvern, evaziunea înflorește, afacerile private sunt blocate, iar companiile de stat pierd 
masiv sub povara politizării. Sunt realitățile pe care USL refuză să le recunoască.  

Vă mulţumesc. 
Deputat  

Andreea Maria Paul 
 

*** 
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Ziua Scafandrului Român 
 
Astăzi se împlinesc 37 de ani de la înfiinţarea, la 1 octombrie 1976, a Centrului de Scafandri din Constanţa, 

prima unitate de scafandri din România. 
Centrul a luat fiinţă prin desfiinţarea Grupului 279 Scafandri (U.M. 02145) din garnizoana Mangalia. Centrul 

de Scafandri se află în subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi funcţionează ca unitate militară bugetară şi ca 
organ unic de brevetare a scafandrilor, de autorizare şi inspectare a activităţilor subacvatice cu scafandri.  

Conform prevederilor H.G. nr. 350 din 1993, “activitatea de pregătire, antrenare, perfecţionare a pregătirii şi 
de brevetare a scafandrilor, în vederea îndeplinirii misiunilor de apărare a ţării şi pentru alte nevoi se realizează de 
Ministerul Apărării Naţionale prin Centrul de scafandri - cu sediul în garnizoana Constanţa.” 

Pe parcursul desfăşurării activităţii, scafandrii români şi-au demonstrat profesionalismul prin participarea şi 
executarea unor misiuni îndrăzneţe, multe dintre ele în premieră naţională: investigarea platoului continental 
submarin, intervenţii în zone calamitate, executarea unor lucrări de instalare a platformelor de foraj marin, montarea 
conductelor submarine, verificarea şi curăţarea unor baraje de acumulare, asistenţă de specialitate pe timpul 
construirii reactorului nr. 1de la Cernavodă.  

Din anul 1998, Centrul de Scafandri participă la lucrările Agenţiei de Standardizare NATO, iar în 
2005 devine membru cu drepturi depline în cadrul comisiei UDWG (Underwater Diving Working Group), 
grup de lucru care se ocupă cu standardizarea operaţională, tehnică şi procedurală în domeniul scufundărilor. 

Participarea cu succes la misiunile internaţionale desfăşurate în colaborare cu omologi din flotele statelor 
membre NATO au confirmat profesionalismul scafandrilor români, capabili să execute toată gama de misiuni 
specifice forţelor navale.  

 
Stimaţi colegi, 
 “Ziua Scafandrului Român” sărbătoreşte şi recunoaşte seriozitatea, experienţa, eforturile şi dăruirea de care 

dau dovadă scafandrii români, dar şi omagiază pe cei care şi-au sacrificat viaţa în timpul misiunilor efectuate.  
Cu ocazia acestei zile, ţin să salut curajul si profesionalismul confirmat de aceşti eroi, cu fiecare misiune 

îndeplinită. 
 
 

Deputat  
George Ionescu 

 
*** 

 
 

“CODUL RUTIER ŞI AMENZILE” 
 

 
    Am participat la şedinţa camerei deputaţilor din data 24.09.2013 “Declaraţii Politice” şi am rămas surprins 

de declaraţiile politice făcute de deputaţii USL, care se refereau la modificările Codului rutier şi a cuantumului 
amenzilor. 

Puterea actuală doreşte să mărească amenzile pentru a mări veniturile  la buget dar nu se gândesc la veniturile 
populaţiei comparative cu amenzile şi ar trebui să se gândească foarte serios actuala putere la modernizarea căilor 
rutiere, care se află sub orice critică, impracticabile circulaţiei rutiere, şi aici aş da un exemplu DN 76 Oradea-Deva şi 
dacă vrei nu poţi să depăşeşti viteza legală admisă din cauza carosabilului impracticabil. 

În concluzie eu zic că mai întâi trebuie să modernizăm căile rutiere şi abia după aceea să mărim amenzile. 
Sunt foarte multe accidente rutiere în România cu asta sunt de acord, dar foarte multe dintre aceste accidente 

se datorează stării drumului, carosabilului impracticabil. 
În judeţul Bihor toate proiectele de investiţii au fost blocate de către guvernarea USL, şi aici aş aminti DN 76 

Oradea-Deva modernizare începută în 2011 sub guvernarea PDL şi blocată în 2012 de USL. 
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Deputaţii USL mai bine ar face eforturi pentru deblocarea proiectelor de investiţii şi infrastructură, nu să 
mărească amenzile de circulaţie. 

 
 

Deputat  
Laza-Matiuţă Liviu 

 
*** 

 
 

Lipsită de soluţii şi de rezultate  
doamna ministru Grapini își cere sincer demisia 

 
Stimaţi colegi, 
Doamna ministru Grapini își autodenunță incapacitatea de a face treabă în fruntea țării. Declară că nu poate 

și că nu are influență în Guvern pentru a debloca mediul de afaceri. Demisia cred ca i-ar aduce mai multă trecere la 
Guvern. 

Mai mult, ministrul încheie declarația din cadrul dezbaterii publice dedicate IMM-urilor apoteotic: „operăm 
cu oameni”. Îi reamintesc rostul unui manager public: lucrează PENTRU oameni. 

Dacă nu înțelegi sistemul public și nu îl cunoști, nu îl poți conduce. Nu-ți poți justifica mereu eșecul propriu 
punându-l pe spatele celorlalți. Pe spatele echipei tale, fie că e subordonată sau de guvernare. Or doamna Grapini 
doar asta știe să facă. Dacă nu reușești să-ți conduci echipa și să o ajuți să performeze, pleacă. 

Vestea proasta e că incompetența și-a arătat deja efectele. Ministrul Grapini nu a avut răspuns la niciuna din 
problemele reale cu care se confruntă mediul de afaceri. Singurele „realizari” ale doamnei ministru și ale USL în 
domeniu sunt: 

1. Tentativa de furt a ajutoarelor de minimis destinate întreprinderilor mici și mijlocii. 
2. Intenția de a introduce impozitul forfetar care lovește în micile afaceri cu profituri scăzute. 
3. Jalnica promovare a României la International French Travel, unul dintre cele mai importante evenimente 

de profil turistic din Europa, cu doar 10 oameni, 5 afișe și câteva pliante. Avem o Românie sublimă și investiții 
inteligente care lipsesc cu desăvârșire. Cred ca pentru afacerea proprie s-ar fi străduit ceva mai mult decât pentru 
România ca națiune. 

Mediul de afaceri românesc nu se poate dezvolta sub povara birocrației stagniste a USL. 
• BIROCRAȚIE. 3 dintre primele 5 cele mai arzătoare probleme cu care se confruntă actorii 

privați sunt legate de birocrație: reglementările în privința impozitării, accesul la finanțare și birocrația 
guvernamentală ineficientă. Ne aflăm pe ultimul loc în UE la plata taxelor. 

• INEFICIENȚĂ. România se află pe locul 17 în UE la povara reglementărilor 
guvernamentale. Munca este mult prea împovărată fiscal în România față de restul Europei. 

• MAI BINE NU AICI. Dificultățile de a face afaceri ne poziționează pe locul 24 în UE. 
Stăm ceva mai bine la demaraj. Ușurința de a deschide o afacere ne plasează pe locul 16 în UE. 

• NETRANSPARENȚĂ PUBLICĂ. România este a șasea cea mai puțin transparentă țară 
din UE în elaborarea politicilor publice. 
PDL a prezentat în nenumărate rânduri soluții reale pentru problemele mediului de afaceri. PDL le repetă și 

acum: 
• STOPAREA ABUZURILOR STATULUI. PDL a inițiat crearea Autorității Naționale 

pentru Protecția Întreprinzătorului (ANPI) ca proiect de lege în Parlamentul României. 
• RELAXAREA FISCALĂ într-un pachet de măsuri aflat ca proiect de lege în Parlament 

pentru relansarea economică și crearea de noi locuri de muncă. Susținem reducerea cotei unice la 12%, 
reducerea CAS la angajator cu 5 puncte procentuale în paralel cu creșterea salariului minim la 1.000 de lei. 
Continuarea efortului de reducere a taxelor și tarifelor parafiscale din timpul guvernării PDL este o obligație 
ratată de USL. PDL a reușit să înjumătățească numărul de taxe şi tarife în timpul guvernării sale, în plină 
criză economică. 
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• PLATA TAXELOR MAI PRIETENOASĂ. Reducerea timpului cu plata taxelor la cel 
mult 3 zile pe an, față de 14 zile în prezent, este obligatorie și ar arăta mai mult respect față de cei care susțin 
statul român. 

• TRANSPARENTIZAREA DECIZIILOR PUBLICE ȘI A MODULUI DE ALOCARE 
A BANILOR PUBLICI. PDL susține reducerea birocrației, creșterea libertății economice și a transparenței 
în România. Mai multă libertate economică și transparență înseamnă mai puțină corupție. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
 

Podul peste râul Argeş din judeţul Dâmboviţa şi panglicile domnului Ponta! 
 

 
 Podul peste râul Argeş din localitatea Ioneşti este, fără îndoială, unul dintre cele mai importante 

obiective de infrastructură ale judeţului Dâmboviţa. Nu numai că face legătura între sudul judeţului şi Autostrada 
Bucureşti – Piteşti, dar are şi o deosebită relevanţă în desfăşurarea, în bune condiţii, a activităţilor economice din 
partea de sud a României. 

 În anul 2004, în urma unei viituri puternice, podul a cedat. În aşteptarea unor măsuri guvernamentale 
rapide, autorităţile au construit un pod provizoriu, cu termen de valabilitate 2 ani, care permitea tranzitul peste râul 
Argeş în condiţii restrictive, dar care provoacă, cu fiecare zi care trece, pierderi economice uriaşe şi care, în zilele 
noastre, constituie un risc major pentru siguranţa şi viaţa celor care-l tranzitează. 

 În anul 2011, Guvernul Boc a alocat fondurile necesare pentru construcţia unui nou pod peste râul 
Argeş, în judeţul Dâmboviţa. Primul termen de finalizare era octombrie 2012 şi el ar fi fost cu siguranţă respectat, 
dacă actuala putere USL nu ar fi introdus, în forţă, politica tăierii investiţiilor peste tot în ţară. 

 După ce au modificat de trei ori termenele de finalizare a investiţiei şi după ce alocările bugetare s-au 
tot împotmolit, constructorul a reuşit să finalizeze, în procent de 90%, lucrarea mult aşteptată, iar banda de rulare 
(podul) este realizată 100%. Cu toate acestea, cei care ar trebui să beneficieze de ea continuă să se chinuie şi să 
piardă bani, din cauza variantei de ocolire de câteva zeci de kilometri! 

Explicaţia este una năucitoare. Domnul prim-ministru Victor Viorel Ponta nu reuşeşte – între emisiunile de la 
televizor şi replicile date colegului de coaliţie – să-şi facă timp pentru a tăia panglica inaugurală, iar supuşii săi pe 
linie de partid nu îndrăznesc să dea drumul circulaţiei. Un alt raţionament, la fel de hilar, este că distinsul premier şi-
ar fi dorit două tăieri de panglici în aceeaşi zi. Cea de-a doua, care are legătură tot cu un proiect demarat de Guvernul 
Boc, este inaugurarea unei noi linii de producţie la ARCTIC Găeşti, temă mult exploatată în campania electorală, dar 
dificil de transpus în realitate, în condiţiile unei crize economice la care Executivul Ponta nu găseşte soluţii! 

Dl Victor Viorel Ponta nu poate pierde ocazia de a fi filmat şi fotografiat în timp ce se împăunează cu 
realizările guvernului trecut, iar dâmboviţenii şi agenţii economici din sudul României îşi pot pune, deocamdată, 
pofta-n cui, pentru că nimic nu e mai important decât rânjetul victorios la televizor, pe munca altora, într-o Românie 
care începe să se dărâme bucată cu bucată!  

 
Deputat 

Iulian Vladu 
 

*** 
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Eşecurile guvernului Ponta 
 

 
Stima ţ i  colegi,  
 Pe vremea când era în opoziţie, domnul prim-ministru Victor Ponta promitea că atunci când va da jos 

regimul “falimentar” al lui Emil Boc, românii vor trăi mai bine. De asemenea, promitea românilor că îşi vor “regăsi 
siguranţa”, că va înfiinţa 1 milion de locuri de muncă şi că firmele vor primi ajutor de la stat pentru a relansa 
economia. Ce s-a întamplat însă de la alegeri?  

Permiteţi-mi să vă prezint un bilanţ al eşecurilor guvernului Ponta.  
Suntem ţara cu cele mai multe impozite din lume. Deşi domnul Ponta l-a criticat continuu pe domnul Boc 

pentru majorarea TVA, domnia sa a decis să menţină taxa. 
De altfel, domnul Ponta a ales să reinstituie şi impozitul forfetar, cel acuzat că a dus la închiderea a peste 

100.000 de firme pe vremea guvernului Boc. 
S-au mărit accizele la tutun, alcool, au crescut impozitele locale iar de la 1 ianuarie pregăteşte un nou set de 

taxe şi impozite pe proprietăţi. De exemplu contribuţiile de sănătate pentru chirii!! 
Victor Ponta ne-a spus, de când a venit la Palatul Cotroceni, că ţinta lui principală este creşterea 

competitivităţii economiei – relansarea industriei pe baze sănătoase pentru ca România să nu mai treacă prin curbele 
de sacrificiu ca pe vremea lui Boc. Ce a făcut, în fapt, premierul? Mai nimic, dovadă că, din punct de vedere al 
competitivităţii economice, ultimele rapoarte pe 2012 arată că România a scăzut în clasamentul mondial, de pe locul  
67 pe 77 / 142 de ţări. 

  Mediul de afaceri nu şi-a recăpătat atractivitatea în noua guvernare fapt dovedit de nivelul 
investiţiilor străine directe. Evoluţia negativă începută în vremea fostului guvern a continuat şi chiar s-a accelerat.  În 
primele cinci luni din acest an, de exemplu, au scăzut cu 37% faţă de perioada similară din anul trecut, până la 414 
milioane de euro. 

 Nici la capitolul privatizări nu stăm mai bine. Guvernul Ponta nu a reuşit să facă mai nimic, ci a 
acumulat eşecuri – Cuprumin, Oltchim, iar CFR Marfă nu stă prea bine. Daca Gruia Stoica nu va plăti cei 200 
milioane de euro pe acţiuni, licitaţia va fi anulată. Nu mai zic de Roşia Montană. 

Ar mai fi câteva criterii eşecuri remarcabile de menţionat. Unul dintre ele este şomajul. A crescut galopant pe 
vremea PDL-ului. USL-ul n-a reuşit să stopeze evoluţia, ci dimpotrivă. De la 593.000 de şomeri în ianuarie 2008 
(5,9%), s-a ajuns la 739.000 de şomeri în iulie 2013 (7,5%) Iar viitorul sună rău. CFR Marfă, CFR Călători, Poşta 
Română şi alte firme de stat au lansat un nou val de disponibilizări. Unde sunt cele 1 milion de locuri de muncă 
promise? 

Un altul este legat de aderarea la Spaţiul Schengen. Autorităţile române nu pot blama la infinit terţe părţi fără 
să-şi facă propriile teme în privinţa aderării la Schengen. 

Strigător la cer este şi faptul că românii pierd finanţări de mii şi sute de mii de euro de la Uniunea Europeană 
iar alte fonduri sunt blocate din cauză că autorităţile responsabile de managementul fondurilor structurale au angajaţi 
insuficienţi sau lipsiţi de experienţă. De-a lungul timpului numărul angajaţilor din acest domeniu a scăzut progresiv 
iar posturile vacante sunt blocate. De altfel nu există proceduri clare pentru recuperarea TVA-ului iar procedurile de 
acordare sunt îngreunate de birocraţie. 

Deci unde este schimbarea promisă? În timp ce guvernanţii vor continua să caute vinovaţi la Palatul 
Cotroceni, în serviciile secrete sau în birourile FMI-ului, economia este în comă. Reducerea TVA la pâine a fost ca o 
frecţie la un picior de lemn. E nevoie de măsuri îndrăzneţe, de reducerea CAS-urilor, de investiţiile statului în 
economie. E nevoie de măsuri economice, nu de vorbe goale, de discursuri susţinute în direct la televizor.  

Cu deosebită  considera ţ ie ,  
 
 

Deputat  
Mircea MAN 

 
*** 
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Medicina şcolară  trebuie menţ inută!  
 
St ima ţ i  colegi,  
 
 În ultima perioadă domnul ministru Eugen Nicolăescu a afirmat că desfiinţează cabinetele medicale 

din instituţiile de învăţământ apoi s-a răzgândit şi susţine acum că modul în care vor funcţiona  aceste cabinete va fi 
analizat în perioada următoare în vederea dezvoltării acestui tip de medicină. Dar ne-am obişnuit deja cu 
inconsecvenţa actualei guvernări aşa că în cazul în care domnul ministru se răzgândeşte din nou vreau să îi atrag 
atenţia că în momentul de faţă, nu toate unităţile beneficiază de cabinete şcolare, în mediul rural întreaga activitate 
fiind preluată de dispensare, iar în oraş un medic se ocupă de trei sau chiar patru licee. Chiar dacă responsabilitatea 
pe care trebuie să o aibă medicul şi competenţele acestuia sunt încă neclare, desfiinţarea medicinei şcolare nici nu ar 
trebui luată în calcul. În cazul în care nu ştiaţi, personalul medical din cabinetele medicale ale unităţilor de 
învăţământ desfăşoară activităţi specifice atât în prevenţie, cât şi în curativ, asigurând decongestionarea sistemului 
medical de urgenţe iar activităţile desfăşurate în cabinetele medicale şcolare nu se suprapun celor ale medicilor de 
familie. 

În loc să vă fi gândit să desfiinţaţi cabinetele din şcoli şi să scăpaţi de cei aproximativ 1500 de medici care au 
grijă de câteva milioane de copii, mai bine vă gândeaţi la soluţii pentru lipsurile din sistemul de sănătate, la faptul că 
violenţa este în creştere în şcoli şi prin urmare şi numărul de elevi care au nevoie de asistenţă medicală este în 
creştere, la faptul că din nefericire tot mai mulţi elevi consumă droguri şi de asemenea au nevoie de îngrijiri 
medicale, la faptul că elevii trebuie vaccinaţi sau la faptul că este sezonul epidemiilor şi al virozelor. Sunt o mână de 
oameni care desfăşoară un volum de muncă extraordinar de mare şi supraveghează starea de sănătate a generaţiilor 
viitoare. 

Medicina şcolară este indispensabilă mai ales că aceşti doctori sunt mult mai accesibili decât medicii de 
familie la care este nevoie de programare şi de cele mai multe ori sunt extrem de aglomeraţi. Nu mai zic de cazul în 
care dacă s-ar fi desfiinţat, la orice caz medical din şcoală ar fi fost nevoie de ambulanţă şi cred că ştiţi şi 
dumneavoastră câte probleme sunt şi la acest capitol – fie nu sunt medici pe ambulanţe, fie nu sunt ambulanţe sau 
dotări, iar când sunt, cu greu îşi croiesc drum prin traficul dificil.  

Aş vrea să aud mai des că se înfiinţează un spital, o policlinică sau măcar un dispensar, că se modernizează 
sau se dotează măcar o secţie a unui spital, că se fac angajări în sistemul medical dar nu!, auzim mereu de 
restructurări, concedieri, închideri de spitale, auzim şi vedem că oamenii mor aşteptând medicamente, pansamente 
sau anestezic, medicii ridică din umeri neputincioşi în faţa lipsurilor din spitale sau aleg să plece peste graniţă. Iar 
exemplele negative pot continua. 

Aşadar domnule ministru, aştept cu mult interes momentul când dumneavoastră ne veţi spune cum aţi 
contribuit la îmbunătăţirea sistemului medical şi la remedierea a măcar câteva dintre numeroasele probleme cu care 
se confruntă în prezent.  

 
 Cu deosebită  considera ţ ie,  
 

Deputat  
Mircea MAN 

 
*** 

 
 

“Plurilingvism sau hegemonia unei singure limbi?” 
 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 
Pe 26 septembrie, începând cu anul 2001, sărbătorim Ziua Europeană a Limbilor, un prilej bun pentru a ne 

gândi, cel puţin un minut, la soarta limbilor noastre. Dacă Vă întrebaţi care e legătura între limbi şi Parlamentul 
României, spaţiu în care ne aflăm astăzi, vă precizez ca această legătură s-a stabilit în mod firesc prin faptul că atât 
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limbile cât şi Parlamentul se identifică prin forţa cu care reprezintă şi apără democraţia, fiind veritabile simboluri ale 
libertăţii  de exprimare. 

Am resimţit nevoia de a reflecta la situaţia limbilor şi cu ocazia Zilei Europene a Limbilor în preajma căreia 
a avut loc la Cernăuţi Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu”, ediţia a XII-a. În spaţiul 
bucovinean, încărcat de spiritualitate şi istorie, problema folosirii limbii române, una din limbile oficiale ale Uniunii 
Europene, a capătat o altă însemnătate, iar tot ceea ce am văzut la Cernăuţi cu prilejul acestei manifestări ştiinţifice, 
mi-a confirmat eforturile mari pentru a menţine vie limba şi cultura română.  

Redusă ca număr de cadre didactice în activitate, după ce dintre noi a plecat marele român Gheorghe 
Jernovei, Catedra de Filologie Clasică şi Română din cadrul Universităţii “Yurii Fedkovici” din Cernăuţi, a reunit 
pentru acest Colocviu peste 100 de cadre didactice, cercetători, personalităţi în domeniul ştiinţelor limbajului, din 
cadrul unor universităţi şi institute de cercetare din România, Ucraina, Republica Moldova, Franţa, Rusia, Togo, 
Ungaria, Polonia. 

Tema Colocviului a fost Lingvistică integrală – Multilingvism – Discurs literar , iar printre invitaţi s-au 
numărat  Academicianul Marius Sala, Vicepreşedinte al Academiei Române, director al Institului de Lingvistică 
“Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, doamna Anne-Marie Houdbine, de la Paris, fondatoarea teoriei Imaginarului Lingvistic.  

În intervenţia mea, am evocat mari personalităţi din domeniul lingvisticii, oameni care au slujit limba română 
şi care au vorbit peste tot în lume despre spaţiul românesc, despre cultură şi tradiţie europeană, despre viitorul 
lingvisticii în această parte a lumii: Mihail Iordache, Constantin Ciopraga, Eugeniu Coşeriu, Dumitru Irimia, Grigore 
Bostan, Silviu Berejan, Vasile Dospinescu, Gheorghe Jernovei. Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului 
“Eugeniu Coşeriu” nu este doar un eveniment ştiinţific de înaltă ţinută academică, ci şi o dovadă vie a faptului că 
parteneriatul dintre Suceava, Cernăuţi şi Chişinău funcţionează având la bază folosirea limbii române în toate cele 
trei spaţii.  

Prezentă la eveniment, doamna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, a afirmat că 
prin participarea şi sprijinul acordat în organizarea Colocviului, şi-a propus continuarea manifestărilor dedicate 
celebrării Zilei Limbii Române, care au debutat pe 31 august şi care continuă pe tot parcursul lunii septembrie. 
Aceasta a subliniat astfel importanţa faptului că limba română are o zi oficială care dă posibilitatea românilor din 
toată lumea să reflecteze asupra limbii lor, participând la diverse manifestări. 

Deşi s-au înregistrat progrese în sensul promovării diversităţii limbilor, există însă marele pericol al 
uniformizării lingvistice, prin utilizarea unei singure limbi, care riscă să se transforme în limba vernaculară, limba 
engleză. După cum afirmam şi în ale intervenţii, limba constituie accesul privilegiat la orice cultură. În aceste timpuri 
în care viziunea dominantă a mondializării tinde spre monopolul unei singure limbi de comunicare instrumentalizată, 
este necesar să afirmăm superioritatea unui plurilingvism bazat pe limbile cu tradiţie culturală. În spaţiul românesc, 
limba română este “regina”, suntem datori, de când ne naştem şi până la moarte, să o cultivăm, să o afirmăm. Limba 
engleză, încetul cu încetul, îşi va pierde statutul de limbă străină, ea devenind „limba universală”, în sensul 
restrângerii valorilor ei la cea tehnică, instrumentală, de larg uz pentru cât mai mulţi oameni.  

În cadrul reuniunii Comisiei de educaţie, comunicare şi afaceri culturale din cadrul  Adunării Parlamentare 
a Francofoniei de la Bruxelles (martie 2012), s-a ajuns la concluzia că nu există o competiţie între limbile folosite în 
cadrul instituţional în Europa şi în lume, deoarece limba universală rămâne traducerea. Totuşi, trebuie să ne luăm 
propriile măsuri, să avem în vedere că discursul plurilingvismului a devenit un dublu discurs atâta timp cât 
convenţiile cu privire la folosirea limbilor Europei NU se respectă, lucru semnalat de mine membrilor Guvernului 
României în repetate rânduri, în vederea corectării, lucru pe care, respectuos, Vă îndemn să îl faceţi şi 
Dumneavoastră. 

Stimaţi Colegi, cu ocazia Zilei Europene a Limbilor, de la tribuna Parlamentului României, trag un puternic 
semnal de alarmă faţă de pericolul dictaturii unei singure limbi şi mă adresez cetăţenilor României, rugându-i să uite 
pentru o clipă limba engleză, iar mai departe, să aibă grijă de limba noastră! 

 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Sanda-Maria ARDELEANU 

 
*** 
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 Întrebări 

 
Adresată: domnului Liviu DRAGNEA, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

 
Finanţarea proiectelor de dezvoltare rurală în comuna Bărbuleşti,  jud. Ialomiţa 

 
Stimate Domnule Ministru, 
 

 În calitate de deputat ales în circumscripţia electorală nr. 23 Ialomiţa, colegiul uninominal nr. 4, 
supun atenţiei dumneavoastră necesitatea finanţării lucrărilor de execuţie a sistemului de alimentare cu apă şi a celui 
de canalizare în comuna Bărbuleşti, jud. Ialomiţa. 

 Aşa cum bine ştiţi, proiectele menţionate au fost depuse la Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice în vederea finanţării. 

 Comuna Bărbuleşti are o populaţie de aproximativ 6.000 de persoane de etnie romă care aşteaptă, ca 
orice cetăţean al României, să trăiască în condiţii minime de civilizaţie. 

 Ştim cu toţii că există multe asemenea localităţi în toate judeţele ţării, dar cred că lista trebuie 
începută de undeva, fără a fi vorba de priorităţi sau criterii etnice ori politice. 

 Având în vedere absenţa utilităţilor publice de care am făcut vorbire şi toate consecinţele negative ce 
decurg din aceasta, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicaţi: 

- Care este stadiul proiectelor? 
- La ce dată estimaţi aprobarea finanţării? 
- Cum veţi proceda la alocarea sumelor necesare? 
- Câte localităţi cu populaţie de etnie romă au primit finanţare la nivelul anului 2013 pentru 

executarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare? 
  
Vă mulţumesc. 

Solicit răspuns scris şi oral. 
Cu stimă, 

 
Deputat 

Tinel GHEORGHE 
 

*** 
 
 
Adresată: domnului Remus PRICOPIE, ministrul Educaţiei Naţionale 

 
Construirea unei grădiniţe în comuna Bărbuleşti, jud. Ialomiţa 

 
Stimate Domnule Ministru, 
 

 În calitate de deputat ales în circumscripţia electorală nr. 23 Ialomiţa, colegiul uninominal nr. 4, 
supun atenţiei dumneavoastră necesitatea finanţării lucrărilor de construcţie a unei grădiniţe în comuna Bărbuleşti, 
jud. Ialomiţa. 

Comuna Bărbuleşti are o populaţie de aproximativ 6.000 de persoane de etnie romă care are dreptul la 
educaţie, ca orice cetăţean al României.  

Acest proiect face parte din Programul privind reforma educaţiei timpurii în România, valoarea investiţiei nu 
este una de proporţii, iar locuitorii acestei comune aşteaptă cu nerăbdare finalizarea acestui proiect.  

Având în vedere situaţia de fapt, vă rog, domnule ministru să îmi comunicaţi: 
- Care este stadiul proiectului? 
- La ce dată va fi aprobată finanţarea? 
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- Câte localităţi cu populaţie de etnie romă au primit finanţare pentru construcţia de grădiniţe 
în anul 2013? 

 Vă mulţumesc. 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 
 
Cu stimă, 

Deputat 
Tinel GHEORGHE 

 
*** 

 
 

Adresată: domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
 
 

Privatizarea companiilor de stat 
 

Domnule Ministru, 
 Guvernul României s-a angajat în fața Fondului Monetar Internațional să vândă majoritatea 

portofoliului de companii aflate în subordinea Ministerului pe care dumneavoastră îl coordonați.   
 Având în vedere cele menţionate, vă rog, domnule ministru să îmi răspundeţi la următoarele 

întrebări: 
  Care sunt companiile care urmează a fi privatizate? 
  Când se va demara procesul de privatizare a acestora?  
 Care va fi procentul acțiunilor pe fiecare companie, pe care îl va mai deține statul român?  
Solicit răspuns scris. 
Cu consideraţie, 
 

Deputat  
Adrian Gurzău 

 
*** 

 

 

Adresată: domnului Eugen Nicolaescu, ministrul Sănătății 
 

Situația medicilor din cabinetele școlare 
 
 

Domnule Ministru,  
Ca urmare a audienţelor avute la cabinetul meu parlamentar, s-au prezentat mai mulți medici din cabinetele 

școlare din județul Cluj, care mi-au adus la cunoștință faptul că, potrivit unei directive a ministerului pe care 
dumneavoastră îl coordonați, urgențele din școli pot fi asigurate de către asistenți iar posturile de medici din cadrul 
unităților de învățământ ar urma astfel să fie reduse.   

 Având în vedere cele menţionate, vă rog domnule ministru să îmi răspundeţi la următoarele întrebări: 
 Are în vedere Ministerul Sănătății reducerea posturilor de medici din unitățile școlare?  
 Luați în calcul creșterea salariilor angajaților din sistemul sanitar în acest an? 
Solicit răspuns scris.                                                
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Cu consideraţie, 
  
 

  Deputat  
Adrian Gurzău 

 
*** 

 

 

Adresată: domnului Daniel Barbu, Ministrul Culturii 
 

Situația Palatului Banffy din Cluj-Napoca 
 
Domnule Ministru,   
 Veți solicita Guvernului să își exercite dreptul de preemțiune astfel încât Palatul Banffy, simbol al 

Transilvaniei, să poată fi achiziționat de Consiliul Județean Cluj? 
 
Solicit răspuns scris.                                                
Cu consideraţie, 
 

Deputat  
Adrian Gurzău 

 
*** 

 

Adresată: domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
 
 

Deschiderea unui nou zăcământ de uraniu 
Domnule Ministru, 
 Ministerul pe care dumneavoastră îl coordonați  a depus un proiect de hotărâre de Guvern prin care 

intenționați să deschideți un nou zăcământ de uraniu în țara noastră.  
 Având în vedere cele menţionate, vă rog, domnule ministru să îmi răspundeţi la următoarele 

întrebări: 
  Care va fi valoarea totală a investiției? 
 Care va fi capacitatea de exploatare medie anuală de minereu aurifer? 
 Cine va asigura finanțarea acestui proiect?   
 Solicit răspuns scris.                                                   
 Cu consideraţie, 
 

  Deputat  
Adrian Gurzău 

 
*** 
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Adresată: domnului Daniel Chițoiu, ministrul Finanțelor Publice 
 

Un nou impozit forfetar 
 

Domnule Ministru,  
 De la 1 ianuarie 2014, pentru unele firme este prevăzută aplicarea unui impozit forfetar, prin care se 

înlocuieşte cota de 16% pe profit sau de 3% pe cifra de afaceri cu o sumă fixă. Acest proiect de lege privind 
impozitul forfetar va fi aprobat de Guvern săptămînile viitoare, pentru a fi apoi dezbătut în regim de urgenţă în 
Parlament. 

 Având în vedere cele menţionate, vă rog domnule ministru să îmi răspundeţi la următoarele întrebări:  
 Care va fi formula de determinare a impozitului forfetar? Ce a determinat necesitatea luării acestei 

măsuri de către Guvern?  
Solicit răspuns scris.                                                
Cu consideraţie, 
     

Deputat  
Adrian Gurzău 

 
*** 

                                                                      

Adresată: domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
 

Reducerea accizei la motorina aferentă anului 2013 
 
 Domnule ministru,  
 Ca urmare a discuțiilor purtate cu reprezentanții Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din 

România, aceștia mi-au adus la cunoștință faptul că până la ora actuală Ministerul Agriculturii nu a notificat 
Consiliul Europei pentru reducerea accizei la motorina aferentă anului 2013, deși aveau această obligația, astfel încât 
agricultori români să poată să își continuie activitățile în condiții  decente. Mai  mult, deși este cunoscut faptul că la 
ora actuală motorina pentru pentru agricultura din România este cea mai scumpă dintre toate ţările Uniunii Europene, 
ministerul Agriculturii a aprobat o Hotărâre de Guvern, prin care cea mai mare parte a sumelor, reprezentând 
reducerea de acciză, aferentă trimestrului III din anul trecut, a fost acordată altui minister. Având în vedere cele 
menționate, vă rog domnule ministru să îmi răspundeți la următoarea întrebare: 

Care este strategia ministerului pe care îl conduceți astfel încât agricultura românească să poată să își 
desfășoare activitatea în cele mai bune condiții? 

Solicit răspuns scris                                                                                                                
Cu consideraţie, 

Deputat  
Adrian Gurzău 

 
*** 
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Adresată:domnului, Constantin Niță, ministrul delegat pentru Energie 
 

Realizarea proiectului de strategie  energetică naţională 
 

Domnule ministru,   
  Având în vedere faptul că licitaţia pentru realizarea proiectului de strategie  energetică naţională, 

programată pentru această toamnă, nu va mai fi organizată în 2013, din lipsă de fonduri, vă rog domnule ministru să 
îmi răspundeți la următoarea întrebare: 

   Care este strategia pe care o aveți în vedere în ceea ce privește reorganizarea sistemului energetic, 
având în vedere faptul că este nevoie de o nouă abordare în conformitate cu  prevederile europene? 

Solicit răspuns scris                                                      
Cu consideraţie, 

Deputat  
Adrian Gurzău 

 
*** 

Adresată: domnului Eugen-Gheorghe NICOLĂESCU, ministrul Sănătăţii 
 

Lămuriri privind lipsa vaccinurilor din mai multe unităţi medicale ieşene 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 
 În timp ce Ministerul Sănătăţii închide filiala Iaşi a Institutului Cantacuzino, unitate strategică de 

producere a vaccinurilor, din cabinetele medicilor de familie din Iaşi lipsesc cu desăvârşire mai multe tipuri de 
vaccin.  

 În multe cabinete ieşene abia mai există stocuri de vaccin antitetanic, iar în unele, acesta lipsesc 
totalmente. Nici vaccinul Infanrix, care ajută la imunizarea activă faţă de difterie, tetanos, tuse convulsivă, hepatita B, 
poliomielită şi infecţii, nu mai poate fi administrat de toţi medicii de familie pentru că nu-l mai au. În unele cabinete 
nu s-a mai găsit două luni vaccinul BCG, cel împotriva tuberculozei, iar la scurt timp dispăruse şi vaccinul Pentaxim. 
Situaţia este mai mult decât îngrijorătoare, deoarece din multe cabinete medicale, aceste vaccinuri lipsesc de 
aproximativ patru luni. 

 Având în vedere că a început un nou an şcolar, consider că Ministerul trebuia să asigure din timp 
stocul de vaccinuri. 

 Domnule Ministru, nu de mult susţineaţi cu tărie că desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate 
centralizată de achiziţii în sănătate va avea efecte pozitive, însă realitatea din acest moment vă contrazice. 

 Ţinând seama de situaţia expusă mai sus, vă rog, Domnule Ministru, să îmi comunicaţi momentul 
în care stocurile de vaccinuri necesare pentru imunizare vor ajunge în unităţile medicale din care acum 
lipseşte, precum şi care este motivul care a generat această criză. 

 Solicit răspuns în scris şi oral. 
 
 
Vă mulţumesc. 
Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat  
Camelia – Margareta BOGDĂNICI 

 
*** 
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Adresată: domnului Mircea Duşa, ministrul Apărării Naţionale  
  

Revenire - Transferul unor suprafeţe de terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani şi în administrarea Consiliului 

Local al Municipiului Botoşani 
 
Domnule Ministru, 
 
Ca urmare a faptului că răspunsul oferit de dumneavoastră la întrebarea înregistrată la Camera Deputaţilor cu 

nr. 1701A/2013 şi prezentată de subsemnatul în data de 02.09.2013, a fost unul incomplet, evaziv şi nesatisfăcător, 
revin prin prezenta, cerându-vă în cel mai oficial şi insistent mod posibil să clarificaţi punctual următoarele aspecte: 

- Care sunt posibilităţile de realizare a transferului în domeniul public al municipiului 
Botoşani  a imobilului 2697, având în vedere că în urmă cu 3-4 ani răspunsul din partea M.Ap.N. (când 
la conducerea  ministerului era actualul viceprimministru, Gabriel Oprea) era exact acela pe care tocmai 
ni l-aţi oferit şi dumneavoastră, respectiv că urmează a fi adoptată o Hotărâre de Guvern, după ce 
proiectul va parcurge toate etapele procesului legislativ; 

- Care sunt motivele pentru care M.Ap.N. a blocat până acum (timp de 3-4 ani) transferul 
suprafeţei de 79,53 ha de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani;  

- Explicaţi de ce suprafaţa de 79,53 ha de teren aflată îniţial în discuţie, şi pentru care C.S.A.T. 
şi-a dat avizul, a fost redusă la 46,648 ha. Totodată, de ce au fost impuse condiţii suplimentare pentru 
efectuare a transferului,  faţă de cele prevăzute iniţial în hotărârea C.S.A.T., având în vedere că M.Ap.N. 
nu este proprietarul imobilului, ci doar îl are în administrare? 

- Ce măsuri aţi dispus referitor la implicarea unor bunuri aflate în administrarea M.Ap.N. în 
activităţi de propagandă politică? 

 
Solicit răspuns scris şi verbal. 

Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat 
Cristian Constantin ROMAN 

 
*** 

 
 
 

Adresată: domnului Eugen-Gheorghe NICOLĂESCU, ministrul Sănătăţii 
 

Proiectul Ministerului Sănătăţii privind noile taxe asociate poliţei RCA 
  
Domnule Ministru, 
 Din declaraţiile făcute de dumneavoastră săptămâna trecută, cu ocazia discuţiilor pe care le-aţi purtat 

cu reprezentanţii cadrelor medicale, a rezultat că dumneavoastră şi Ministerul Sănătăţii v-aţi angajat ca, pentru 
asigurarea unei finanţări superioare a sistemului de sănătate din România să solicitaţi în Guvern ca, asociată poliţei 
RCA pentru autovehicule, să fie introdusă o nouă taxă pentru finanţarea sistemului de sănătate. 

 Nu pot să nu mă bucur că încercaţi să găsiţi soluţii pentru finanţarea sistemului, însă propunerea 
dumneavoastră, chiar şi la prima vedere, este o măsură sortită eşecului şi va avea puternice efecte în economia reală a 
României. 

 În aceste condiţii, vă rog să precizaţi, domnule Ministru, dacă, înainte de a vă angaja la 
implementarea acestei măsuri cunoşteaţi următoarele: 

- Ştiaţi că în ultimii trei ani preţul poliţelor RCA a crescut chiar şi cu 100%, ca urmare a 
majorării valorii pagubelor înregistrate? 
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- Ştiaţi că în anul 2013, ca urmare a creşterii preţurilor poliţelor RCA, peste 1 milion de 
autovehicule nu au încheiat poliţe obligatorii şi că prin introducerea unei noi taxe asociate acestei poliţe 
numărul autovehiculelor care nu vor mai încheia o poliţă RCA va creşte? 
Mai mult, vă rog să precizaţi dacă resursele insuficiente pentru finanţare a sistemului de sănătate nu se 

datorează şi risipei din sistem, mai ales în domeniul medicamentelor, pentru care nu aţi luat nici o măsură concretă. 
 
 
Solicit răspuns scris. 
 
Cu deosebit respect, 

Deputat 
Ioan BĂLAN 

 
*** 

 
 

Adresată: doamnei Ramona Nicole Mănescu, ministrul Transporturilor 
 
 

Managementul privat la compania CFR S.A. 
 

  
Doamnă Ministru, 
Cunoaşteţi la fel de bine ca şi mine importanţa pe care compania CFR S.A. o joacă nu numai la nivelul 

economiei româneşti, ci chiar pentru transportul feroviar al Uniunii Europene. În ciuda acestui aspect şi a soluţiei 
convenite cu partenerii/finanţatorii externi, Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană, de a implementa un 
management privat companiei, compania nu a înregistrat cele mai bune rezultate. Mai mult, chiar dacă la momentul 
în care Guvernul USL a venit la putere, în luna mai a anului 2012, compania nu mai avea datorii nici către bugetul de 
stat şi nici către furnizori, fiind „curăţată” progresiv de datorii, în aceste momente situaţia datoriilor CFR S.A. s-a 
deteriorat din nou, prin acumularea unui nou stoc de datorii.  

Doamnă Ministru. În anul 2013, la conducerea companiei CFR S.A. s-au aflat două echipe de manageri 
privaţi, care, sub argumentul politicos al „unor probleme personale”, au demisionat din fruntea managementului 
acestei companii. Este vorba atât despre demisia din aprilie a echipei Lucian Isar şi Dimitris Sophocleous, precum şi 
despre demisia domnului Sorin Mândruţescu, din luna septembrie. Dincolo de argumentele politicoase înscrise în 
demisiile acestor manageri, au existat mai multe informaţii potrivit cărora managerii privaţi au fost înlăturaţi prin 
presiunile politice ale ministerului de resort.  

În aceste condiţii, vă rog să precizaţi, doamnă Ministru, poziţia ministerului faţă de demisiile managerilor 
de la compania CFR S.A. şi să prezentaţi adevăratele motive ale acestor demisii. 

 
Solicit răspuns scris. 
 
Cu deosebită consideraţie, 

 
Deputat 

Florin Mihail SECARĂ 
 

*** 
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 Interpelări 
 
 

Adresată: domnului Dan Coman Şova, departamentul pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional şi 
Investiţii Străine  
De către: domul deputat Alexandru NAZARE  
Obiectul interpelării: Reabilitarea podului de la Agigea 

 
 
Stimate domnule Ministru, 
Recent, premierul Ponta a declarat că traficul rutier pe podul de la Agigea va fi restricţionat la maxim 3,5 

tone de la 1 octombrie, iar din iunie anul viitor podul va fi închis, din cauza lucrărilor de reabilitare ce vor fi 
desfăşurate. 

Reabilitarea podului de pe DN 39 km 8+988 la Agigea este parte componentă a Proiectului de construcţie a 
variantei ocolitoare a municipiului Constanţa, ce a făcut parte din portofoliul de proiecte finanţate de Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.  

Valoarea proiectului este de 212.240.000 EUR, din care împrumut BERD 145.000.000 EUR şi cofinanţare 
buget de stat 67.240.000 EUR. 

Împrumutul, acordat în 2005, cu perioadă de rambursare de 16 ani a avut ca data limită de tragere 12 
decembrie 2012. 

În aprilie 2012, stadiul fizic al lucrărilor privind reabilitarea podului de pe DN 39 km 8+988 la Agigea era de 
34,2%, în grafic pentru a se încadra în termenul de finalizare de 02.02.2013. În ciuda întârzierii înregistrate şi a 
pericolului distrugerii podului, niciodată reparat substanţial de la deschiderea sa în 1983, în urma rectificării bugetare 
din iulie 2013, a fost redusă partea de cofinanţare a proiectului ce trebuia asigurată de la bugetul de stat. 

Date fiind cele menţionate mai sus, vă rog a-mi preciza: 
- Care va fi sursa de finanţare a lucrărilor pentru reabilitarea podului, având în vedere că 

fondurile necesare reparaţiilor au fost reduse, iar data limită a împrumutului BERD contractat în acest sens a 
fost deja depăşită? 

- Care este justificarea utilizării împrumutului BERD, în condiţiile în care nici până acum 
lucrările de reparaţie a podului de la Agigea nu au fost finalizate? 

- Care au fost cauzele nerespectării termenului de finalizare a lucrărilor şi ce măsuri de 
sancţionare au fost aplicate responsabililor în acest sens? 

- Care este calendarul desfăşurării lucrărilor de reabilitare a podului şi când estimaţi că va fi 
acesta deschis circulaţiei fără restricţii? 

 
 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
 
 
 

Adresată: doamnei Ramona Nicole Mănescu, ministrul Transporturilor 
De către:  domnul deputat Alexandru NAZARE  
Obiectul interpelării: Procedura de privatizare a CFR Marfă 

 
 
Stimată doamnă Ministru, 
Săptămâna trecută, Grup Feroviar Român a depus la Consiliul Concurenţei, notificarea privind achiziţia a 

51% din CFR Marfă. 
Conform Hotărârii de Guvern privind privatizarea transportatorului feroviar de marfă, publicate la jumătatea 

lunii august în Monitorul Oficial, termenul de finalizare a tranzacţiei era stabilit la 60 de zile calendaristice de la data 
intrării în vigoare a actului normativ, respectiv jumătatea lunii octombrie. 
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În acelaşi timp, preşedintele Consiliului Concurenţei, domnul Bogdan Chiriţoiu, a declarat că termenul 
pentru luarea unei decizii este de 6 luni şi ca aceasta poate fi luată fie de către instituţia, pe care o conduce, fie de 
reprezentanţii unei direcţii de specialitate de la nivelul Comisiei Europene. Pe de altă parte, va dura aproximativ o 
lună, de la notificarea tranzacţiei, doar pentru a se stabili ce autoritate va emite decizia. În aceste condiţii, există 
riscul neîncadrării în termenul stabilit prin Hotărârea de Guvern, şi, implicit, al reluării procedurii privatizării CFR 
Marfă.  

De asemenea, conform aceluiaşi act normativ, Grup Feroviar Român (GFR) trebuie să vireze, până în data 
de 4 octombrie, garanţia reprezentând 10% din preţul de cumpărare a companiei CFR Marfă.   

Totodată, conform Scrisorii de intenţie din cadrul noului Acord încheiat cu Fondul Monetar Internaţional, 
Banca Mondială şi Comisia Europeană, autorităţile române şi-au asumat angajamentul redeschiderii procedurii de 
privatizare a CFR Marfă respectând un proces care urmează cele mai bune practici internaţionale, în eventualitatea 
unui obstacol insurmontabil. 

Date fiind cele menţionate mai sus, vă rog a-mi preciza: 
- Au avut loc discuţii cu Consiliul Concurenţei cu privire la posibilele măsuri pentru 

respectarea termenului de 15 octombrie asumat de guvern pentru privatizarea operatorului de transport 
feroviar de marfă? 

- Au avut loc discuţii cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional privind impactul pe 
care îl va avea reluarea acestui proces asupra noului Acord încheiat de România cu FMI, BM şi CE? Ce 
implicaţii are, asupra procedurii de privatizare, procesul care urmează cele mai bune practici internaţionale? 

- În eventualitatea reluării procedurii de privatizare a CFR Marfă, care estimaţi că va fi 
calendarul derulării acestui proces? 

- Care este stadiul discuţiilor cu Comisia Europeană cu privire la schema aprobată de Guvern 
în luna iunie, prin care arieratele CFR Marfă vor fi reduse cu peste 90% după momentul încheierii vânzării? 

 
Solicit răspuns scris şi oral. 

 
*** 

 
 

 
Adresată: domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 

    
Procentul achiziţiilor publice derulate prin SEAP 

 
  
Domnule Ministru, 
Înfiinţarea serviciului electronic de achiziţii publice din România a reprezentat o modalitate extrem de 

eficientă de transparentizare a procesului de achiziţii publice. Efectele au fost favorabile atât asupra economiilor 
înregistrate la bugetele publice, dar s-a demonstrat şi un mijloc extrem de eficace în lupta împotriva corupţiei. 

În anul 2010, Guvernul României a hotărât ca procentul de realizare a achiziţiilor publice prin mijloace 
electronice să crească de la 20% la 40% din valoarea totală a achiziţiilor publice, urmând ca acest procent să crească 
progresiv în anii următori. Vă reamintesc că pentru fiecare 10% din totalul achiziţiilor publice derulate prin SEAP, 
economiile realizate au fost de aproximativ 1,1 miliarde de euro. 

În aceste condiţii şi luând în considerare că procesul de întărire a disciplinei bugetare nu trebuie abandonat, 
vă rog să precizaţi, domnule Ministru, următoarele: 

- care este procentul de realizare a achiziţiilor publice prin mijloace electronice pentru primele 
9 luni ale anului (ianuarie – septembrie 2013) şi pentru întregul an 2012; 

- care sunt planurile ministerului pe care îl conduceţi, referitor la extinderea gradului de 
realizare a SEAP pentru achiziţiile publice din România. 

 
Solicit răspuns scris. 
 
Cu deosebită consideraţie, 
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Deputat 
Florin Mihail SECARĂ 

 
*** 

 
 

Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educației Naționale 
 

Care sunt măsurile dispuse de Inspectoratele școlare  
județene din subordinea ministerului pe care îl conduceți pentru siguranța elevilor din mediul rural și cum 

veți soluționa cererea Inspectoratului școlar Maramureș pentru achiziționarea de noi microbuze 
 
 
Domnule Ministru, 
 
 
La începerea anului școlar s-au depistat la nivel național peste 105 nereguli la microbuzele școlare , 

microbuze  care ar trebui să asigure transportul elevilor din mediul rural, dar  aceste autovechicule sunt adevărate 
bombe pe roți, punând în pericol viața acestor copii . 

Ori  aceste microbuze sunt arhipline, de cele mai multe ori copiii nu au centuri de siguranță, ori au inspecția 
tehnică periodică sau RCA-ul  expirate, lipsa licitației de transport, expirarea perioadei de valabilitate a certificatelor 
de competențe a șoferilor, defecțiuni tehnice majore la un ele dintre acestea , iar în unele cazuri  sunt folosite ca 
mașina proprie pentru directorul școlii. 

Si la nivelul județului Maramureș  s-au depistat destule nereguli în acest sens și ar mai fi nevoie de 
achiziționarea a  încă 18 microbuze școlare care să faciliteze accesul la educație pentru elevii cu domiciliul în 
localitățile mai izolate. 

Vă rog domnule ministru să aveti amabilitatea să-mi spunți care sunt măsurile dispuse pentru ca producerea 
de accidente rutiere, în care ar putea fi implicate aceste microbuze destinate transportului elevilor să să nu aibe  loc și 
cum veți soluționa cererea de achiziționare de noi microbuze. 

Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 
 

Deputat 
Mircea Man 

 
*** 

 
 
 

Adresată doamnei: Ramona MĂNESCU, ministrul Transporturilor 
 

Podul Calafat- Vidin 
 

 
 

Doamnă Ministru, 
Pe 28 februarie 2013, a fost semnat la Sofia Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii 

Bulgaria privind constituirea unei entități comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier și feroviar) 
peste fluviul Dunărea, între orașele Calafat (România) și Vidin (Republica Bulgaria). Sediul societății pe acțiuni se 
află la Vidin, cu o sucursală în Calafat. Costurile totale pentru finalizarea podului s-au situat în jurul a 300 milioane 
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euro, Bulgaria având cea mai mare contribuție financiară, pe când în responsabilitatea Guvernului României a căzut 
realizarea infrastructurii conexe rutieră și feroviară de conectare cu podul.  

În realitate, odată cu înființarea noului pod, nu s-a gândit și dezvoltat nicio infrastructură corelată în România 
care să pună în valoare și care să justifice noua legătură cu țara vecină Bulgaria. Astfel, șoferii trebuie să parcurgă 
zeci de kilometri de șosele înguste, denivelate și pline de gropi din și înspre pod. 

Reabilitarea DN 56 Craiova - Calafat, drum ce ar fi trebuit să preia traficul greu în perspectiva deschiderii 
podului peste Dunăre și construit în proporție de 25%, a rămas fără fonduri bugetare în 2013. În aceeași situație se 
află și Centura de Sud a Craiovei. Astfel, tot traficul pe această rută este preluat de orașul Craiova.  

Pentru reabilitare, DN56 Craiova-Calafat (84 km) a fost împărţit în două tronsoane: Craiova-Galicea Mare şi 
Galicea Mare-Calafat. La al doilea tronson nici măcar nu s-au început lucrările, deși proiectul este finanţat și de 
Banca Europeană de Investiţii (BEI). Conform planului propus de Guvern, aceste tronsoane trebuiau finalizate la 
sfârșitul anului 2013. La începutul lunii septembrie 2013 aflam însă că angajații firmei care se ocupă cu asfaltarea 
drumului au intrat in grevă pe motiv că nu și-au mai primit salariile de două luni de zile.  

De asemenea, trebuie reamintit faptul că trenurile întâmpină probleme în traversarea podului dinspre 
România. Locomotivele electrice rămân blocate deoarece tronsonul dintre Calafat și Craiova nu este încă electrificat, 
iar transportatorii se plâng de costurile în plus pe care ar trebui să le suporte la schimbarea locomotivelor cu cele cu 
tracțiune diesel. Reabilitarea căii ferate a fost deja oprită, deoarece firma responsabilă de proiect nu a mai primit 
banii necesari continuării lucrărilor.  

Doamnă Ministru, prin intermediul acestei întrebări rog Ministerul Transporturilor să ofere explicații care să 
justifice motivul pentru care România nu și-a respectat promisiunea din acordul semnat cu vecinii bulgari, aceea de a 
finaliza infrastructura rutieră și feroviară de conectare cu Podul Calafat-Vidin. De ce au fost sistate fondurile pentru 
continuarea lucrărilor pe DN56 Craiova-Calafat?    

 
Aștept răspunsul dumneavoastră în scris, 
Vă mulțumesc. 

Deputat    
Gheorghe UDRIŞTE 

 
*** 

 

Adresată: domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii  

 

Situaţia  Institutului Regional de Oncologie  de la Timişoara. 
 

Domnule ministru, 
În data de 4 iunie 2013 v-am transmis interpelarea nr. 406 B referitoare la demararea construcţiei Institutului 

Regional de Oncologie Timişoara, la care până în prezent nu am primit nici un răspuns . De aceea revin asupra 
acestui subiect şi aştept din nou un răspuns. 

În  cadrul unei dezbateri care a avut loc la Timişoara  pe data de 20 septembrie 2013 aţi declarat că înca se 
caută solutii de finanţare pentru Institutul Oncologic Regional de la Timisoara: “ M-am întâlnit astăzi cu primarul 
Nicolae Robu şi am discutat tocmai pe marginea acestui subiect.  Este predată clădirea, a şi expirat perioada pentru 
care a fost predată, pentru că nu a fost realizat proiectul. Căutăm finanţare, dar nu sunt bani. Domnul primar a 
convenit să facă o nouă hotărâre prin care să prelungească perioada, iar aceasta clădire să rămâna la dispoziţia 
Ministerului Sănătăţii până identificăm sursa de finanţare.”  
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Având  în vedere faptul  că  Institutul  Oncologic  de la Timisoara este o investitie de interes national, vă rog, 
domnule ministru, să-mi comunicaţi dacă pe agenda dumneavoastră  mai  este inclus acest proiect  şi ce măsuri 
întreprindeţi pentru demararea şi finalizarea unui  proiect vital  pentru  populaţia Timişoarei şi a judeţelelor  limitrofe. 

Solicit răspuns scris. 
 
 
 

Deputat 
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

 
  

Adresată: doamnei Ramona Nicole Mănescu, ninistrul Transporturilor 

 

Mutarea locomotivei din Jimbolia, obiect de patrimoniu  la Caransebeş 

 
 
Stimată doamnă ministru, 
 
Locomotiva de la Jimbolia  este o locomotivă de patrimoniu, care  a fost adusă în anul 2011 la Jimbolia, fiind 

un obiect de mare valoare culturală. Este de productie germana si a fost construita in 1943. A fost folosita in cel de-al 
doilea Razboi Mondial. Locomotiva a fost mutată în ziua de 21 septembrie 2013 din Jimbolia în Caransebeş, fără 
ştirea primarului primei localităţi, în care se afla de aproape trei ani. În urma  acestui demers, Primăria Jimbolia a 
făcut solicitări la Ministerul Transporturilor pentru a cere explicaţii în legătură cu mutatul locomotivei, după ce în 
urmă cu două săptămâni a primit vestea acestei iniţiativei. Nici un răspuns nu a venit însă în scris. 

Bătrâna locomotivă a fost efectiv furată, pentru că nu a existat o aprobare de la compania CFR – proprietara 
trenului, nici de la Direcţia de Monumente, având în vedere că trenul este clasat ca monument istoric. Totul s-a decis 
la nivel politic. Acest lucru a fost posibil datorită unei semnături dată de ministrului secretar de stat din Ministerul 
Transporturilor Cristian Ghibu, care a făcut pe plac primarului liberal de la Caransebeş, Marcel Vela. Printr-un 
simplu act, o apostilă, nici măcar o decizie a Consiliului de Administraţie de la CFR Infrastructură, această 
locomotivă a fost luată cu japca şi mutată în altă parte. De ce? Pentru că un primar din Caransebeş a considerat el că 
stă mai bine la el acolo. 

Având în vedere incompetenţa şi ilegalitatea comise în scopul mutării unui obiect  cu  o valoare de 
patrimoniu inestimabilă, vă rog, doamnă ministru, să-mi comunicaţi : 

1.Care sunt măsurile pe care le veţi întreprinde pentru readucerea locomotivei la Jimbolia, acolo  unde îi este 
locul ? 

2.Ce decizie veţi lua pentru  tragerea la răspundere a tuturor celor implicaţi în comiterea acestui abuz ? 
 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Alin Florin Popoviciu 

 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Conservator  

 
 

 Declaraţii politice 
 
 

Tichetele de vacanţă, o şansă pentru revitalizarea turismului românesc 
 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
Uniunea Social-Liberală va continua să îndrepte abuzurile comise împotriva românilor de către fostele 

guverne, una dintre măsurile care este luată în discuţie în prezent fiind reintroducerea tichetelor de vacanţă. Aceste 
beneficii au fost introduse în 2009, prin ordonanţă de urgenţă, care permitea angajatorului să nu plătească impozit la 
stat pentru biletele de vacanţă acordate salariaţilor. Din 2010 însă, tichetele nu au mai fost acordate bugetarilor, iar 
angajatorii privaţi au fost taxaţi de stat cu un impozit de 29 % dacă plăteau pentru vacanţa angajaţilor.  

Este evident că, aidoma tuturor sectoarelor de activitate, turismul este un domeniu care a stagnat în ultima 
perioadă din cauza crizei economice. La solicitarea Partidului Conservator, mai exact a ministrului delegat pentru 
IMM-uri şi Turism Maria Grapini, Guvernul Victor Ponta a dat zilele trecute „undă verde” pentru modificarea 
interdicţiei impuse de fostul Executiv, în sensul reintroducerii acestor tichete de vacanţă, principala utilitate a lor 
fiind indiscutabil creşterea turismului intern şi diminuarea evaziunii fiscale. În mod expres, noua prevedere care va 
intra în vigoare vizează folosirea tichetelor de vacanţă exclusiv pentru turismul intern, iar firmele private vor putea 
astfel să acordate aceste bonificaţii. De asemenea, Executivul intenţionează acordarea tichetelor de vacanţă în paralel 
cu neimpozitarea lor, iar specialiştii în domeniu au estimat că introducerea acestei măsuri ar avea un efect extrem de 
benefic pentru creşterea turismului intern, cu până la 20 de procente.  

Actul normativ prevede că nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate sub formă de tichete de vacanţă este 
contravaloarea a şase salarii de bază minim brute pe ţară şi sunt suportate integral de angajator. Totodată, angajatorii 
vor fi eligibili de a acorda tichete doar dacă în anul fiscal anterior au obţinut profit sau venit, după caz, fapt care 
exclude din start anumite afaceri oneroase care s-ar putea face cu aceste bonusuri financiare. Ordonanţa mai 
stipulează că instituţiile publice şi instituţiile publice locale, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale la 
care statul este acţionar, societăţile şi companiile naţionale pot acorda angajaţilor tichete de vacanţă de la data intrării 
în vigoare a actului normativ „pentru recuperarea şi întreţinerea capacităţii de muncă a personalului salarial” angajat 
prin încheierea unui contract individual de muncă.  

 Măsura deblocării acestor tichete de vacanţă este salutară şi binevenită şi în ideea colectării unor 
venituri suplimentare la bugetul statului. Consider că angajatorii vor fi interesaţi să acorde astfel de venituri deoarece 
ar avea garanţia transparenţei totale a utilizării tichetelor de vacanţă, folosite nominal şi decontate în sistemul 
fiscalizat. În acest fel, turismul autohton ar primi o doză importantă de oxigen în anii viitori, iar investitorii ar privi cu 
mai mult optimism şi încredere potenţialul imens al României.   

 
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 
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Proiectul Roşia Montană – între dispute şi controverse 
 
De-a lungul timpului au fost aduse de nenumărate ori în centrul dezbaterii publice atât avantajele, cât şi 

dezavantajele Proiectului Roşia Montană. În prezent, acesta continuă să fie un generator de dispute şi controverse, 
adesea făcându-se referire la utilitatea sa publică.  

Nimeni nu contestă importanţa economică ce derivă din exploatările resurselor naturale ale României, de la 
asigurarea unei anumite independenţe economice şi până la crearea de noi locuri de muncă însă, primordială este, în 
opinia mea, protejarea populaţiei şi respectarea dreptului fundamental la un mediu sănătos.  

Susţin investiţiile în România, însă nu cu orice preţ. În condiţiile în care nu există garanţii că acest proiect de 
exploatare minieră nu va avea consecinte nefaste asupra mediului, sunt nevoit să-l resping. Sunt conştient de faptul că 
trebuie adoptată o politică care să implice dezvoltarea României, să stimuleze investiţiile (ca unică soluţie pentru 
scoaterea ţării din impas şi crearea de noi locuri de muncă) însă, românii au nevoie de soluţii economice pe termen 
lung şi mediu, de locuri de muncă stabile şi nu de locuri de muncă sezoniere sau pe perioade determinate.  

Pentru a lua o decizie în acest sens, este necesară o dezbatere publică onestă, o analiză obiectivă, menită să 
pună in balanţă beneficiile şi costurile unei astfel de exploatări miniere, cu scopul de a justifica posibilele efecte 
colaterale negative dar şi riscurile implicate în proiect. Consider că orice politică de dezvoltare trebuie să aibă în 
vedere obiective pe termen lung, cu scopul de a promova o dezvoltare moderată, care să echilibreze nevoile sociale şi 
umane cu exigenţele păstrării unui mediu înconjurător  de calitate.  

 
Deputat 

Andrei Claudiu Tănăsescu 
 

*** 
 

 
Scaderea ratei de promovabilitate a examenului de maturitate 

 
 
Domnule presedinte, 
Stimati colegi, 
 
Aduc in discutie un fenomen cu care ne confruntam an de an, acela al ratei promovabilitatii la examenul de 

bacalaureat. 
Educatia reprezinta unul din pilonii centrali ai unei societati, unul care se rasfrange asupra economiei, dar si 

bunastarii cetatenilor. Educatia trebuie sa reprezinte, intotdeauna un obiectiv national deoarece aceasta conduce la 
prosperitatea si cresterea Romaniei ca si stat. Nivelul scazut de pregatire al tinerilor conduce la o rata ridicata a 
somajului. Un studiu arata ca, in mediul rural, trei sferturi dintre someri sunt analfabeti: 15% dintre acestia nu au fost 
inscrisi niciodata intr-o unitate de invatamant, 20% au absolvit clasele primare, in timp ce 40% au putut absolvi doar 
scoala generala. 

 In ultimii ani am asistat neputinciosi la degradarea sistemului educational, la rate foarte mici de 
promovabilitate a examenului de bacalaureat, la diferite interventii din partea Guvernului pentru a combate acest 
fenomen, unele cu rezultate, altele care dimpotriva au adancit aceasta „criza”.  

Daca in anul scolar 2007-2008 numarul elevilor de liceu care promovau examenul de maturitate era de 
aproximativ 200.000 de persoane, in prezent numarul de absolventi de bacalaureat s-a injumatatit: doar 97.000 
reusind sa obtina o nota de trecere. In ultimii trei ani s-au inregistrat cele mai mici rate de promovabilitate de dupa 
1990, anul 2012 reprezentand o catastrofa pentru 54 de licee din Romania, unde niciun elev nu a putut  promova 
examenul de maturitate. 

Intrebarea mea este urmatoarea: „Care sunt adevaratele radacini ale acestei probleme spinoase?” 
Specialistii considera ca scaderea dramatica a absolventilor de bacalaureat deriva, in principal, din 

urmatoarele considerente: 
1.In primul rand, acest fenomen reprezinta o consecinta a modificarilor repetate aduse structurii 

examenelor. 
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In ultimii 20 de ani au fost aduse numeroase modificari legii educatiei nationale. Fiecare demnitar ce a 
preluat portofoliul Ministerului Educatiei a „reformat” sistemul de invatamant si a adus imbunatatiri procesului de 
pregatire al elevilor. 

2. In al doilea rand, aceasta situatie dezastruoasa este rezultatul actualului sistem educational 
bolnav si invechit. 

 Principala metoda de invatare a elevilor este memorarea. Acest proces nu incurajeaza obtinerea de 
performanta si ca urmare, elevii nu isi dezvolta capacitatile si abilitatile de a face corelatii intre cunostintele 
asimilate. Acest fapt explica si dezvoltarea insuficienta a vocabularului si a gandirii logice. 

3.Nu in ultimul rand, criteriile permisive de admitere la liceu influenteaza rata de promovare a 
bacalaureatului. 

 Pentru a sustine acest lucru, as vrea sa va reamintesc ca anul trecut, aproximativ 58.000 de copii cu medii 
sub 5 au fost admisi la liceu. Acest numar reprezinta 34% dintre elevii care urmeaza invatamantul liceal. Toti acesti 
tineri fara notiuni minime necesare au devenit liceeni, avand inca de la inceput sanse mici de a promova examenul 
de maturitate. 

Mai mult, din punctul meu de vedere, si slaba pregatire a cadrelor didactice reprezinta o cauza esentiala care 
determina o rata scazuta de promovabilitate a BAC-ului. Aceasta neperformanta a profesorilor este strans legata de o 
alta problema acuta a societatii noastre si anume - sistemul nemotivant de salarizare al acestora. 

Stimati colegi, 
Pentru a evita problemele la bacalaureat trebuie sa luam o serie de masuri care sa vizeze in mod direct 

beneficiarii sistemului educational si, totodata, sa duca la eradicarea cauzelor acestui fenomen. Asadar, sunt necesare 
urmatoarele directii de actiune: o evaluare frecventa si reala a elevilor, accent pe formarea competentelor si 
abilitatilor de intelegere si  lectura a elevilor, formarea profesionala a cadrelor didactice. 

Va multumesc! 
 

Deputat 
Catalin DRAGUSANU 

 
*** 

 
 

Unitatea USL – condiţie de stabilitate politică,  
guvernamentală, economică şi socială 

 
 
Ultimile declaraţii publice mai aspre, mai încinse ale unor lideri ai principalelor partide de guvernământ, 

adică PSD şi PNL, au fost de natură a bulversa total societatea românească, deja năucită, nedumerită privitor la 
subiectele (mediatizate excesiv), Roşia Montană şi câinii fără stapân. Dar au şi creat spaţiul public de atac politic al 
Opoziţiei, cum că alianţa dintre PSD şi PNL, are zilele numărate, cum că PSD şi-ar pregăti pe ascuns, un 
prezidenţiabil, cum că PSD intenţionează formarea unei majorităţi parlamentare cu PP-DD şi UDMR. Noi 
conservatorii am afirmat în repetate rânduri, prin comunicatorii noştri, că în astfel de situaţii este nevoie de echilibru, 
de calm şi cumpătare, dovedindu-ne, încă o dată dacă mai era cazul, un adevărat liant al acestei alianţe politice, 
costituite la propunerea preşedintelui fondator, profesorul Dan Voiculescu. De asemenea ne-am exprimat public 
asupra problemelor şi temelor ce preocupă societatea românească în ultima perioadă, adică tema exploatării 
resurselor minerale de aur, argint sau wolfram  de la Roşia Montană şi tema câinilor fără stăpân concretizează într-un 
act normativ, promulgat de altfel de Preşedintele României. 

 În acest context politic, noi am făcut toate demersurile necesare de a reaminti partenerilor noştri de 
alianţă, obligaţiile pe care comun acord, ni le-am asumat prin Programul de Guvernare, de, trecut prin votul 
Parlamentului. Într-o guvernare prin alianţă, pot să apară abordări diferite ale principalelor partide de guvernământ, 
pe diferite teme şi preocupări publice, dar nu trebuie nici o clipă uitat faptul că avem responsabilitatea comună a 
guvernării pentru patru ani, pe un vot popular de 62 % ce a constituit o majoritate parlamentară de 70%, guvernare ce 
presupune rezolvarea cât mai repede cu putinţă, a problemelor ţării, nu de satisfacerea unor false orgolii politice. 
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Măsurile guvernamentale ce se impun pentru mediul economic şi social, nu trebuiesc neapărat grevate de abordări 
doctrinare, inerente de altfel în orice alianţă de guvernare, de abordări orgolioase ale unui lider sau altul.  

 Măsurile guvernamentale trebuie să vizeze creşterea economică reală, intensificarea eforturilor 
investiţionale, predictabilitatea mediului de afaceri, grija faţă de categoriile sociale defavorizate, diminuarea 
evaziunii fiscale prin relaxare fiscală dacă este posibil, într-un cuvânt, trebuie să vizeze binele cetăţenilor României. 
Pentru că aşa ceva am promis milioanelor de cetăţeni care ne-au acordat încrederea maximală într-o guvernare în 
interesul lor, pentru corectarea a tot ce a fost rău conceput în guvernarea trecută. Facem apel şi pe această cale, la 
calm, la raţiune, la dialog, la abordarea prioritară a problemelor reale cu care se confruntă ţara (dinamică economică, 
stabilitate fiscală, crearea de locuri de muncă, măsuri de îngrijire a sănătăţii  cetăţenilor, de protecţie a celor care au 
muncit o viaţă pentru statul român, a pensionarilor, nu la adâncirea prăpastiei dintre vorbă şi faptă, prin declaraţii 
sforăitoare, beligerante care nu vizează interesul public. 

 Am ferma convingere că, reprezentanţii principalelor partide de guvernământ, vor trece peste 
diferenţele de opinii în abordarea problemelor cu care se confruntă românii, vor renunţa la poziţiile publice generate 
de orgolii personale şi îşi vor îndrepta atenţia spre guvernarea eficientă a ţării prin armonizarea măsurilor 
guvernamentale în folosul oamenilor, în întărirea siguranţei sociale a lor, în creşterea nivelului de trai. 

 Oricum un singur lucru este foarte clar. Pe fondul acestor mici neânţelegeri în interiorul USL-ului, 
coroborate cu dificultăţile inerente actului de guvernare pe fondul crizei economice şi financiare, preşedintele Traian 
Băsescu savurează victoria Angelei Merkel în alegeri şi pune câte o nouă cărămidă în fiecare zi la noua construcţie 
politică, botezată „Mişcarea Populară”. Poate doreşte după expirarea mandatului prezidenţial, să rămână în cărţile 
politicii româneşti la vârf. Evident, încă o dată, (mă întreb a câta oară...?) încălcând Constituţia. 

Dar cui îi mai pasă de acţiunile neconstituţionale ale preşedintelui? Se pare că nimănui! 
 

 
Deputat 

Constantin AVRAM 
 

*** 
 
 

 
 Întrebări 

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

Măsurile de protecţie socială în sezonul rece. 
 
Stimată doamnă ministru, 
 
 Ministerul Muncii va adopta în curând un proiect de OUG privind măsurile de protecţie socială în 

sezonul rece. Acesta urmează să definească consumatorii vulnerabili, care până acum erau catalogaţi ca „persoana 
singură sau familia care, din motive economice, de sănătate, vârstă sau de altă natură, nu poate să-şi menţină locuinţa 
în condiţii adecvate de temperatură, respectiv la cel puţin 21 de grade Celsius şi care pentru aceasta necesită 
intervenţia din partea autorităţilor administraţiei publice prin măsuri de sprijin”. Practic, fără a mai intra în 
amănuntele proiectului, vă întreb concret: 

1. Câţi consumatori vulnerabili sunt în prezent în România şi câţi în judeţul Maramureş? 
2. Care va fi cuantumul acestor ajutoare pentru încălzire? 
3. Care este valoarea compensărilor de la bugetul de stat în situaţia în care autorităţile locale nu se descurcă? 
 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Cornelia NEGRUŢ 
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*** 

 
 

Adresată: domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
 

Masura ridicarii vehiculelor stationate neregulamentar 
 
Stimate domnule ministru, 
Ridicarea vehiculelor parcate neregulamentar reprezinta o problema care genereaza nemultumire si tensiune 

la nivel national. In fiecare zi, mii de conducatori auto sunt sanctionati in conditiile in care exista o justificare 
obiectiva: lipsa locurilor de parcare.  Acest numar insemnat de ridicari deriva, in principal, din faptul ca actuala 
legislatie permite o abordare larga, excesiva a dispozitiilor sale, lasand la dispozitia organelor de politie si a firmelor 
specializate sa dispuna de aceasta masura chiar si in situatiile in care nu este imperios necesara. 

In plus, exista o neconcordanta intre dispozitiile a doua acte normative ale Executivului: O.U.G. nr. 195/2002 
privind circulatia pe drumurile publice si H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002. Conform art. 64 alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002 ridicarea 
vehiculelor se realizeaza potrivit procedurii stabilite prin regulament, regulament ce se aproba printr-o Hotarare de 
Guvern. Insa H.G. nr. 1391/2006 nu prevede procedura de ridicare a autovehiculelor in Sectiunea a 3-a intitulata 
“Sanctiuni contraventionale complementare”.  Din dispozitiile art. 135 din O.U.G. nr. 195/2002 deducem ca 
Executivul are competenta de a reglementa procedura ridicarii de autovehicule si nu autoritatile publice locale.   

Avand in vedere tema semnalata, va rog sa precizati, domnule ministru: 
1. Care este numarul de vehicule ce se ridica zilnic in Bucuresti? 
2. Care este strategia Ministerului in vederea diminuarii numarului de ridicari de 

vehicule, in conditiile in care nu exista suficiente locuri de parcare/stationare? 
3. Exista posibilitatea diminuarii si instituirii unui tarif unic la nivel national in vederea 

recuperarii vehicuelor? 

Solicit raspuns scris. 
Cu deosebita consideratie, 
 

Deputat 
Ovidiu Alexandru Raetchi 

 
*** 

 
 

Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educatiei Nationale 
 
 

Numarul de locuri din cadrul Universitatilor 
destinate tinerilor romani din afara granitelor tarii 

 
Stimate domnule ministru, 
Romanii din Diaspora sunt parte integranta a civilizatiei romanesti, iar statul are datoria morala sa sustina 

comunitatile din afara granitelor tarii. Romanii din strainatate trebuie sprijiniti pentru a-si pastra limba, valorile si 
cultura.  

Numarul copiiilor cetatenilor romani din Diaspora care vorbesc si studiaza in limba romana in cadrul liceelor 
si scolilor generale  este unul scazut.  Acest lucru deriva din doua cauze: 

1. Alocarea insuficienta de resurse financiare, din partea statului roman, pentru programe de 
promovare si pastrare a identitatii, istoriei, limbii si literaturii romane.  
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2. Lipsa unei deschideri rezonabile, in unele cazuri, din partea autoritatilor straine pentru 
comunitatile de romani. 

 Pe aceasta cale, va rog sa precizati, domnule ministru: 
1. Care este numarul de locuri din cadrul Universitatilor romanesti destinate tinerilor 

romani din afara granitelor tarii? 
2. Care este numarul solicitarilor provenite din partea tinerilor romani din Diaspora in 

vederea inscrierii la cursuri universitare si de masterat in cadrul Universitatilor din Romania, din 
ultimii trei ani? 

3. Exista posibilitatea ca numarul burselor destinate acestui segment sa fie marit de 
Guvern incepand cu anul universitar 2014-2015? 

Solicit raspuns scris. 
Cu deosebita consideratie, 

Deputat 
Ovidiu Alexandru Raetchi 

 
*** 

 
 
 

 
Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educatiei Nationale 

Investirea in scolile profesionale 
 

 
Stimate domnule ministru, 
Educatia trebuie sa reprezinte intotdeauna un obiectiv national deoarece aceasta conduce la prosperitatea si 

cresterea Romaniei ca si stat. 
In ultimii ani am asistat neputinciosi la degradarea sistemului educational  si la rate foarte mici  de 

promovabilitate a examenului de maturitate. Scaderea numarului de absolventi de bacalaureat conduce la o rata 
ridicata a somajului in randul tinerilor. Specialistii arata ca, in mediul rural, trei sferturi dintre someri nu au fost 
inscrisi in nicio unitate de invatamant sau au absolvit doar clasele primare. Desfiintarea, in anul 2009, a scolilor de 
arta si meserii a reprezentat un prim pas catre aceasta situatie dramatica. 

Scolile de arta si meserii sau scolile profesionale pot oferi unui tanar o specializare intr-o meserie. In plus, 
studiile si calaificarea vor fi recunoscute pe intreg teritoriul Uniunii Europene.  Un alt avantaj al scolilor profesionale 
este acela ca elevul poate sustine examenul de bacalaureat, iar mai departe, daca doreste, poate urma cursurile unei 
institutii de invatamant superior. 

Avand in vedere tema semnalata, va rog sa precizati, domnule ministru: 
1. Cate scoli profesionale au fost infiintate incepand cu anul 2012; 
2. Cati elevi sunt inscrisi in cadrul acestor unitati de invatamant; 
3. Care este strategia Ministerului in vederea promovarii scolilor profesionale in randul 

elevilor de gimanziu. 
 
Cu deosebita consideratie, 
 

Deputat 
Vasile-Catalin Dragusanu 

 
 

*** 
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Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educatiei Nationale 

 
 

Umilirea studenţilor cu media 10 din România. 
 
 
Stimate domnule ministru,  
 
Sistemul educaţional din România este încă dominat de nedreptăţi şi aspecte triste, din păcate. Astfel se 

întâmplă ca unii studenţi eminamente eminenţi sunt trataţi cu dispreţ în învăţământul universitar românesc. Este şi 
cazul Iuliei Man,  

din Baia Mare, studentă eminentă a Universităţii Babeş Bolyai Cluj-Napoca, unul din cele mai importante 
centre universitare din ţară. Este remarcabil că tânăra a terminat anul II la Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul 
UBB cu media 10, în condiţiile în care facultatea amintită este cea mai bună facultate de acest fel din ţară.  

Ajunsă acum în anul III, Iulia Man este obligată de regulamentul universitar să îşi plătească taxa, deşi este 
şefa de an a grupei ei, precum şi singurul student care a depus dosarul pentru bursa de merit. Aceasta în condiţiile în 
care pe parcursul celor două semestre a anului II, Iulia Man a obţinut 10 în linie, la fiecare materie, şi fără a se 
prezenta la nicio mărire. 

Consider că statele europene cu învăţământ universitar de calitate îşi protejează studenţii foarte buni, care îi 
reprezintă la cel mai înalt nivel. La noi însă, situaţia este total inversă, adică nu acordăm nici un fel de facilitate 
studenţilor excepţionali. În aceste condiţii, cred că nu mai trebuie să ne mirăm foarte tare că România nu are o 
universitate în primele 100 ale Europei şi că foarte mulţi dintre absolvenţii liceelor autohtone se înscriu din start la 
facultăţi din afară. 

 Iulia Man este un exemplu din sute altele în care studenţi de media 10 sunt puşi să plătească taxe de 
studiu deoarece facultăţile nu au suficiente locuri la buget. Tânăra este afectată evident de acest fapt, atât în plan 
financiar, cât şi psihologic, deoarece nu îşi poate imagina că muncind, învăţând şi fiind sârguincioasă poate să fie 
victima unui sistem educaţional bolnav, aşa cum singură îl denumeşte. 

 Având în vedere cele relatate, vă întreb cu respect domnule ministru ce aveţi de gând să faceţi pentru 
corectarea acestor anomalii din sistemul de învăţământ universitar, şi, punctual, ce poziţie aveţi referitor la cazul Iulia 
Man? 

 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
CORNELIA NEGRUŢ 

 
*** 

 
 

Adresată: domnului Liviu-Nicolae Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 
 
 

Comisia mixtă (parlamentari şi specialişti) pentru regionalizare 
 
 Domnule Ministru, 
Având în vedere contextul politic, economic şi social actual precum şi amânarea cu un an a potenţialului 

referendum pentru modificarea Constituţiei privind înfiinţarea regiunilor, ca forme ale unităţilor administrativ 
teritoriale descentralizate prin preluarea unor competenţe ale ministerelor dar şi ale judeţelor, la care se adaugă 
nevoia pregătirii din timp a absorbţiei fondurilor europene pentru perioada 2014-2020, cred că se impune reluarea 
dezbaterilor pe tema regionalizării cât mai curând posibil. Aceasta tocmai pentru a lămuri din timp dacă acest proces 
de reformă administrativ-teritorială răspunde nevoilor şi aşteptărilor populaţiei României privind accesul mai 
lesnicios la decizia administrativă, în sensul apropierii deciziilor de cetăţean.  
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 Consider că primele măsuri organizatorice necesare, prin constitituirea CONSILIULUI 
CONSULTATIV pentru REGIONALIZARE, cu cele trei paliere de expertiză (grupul academic, grupul aleşilor locali 
şi demnitari, grup de lucru al societăţii civile), au fost de bun augur! 

Pentru că am fost nominalizat de Grupul Parlamentar al Partidului Conservator din Camera Deputaţilor, să 
fac parte din această comisie, vă întreb domnule viceprim-ministru, dacă aveţi în vedere reluarea dezbaterilor pe 
această importantă temă în forma şi componenţa deja stabilită în prima sesiune parlamentară, întrucât la nivelul 
societăţii civile am constatat o oarecare preocupare faţă de abandonarea dezbaterilor publice pe această temă. 

  
Solicit răspuns în scris! 
       

Deputat  
Constantin AVRAM 

 
*** 

 
 

Adresată: domnului Ministru Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
 
 

Dezbaterile şi dialogul cu protestatarii  
din Piaţa Universităţii pe tema Roşia Montană 

 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Cam de aproape două luni, în atenţia opiniei publice,  subiectul exploatării  resurselor minerale de la Roşia 

Montană a ocupat majoritatea spaţiilor de dezbatere publică în presa scrisă, audio şi la toate posturile de televiziune 
din România şi o dată cu formarea Comisiei Parlamentare Speciale am văzut cu toţii în direct unde poate conduce 
supramediatizarea unor subiecte, este adevărat de interes naţional. De la poziţii contra proiectului Roşia Montană, la 
poziţii pentru punerea în aplicare a proiectului, de la poziţiile motivate tehnic şi ştiinţific ale specialiştilor, de la 
poziţiile tot mai ferme ale ONG-urilor ecologiste, până la manifestarea publică pe acest subiect abordat uneori 
emoţional, am urmărit cu toţii cum un cetăţean român, prea încins pe acest subiect, a trecut la ameninţarea 
parlamentarilor români şi a familiilor acestora ÎN DIRECT!! 

 Pentru că, în opinia mea, domnule ministru, de la nevoia atât de necesară de dezbatere publică a 
tuturor problemelor de interes naţional, indiferent de ce natură ar fi ele, până la afirmarea publică a urii, a 
intoleranţei, a confuziei dialogilui cu impunerea punctului de vedere personal, a trecerii treptate de intimidare şi 
ameninţare, ar trebui să fie un drum lung. 

 Remarcând totuşi, măsurile speciale de ordine publică ce s-au asigurat cu prilejul acestor proteste de 
către Poliţie şi Jandarmerie, vă întreb cu acest prilej domnule ministru, dacă organele abilitate ale Ministerului de 
Interne, s-au autosesizat faţă de afirmaţiile respectivului cetăţean, privind formarea grupurilor paramilitare care să 
pună în practică,  ameninţările adresate la un post de televiziune, altor cetăţeni români, fie ei chiar aleşi de popor!! 

 
 Solicit răspuns scris! 
 

Deputat  
Constantin AVRAM 

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

 
 

Lipsa interpreţilor în limbajul mimico-gestual din România. 
 
Stimată doamnă ministru,           
 
Cu toate că sunt consideraţi o minoritate din punct de vedere numeric, persoanele cu dizabilităţi care nu pot 

vorbi şi nu aud, în speţă surdo-muţii, se pare că sunt disciminaţi în mod nepermis actualmente în România. Aceştia 
nu dispun în  momentul de faţă din partea statului de interpreţi care să îi ajute să îşi rezolve problemele de strictă 
urgenţă. Mă refer la afecţiuni sau boli care reclamă chemarea unui serviciu de ambulanţă, iar ulterior internarea în 
spital, precum şi de alte nevoi sociale, cum ar fi întocmirea unei procuri notariale, un contract de vânzare-cumpărare, 
sau diferite alte acte administrative, etc.  

Din informaţiile existente se pare că statul român nu are nici un angajat ca interpret în limbajul mimico-
gestual, care să îi ajute pe aceşti oameni cu nevoi speciale, nici la nivel central, nici la nivelul primăriilor. De altfel, 
relaţia funcţionar - persoane cu dizabilităţi este destul de defectuoasă în prezent în România, iar autorităţile continuă 
să trateze cu o oarecare indiferenţă aceşti oameni cu probleme reale. 

 Vă întreb respectuos doamnă ministru: 
1. Ce acte normative în vigoare reglementează problemele cu care se confruntă persoanele care nu aud şi nu 

pot vorbi? 
2. Care este în prezent numărul surdo-muţilor din România, şi câţi dintre ei sunt în judeţul Braşov? 
3. Care este strategia Ministerului pe care îl conduceţi, respectiv a Direcţiei Protecţia Persoanelor cu 

Dizabilităţi, în vederea respectării drepturilor acestora şi a integrării lor în societate? 
4. Are statul român angajaţi interpreţi în limbajul mimico-gestual pentru a iesi în întâmpinarea cetăţenilor 

care au probleme de auz, astfel încât problemele lor sa fie rezolvate cât mai repede? 
 
Solicit răspuns scris. 

 
 

Deputat  
ION DINIŢĂ 

 
*** 

 
 

 
Adresată: domnului Liviu-Nicolae Dragnea,  ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 
 
 

Continuarea construcţiei de locuinţe sociale pentru tinerele familii 
 
 Domnule Ministru, 
 Pornind de la nevoia tot mai mare de implicare a statului în procesul de construcţie a locuinţelor 

sociale, îndeosebi pentru tineri, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe aflate în subordinea Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi de la faptul că ultimele măsuri guvernamentale adoptate asigură 
finanţarea numai pentru şantierele deja începute şi aflate în curs de derulare, vă întreb politicos, domnule ministru, ce 
se întâmplă cu proiectele noi ce au în vedere construcţia de locuinţe sociale pentru tineri? 

 Am formulat această întrebare, deoarece sunt situaţii în care unele proiecte derulate prin ANL au fost 
deja licitate, adjudecate şi contractate, pentru care nu s-au emis încă ordinele de începere a lucrărilor, din nu ştiu ce 
motive, întrucât legislaţia referitoare la achiziţiile publice, nu permite scoaterea la licitaţie publică a proiectelor care 
nu au asigurată finanţarea. Care este numărul de proiecte aflate în această situaţie la această dată şi dacă aveţi în 
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vedere demararea lucrărilor pe aceste obiective, în această toamnă, prin emiterea ordinelor de începere, către 
constructorii care au contractat aceste lucrări la preţurile de acum un an sau mai mult? 

 
Solicit răspuns în scris! 
 
          

Deputat  
Constantin AVRAM 

 
*** 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Poporului Dan Diaconescu 

 
 

 Declaraţii politice 
 
 

„Despre începutul noului an universitar, o descriere realistă” 
 
 

 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
 
În primul rând vreau să le urez cu această ocazie tuturor studenţilor şi tuturor cadrelor didactice 

universitare un an nou de studii plin de succes. Vă doresc să atingeţi cel mai înalt nivel de performanţă să daţi 
dovadă de multă tenacitate şi să aveţi puterea de muncă de care aveţi nevoie pentru a fi mândrii de rezultatele 
dumneavoastră. De asemenea vreau să felicit personalul din universităţile noastre pentru dedicaţia de care dau 
dovadă faţă de studenţi şi faţă de tot ceea ce înseamnă procesul de învăţare universitară.  

 
Din păcate nu pot să continui această declaraţie politică în aceeaşi notă de optimism pentru că - şi acest 

lucru este bine cunoscut – începutul anului universitar ne întâmpină cu veşti mai puţin bune. Chiar dacă ştim că 
nivelul de trai în România este stagnant, acest lucru nu opreşte universităţile să-şi crească taxele de şcolarizare şi 
nici căminele studenţeşti să-şi crească tarifele de cazare. Ştim faptul că sistemul nostru universitar nu este la cel 
mai înalt nivel de performanţă şi dacă mai avem nevoie de dovezi putem să aducem aminte de faptul că singurele 
patru universităţi din România care s-au calificat în top 800 universităţi din lume tocmai ce au scăzut în 
clasament cu 100 de locuri. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea Babeş – Bolay din Cluj, 
Universitatea din Bucureşti şi Universitatea de Vest din Timişoara se îndreaptă spre exit-ul clasamentului QS 
World Unviersity Rankings pentru 2013. Toate centrele noastre universitare au scăzut de pe locul 601 mondial pe 
care îl ocupau în 2012 pe locul 701 astăzi. Am tot auzit promisiunile că cercetarea în România va ocupa un loc 
prioritar în preocupările administraţiei centrale a statului dar, din păcate, rezultatele sunt inexistente, ba chiar 
reuşim printr-o subfinanţare cronică să ajungem la contraperformanţa de a scădea foarte mult în rankingurile 
internaţionale.  

Faptul că performanţa nu se poate atinge fără o susţinere financiară consistentă este unul foarte bine 
cunoscut de către toată lumea şi responsabilitatea pentru această stare a sistemului aparţine gestionării 
administrative ineficace care se perpetuează în ultimii 23 de ani. Ceea ce este dezamăgitor este faptul că nu avem 
perspective pentru remontarea acestui sistem şi suntem nevoiţi să renunţăm la studenţii noştri eminenţi care o 
apucă pe calea occidentului pentru că noi nu mai avem ce să le oferim aici.  

 
Dacă performanţa nu ne interesează atunci am putea măcar să păstrăm un nivel decent al taxelor de 

şcolarizare pentru studenţii noştri. Am înţeles că acest început de an universitar ne întâmpină cu scumpiri în 
foarte multe universităţi din ţară. ANOSR a publicat un studiu efectuat pe un număr de 23 de universităţi de la 
noi şi ceea ce au descoperit este total dezamăgitor. Se pare că 57%  din universităţile analizate au crescut 
preţurile regiei lunare din cămine, preţurile pot ajunge şi la 500 de lei pe lună, aproape de o chirie într-o 
garsonieră în anumite zone ale ţării. De asemenea educaţie superioară devine încet un lux pentru cei mai puţin 
norocoşi şi înstăriţi dintre români. Acelaşi studiu ne relevă faptul că 74% din universităţi şi-au crescut taxele de 
şcolarizare. Taxele anulae de studiu au crescu şi cu până la 900 de lei, majoritatea facultăţilor costă în medie cu 
500 de lei mai mult.  
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Trebuie să fim atenţi stimaţi colegi pentru că aceste majorări de preţuri nu se petrec într-o sferă 
economică favorabil sau într-un climat de relaxare fiscală şi scădere a preţurilor. Nicidecum. Aceste scumpiri vin 
peste un alt val de scumpiri în serie, pornind de la energie şi alimente, coşul zilnic este din ce în ce mai scump, 
accizele cresc şi taxele ating venituri pe care nu credeam acum câţiva ani că pot fi atinse de CAS, cum ar fi 
veniturile din chirii. Peste toate aceste derapaje economice se adaugă şi inflaţia, una dintre cele mai mari din UE 
situându-se la 3,4%, numai Estonia ne depăşeşte la acest capitol.  

 
Este nedrept să supunem familiile cu venituri scăzute din România la imposibilitatea de a-şi trimite copiii 

la facultate după care să ne plângem că şomajul în rândul tinerilor este prea mare. Totuşi vreau să închei această 
intervenţie într-o notă mai pozitivă pentru că ne aflăm în faţa unui nou început de an universitar. Le doresc încă o 
dată studenţilor mult succes şi le urez să fie cât mai pregătiţi atunci când ies pe poarta facultăţii pentru a avea 
posibilitatea să fie respectaţi, bine plătiţi şi capabili să facă faţă tuturor provocărilor care le ies în faţă. 

 
 

Deputat 
Ioana Dumitru 

 
*** 

    
 

Să nu încurajăm abandonul şcolar! 
 

 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
Suntem campioni europeni absoluţi la capitolul abandon şi analfabetism în rândul tinerei generaţii şi, din 

nefericire, nu avem nici o şansă să părăsim acest loc. Abandonul şcolar este în creştere în ultimii ani, în România, şi 
afectează în special patru categorii de copii: cei de etnie romă, cei care au crescut în familii sărace, cei din mediul 
rural şi cei cu dizabilităţi, potrivit unui raport realizat de experţii români cu susţinerea UNICEF România.  

Ultima găselniţă găsită de mai-marii învăţământului românesc, nu ştiu prin ce mijloace, este cea a limitării 
decontării abonamentelor de transport pentru elevii navetişti, care doresc să continue să frecventeze şcolile tot mai 
inaccesibile din punctul de vedere al costurilor suportate de părinţi. Astfel, prin OG nr. 29/2013 privind 
reglementarea unor măsuri bugetare, decontarea abonamentelor de transport pentru elevii care fac naveta pentru a 
merge la şcoală, va fi realizată de către unităţile de învăţământ, în limita unei anumite sume, astfel: nu mai mult de 26 
lei/abonament/lună pentru distanţa de 3 km; pentru distanţele ce depăşesc 3 km, până la limita de 50 de km,  suma de 
26 de lei/abonament/lună se suplimentează cu 2 lei pentru fiecare kilometru, dar nu mai mult decât valoarea 
abonamentului lunar.  

Motivaţia măsurii de limitare a decontării abonamentelor elevilor navetişti a fost aceea că operatorii de 
transport practicau tarife nejustificat de mari, iar prin decizia respectivă s-ar preveni excesele financiare. În opinia 
mea, nu copiii şi părinţii sunt îndrituiţi să rezolve abuzurile comise de unele firme de transport, ci statul trebuia să ia 
măsuri de reglementare a tarifelor de transport, nu să emită decizii care să afecteze elevii. 

Decontarea abonamentelor de transport pentru elevii navetişti nu era limitată până acum la un cuantum fix. 
Această măsură, justificată doar de „foamea” bugetară a Executivului, dezavantajează net tocmai categoriile cele mai 
defavorizate ale elevilor, respectiv cei care trăiesc în zone rurale greu accesibile şi provin din rândul familiilor cu 
potenţial extrem de redus financiar, care au nevoie să primească bani pentru a continua şcoala, nu să li se ia mai mulţi 
decât până acum! Cu atât mai mult cu cât acelaşi raport mai aminteşte şi realitatea potrivit căreia 70% din cauzele 
abandonului şcolar ţin de contexte din afara şcolii, respectiv de mediul familial sau de sărăcie… În numele elevilor şi 
părinţilor din Colegiul pe care îl reprezint în Parlament, consider că limitarea decontării abonamentelor de transport 
la o treime din costul total al abonamentului constituie o decizie injustă a responsabililor educaţiei naţionale, iar 
efectul ei se va transpune într-o iminentă creştere a ratei abandonului şcolar. 

Se vorbeşte toată ziua despre faptul că educaţia şi sănătatea sunt priorităţile naţionale ale României, în 
această perioadă de criză parcă nesfârşită. Educaţia este considerată ca fiind o prioritate naţională, gestionarea sa însă 
lasă mult de dorit. Consider că învăţământul preuniversitar are nevoie de o finanţare adecvată nu numai pentru a 
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diminua fenomenul abandonului şcolar, dar şi pentru alte îmbunătăţiri solicitate de elevi şi profesori: revizuirea 
programei şcolare, dotarea adecvată a unităţilor de învăţământ, integrarea şi formarea tinerilor pentru piaţa muncii, 
acordarea de burse şi alocaţii şcolare, proiecte de consiliere şi orientare în carieră, pregătirea resurselor umane, etc..  

O soluţie de luat în seamă pentru deblocarea situaţiei dificile a învăţământului românesc şi corectarea acestor 
decizii nepotrivite luate de autorităţi, precum cea a limitării decontării abonamentelor elevilor navetişti, este 
respectarea unei legi în vigoare de câţiva ani, respectiv alocarea a 6% din PIB pentru educaţie. O altă soluţie ar fi 
identificarea unor politici publice alternative, care să ducă la creşterea finanţării educaţiei, nu la împovărarea elevilor 
şi părinţilor, în condiţiile în care alocaţia unui copil rămâne blocată la 42 de lei…Nu în ultimul rând, salariile cadrelor 
didactice trebuie majorate, deoarece nu poţi pretinde performanţă fără o răsplată cuvenită, conformă cu pretenţiile 
europene ale educaţiei naţionale. 

România are nevoie imperioasă de o nouă strategie de combatere a abandonului şcolar, cu atât mai mult cu 
cât este o condiţie impusă de Uniunea Europeană. Sunt sigur însă că nu cu astfel de constrângeri vom reuşi să 
îndreptăm carenţele învăţământului românesc.  

 
 

 
Deputat  

Miron Smarandache 
 

*** 
 

Turismul românesc este asemeni  
guvernării USL: înainte este vopsit gardul, iar în spate este leopardul 

       
 
Domnule Presedinte, 
Stimati colegi, 
         
                     Comparatia turismului si guvernării USL cu această mai veche zicală nu este deloc fortată si 

nici aleasă de dragul unei declaratii politice cu rezonantă. Din păcate, după 23 de ani de fanfaronadă politică, aceasta 
este realitatea cu privire la turismul românesc. De altfel, guvernantii nu se dezmint nici în alte domenii ale economiei 
României.  Consider că este necesar să reamintesc acestora că, atât în campaniile electorale cât si în asa zisul 
Program de guvernare pentru perioada 2014 – 2020, s-au lăudat cu implementarea de politici strategice privind 
sporirea competivitătii economice si refacerea încrederii investitorilor si a antreprenorilor în mediul de afaceri 
românesc.   

                   După un an de guvernare totalitară USL, turismul, ca aproape întregul mediu de afaceri 
românesc, încă asteaptă, în antecamera puterii, să i se acorde atentia cuvenită. Vopseaua de pe gardul puterii a 
început să cadă, iar românii si, ceea ce este foarte grav, turistii străini au început să vadă leopardul de dincolo de 
ostrețele poleite ale gardului USL. Încă nu avem strategii turistice nationale viabile iar îmbunătătirile aduse în plan 
legislativ se fac în ritmul drezinei de acum un secol si jumătate. Facilitătile fiscale si elaborarea de solutii sectoriale 
în domeniul turistic se face cu iuteala cochetei dar matusalemicei mocănite de la Viseul de Sus.  Aclamatul sistem de 
turism local pe zone omogene din punct de vedere natural si antropic, pentru valorificarea integrată a resurselor 
locale culturale, agricole si  mestesugăresti a rămas si va fi conservat, probabil, în stadiul de promisiune. Actualii 
guvernanti defilează adeseori cu pancarda redefinirii rolului turistic si nu numai al satului românesc. Oare chiar 
trebuie să amintim zilnic celor ce conduc destinele tării că satul românesc se află în moarte clinică? Chiar trebuie să 
reamintim guvernantilor că satele devin tot mai pustii datorită ingenioaselor lor programe de guvernare?  

                     Încercând să mai salvati din aparente, veti spune, domnilor guvernanti, că, în ciuda recesiunii 
economice, s-au înmultit unitătile de cazare din România, mai mult decât în perioada boom-ului imobiliar 2006- 
2008. Capacitătile de cazare din România au, însă, rate de utilizare foarte mici. România nu mai reprezintă o 
destinatie atractivă pentru turistii europeni. Dacă vorbim despre destinatiile preferate de europeni pentru petrecerea 
vacantelor, România nu există pe lista lor. Aceasta nu este părerea unui deputat din opozitie. Constatarea se regăseste 
într-un eurobarometru publicat de Comisia Europeană. Nu mai putem ascunde că turistii europeni nu se înghesuie să 
exploreze grădina carpatică. Iar românii, prin buzunarele cărora bate vântul rosu al austeritătii USL, sunt campioni la 
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stat acasă în vacante. Nici 0,5 % din europeni nu aleg România ca destinatie turistică. Stabilitatea economică, 
guvernarea  corporativă, legislatia, functionarea transparentă si eficientă a institutiilor, lipsa coruptiei, sunt factori 
care influentează negativ dezvoltarea turismului si economiei românesti si ar trebui, domnilor guvernanti, să se 
regăsească pe agenda dumneavoastră zilnică, nu doar declarativ. 

                           Judecând si prin această prismă, devine tot mai îndreptătită întrebarea românilor din orice 
regiune a tării: ”totusi, când veti începe să guvernati?”.  

 
Vă multumesc! 

Deputat 
Liliana MINCĂ 

 
*** 

 
 

 Întrebări 
 
  

Adresată: domnului Dan Nica, ministrul pentru Societatea Informaţională. 
 
 

Situaţia poştaşilor care se ocupă de alte  
activităţi decât cele prevăzute de fişa postului-agenţi de asigurări. 

 
 
Stimate domnule ministru, 
 
CN Poşta Română SA este operatorul naţional din domeniul serviciilor poştale şi se află în proprietatea 

statului român, reprezentat de Ministerul pentru Societatea Informaţională (75 la sută din pachetul de acţiuni) 
şi Fondul Proprietatea (25 la sută din pachetul de acţiuni). Conform statutului său, Poşta Română îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul comunicaţiilor poştale, obiectul principal de activitate fiind administrarea, dezvoltarea, 
exploatarea serviciilor de poştă şi colaborarea cu organizaţii similare străine în realizarea acestor servicii pe plan 
internaţional, în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 31/2002 aprobată prin Legea nr. 642/2002 privind 
serviciile poştale şi a licenţelor ori autorizaţiilor acordate. Se ştie că CN Poşta Română SA este operatorul naţional în 
domeniul serviciilor poştale, furnizor unic de serviciu universal în orice punct de pe teritoriul României.  

Vă supun atenţiei dumneavoastră încă unul din miile de cazuri în care angajaţii statului, respectiv ai Poştei 
Române, nu îşi fac treaba pentru care sunt plătiţi. Concret, este vorba de acei poştaşi care, pe lângă treaba cotidiană, 
sau în paralel cu aceasta, fac poliţe de asigurări (fie ele doar şi cele obligatorii, pentru locuinţe) persoanelor cu care 
intră în contact zilnic. Se pare că această îndeletnicire a poştaşilor este una reală, cel puţin în judeţul Bacău. Potrivit 
unor informaţii de încredere, poştaşilor băcăuani li se pare un fapt absolut normal să fie şi agenţi de asigurări! Este 
cât se poate de clar că nu este aşa, deoarece statutul lor le interzice acest lucru. 

Vă întreb cu respect: 
1. Aveţi informaţii despre poştaşii care fac în timpul serviciului pe agenţii de asigurări din judeţul Bacău? 
2. Ce măsuri are în vedere ministerul pe care îl conduceţi pentru pedepsirea vinovaţilor de astfel de abateri de 

la regulamentele interne în vigoare? 
 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Miron Smarandache 

 
*** 
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Adresată: domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei. 
 
 

Posibilele activităţi de subminare a economiei 
naţionale ale unor investitori străini în România 

 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Vă aduc la cunoştinţă unele aspecte mai puţin legale despre care se discută la nivelul oraşului Bacău. După 

cum probabil ştiţi, OMV Petrom nu are voie, conform contractului de privatizare, să scoată profitul din România! Cu 
toate acestea, o mare parte a societăţilor cu care lucrează OMV Petrom în domeniul serviciilor nu sunt înregistrate în 
România, ci în alte ţări europene, fapt care ,personal, nu îl consider potrivit.  Un alt exemplu în acest sens îl constituie 
informaţiile legate de înfiinţarea unei firme „satelit” a OMV Petrom, care foloseşte în ultima perioadă multe 
autovehicule, în special Dacia Duster, inscripţionate cu „Petrom”. Potrivit unor informaţii, chiria platită pentru aceste 
maşini de către societate către firma „satelit” s-ar ridica la suma de 500 de euro pe zi! Aceeaşi situaţie o regăsim şi în 
cazul E. On Moldova, aici maşinile având numerele de înmatriculare „EMD”. Este cât se poate de clar că la o chirie 
de 500 de euro pe zi, în două luni societăţile respective şi-ar fi achiziţionat maşini noi, însă  se pare că nu prea aveau 
motive...  

Vă întreb cu respect: 
1. Confirmaţi informaţiile prezentate mai sus, respectiv dacă aceste societăţi străine care activează în 

România au recurs la ilegalităţi şi la firme „satelit” pentru a-şi salva profiturile? 
2. Ce măsuri are în vedere ministerul pe care îl conduceţi pentru pedepsirea investitorilor care recurg la 

acţiuni similare cu subminarea economiei naţionale? 
 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Miron Smarandache 

 
*** 

 
 
 

Adresată: domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei. 
 

 
Situaţia privatizărilor din România 

 
 
Stimate domnule ministru, 
 
 Până în prezent, actualul Guvern nu a reuşit să comunice datele exacte la care vor fi scoase la 

vânzare pe bursă acţiuni la societăţile de stat din sectorul energetic şi transporturi, precum şi cuantumul sumelor 
estimate de Guvern că vor fi obţinute pentru fiecare pachet de acţiuni.  

 În conformitate cu legislaţia în vigoare privind transparenţa şi accesul liber la informaţii de interes 
naţional, vă solicit, domnule ministru, să îmi prezentaţi calendarul angajamentelor asumate de Guvern la nivel 
internaţional, procedurile de listare a pachetelor de acţiuni la societăţile de stat din sectorul energetic şi transporturi, 
precum şi cuantumul sumelor estimate de Executiv a fi obţinute pentru fiecare pachet de acţiuni în parte. Mai exact, 
vă între respectuos la ce date preconizaţi vânzarea a 15% din pachetul de acţiuni al societăţilor Romgaz, 
Transelectrica şi Transgaz, când se va demara procesul de majorare de capital cu 10%, prin ofertă publică primară 
(IPO), pentru Hidroelectrica şi Nuclearelectrica, şi care este perioada preconizată pentru listarea la Bursă a 20% din 
acţiunile CFR Marfă şi Tarom? 
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Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Marioara NISTOR 

 
*** 

 
 
Adresată: domnului Constantin Niţă, ministrul Economiei. 
 
 

Încurajarea cercetării în domeniul tehnologiilor 
 de producere a energiei electrice din surse regenerabile. 

 
Stimate domnule ministru, 
 
Deoarece ministerul pe care îl conduceţi are în subordine domeniile cercetării şi inovaţilor, prin Autoritatea 

Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), vă supun atenţiei memoriul domnului Scripcariu Ion, domiciliat în 
satul Uzunu, strada Theodor Aman, nr. 28, comuna Calugăreni, judeţul Giurgiu.  

„Ma numesc Scripcariu Ion, locuiesc in satul Uzunu, comuna Calugareni, judeţul Giurgiu şi am 48 de ani. 
Ma adresez dumneavoastra cu speranta ca va veti implica in rezolvarea problemei pe care v-o prezint. Sunt creatorul 
si constructorul unei noi tehnologii de producere a energiei electrice din surse regenerabile. Practic, aceasta 
tehnologie produce energie electrica la un cost de cel putin 10 ori mai mic fata de pretul cu care se produce in prezent 
in Romania. Media pretului pe kW sistem construit in Romania este de 2.700 euro, iar costul pe kW al instalatiei 
construite de mine este de 200 euro/kW. Astfel cu 200.000 euro pot construi o instalatie de producere a energiei 
electrice de 1 MW. Noua tehnologie este formata dintr-o instalatie hidroenergetica care se monteaza in albia unui rau 
sau fluviu in zonele de deal sau de campie, si transforma energia cinetica de curgere a apei in energie electrica, fara a 
afecta flora si fauna raului sau fluviului. Practic, nu se intreprinde niciun fel de lucrari de amenajare in perimetrul 
unde se amplaseaza sistemul. Aceasta tehnologie este inscrisa la OSIM si publicata. Doresc ca aceasta tehnologie sa 
ramana in tara si sa nu fiu nevoit sa o implementez in strainatate, cum de altfel s-a intamplat cu un alt proiect de al 
meu, care a fost trimis in SUA, iar in prezent astept rezultatul, drept dovada va este prezentat brevetul. Mentionez ca 
se exercita tot felul de presiuni asupra mea ca aceasta tehnologie sa nu poata fi implementata aici, in Romania.” 

Având în vedere cele relatate de petent, vă întreb cu respect domnule ministru ce îi răspundeţi acestui 
inventator brevetat, respectiv ce să întreprindă concret pentru ca România să poată beneficia de invenţia sa? 

 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Liliana CIOBANU 

 
*** 

 
 
Adresată: domnului Constantin Niţă, ministrul Economiei 
 

Promovarea unei invenţii remarcabile privind 
 producerea energiei electrice din surse regenerabile 

 
 
Stimate domnule ministru, 
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Deoarece ministerul pe care îl conduceţi are în subordine domeniile cercetării şi inovaţilor, prin Autoritatea 
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), vă supun atenţiei memoriul domnului Scripcariu Ion, domiciliat în 
satul Uzunu, strada Theodor Aman, nr. 28, comuna Calugăreni, judeţul Giurgiu.  

„Ma numesc Scripcariu Ion, locuiesc in satul Uzunu, comuna Calugareni, judeţul Giurgiu şi am 48 de ani. 
Ma adresez dumneavoastra cu speranta ca va veti implica in rezolvarea problemei pe care v-o prezint. Sunt creatorul 
si constructorul unei noi tehnologii de producere a energiei electrice din surse regenerabile. Practic, aceasta 
tehnologie produce energie electrica la un cost de cel putin 10 ori mai mic fata de pretul cu care se produce in prezent 
in Romania. Media pretului pe kW sistem construit in Romania este de 2.700 euro, iar costul pe kW al instalatiei 
construite de mine este de 200 euro/kW. Astfel cu 200.000 euro pot construi o instalatie de producere a energiei 
electrice de 1 MW. Noua tehnologie este formata dintr-o instalatie hidroenergetica care se monteaza in albia unui rau 
sau fluviu in zonele de deal sau de campie, si transforma energia cinetica de curgere a apei in energie electrica, fara a 
afecta flora si fauna raului sau fluviului. Practic, nu se intreprinde niciun fel de lucrari de amenajare in perimetrul 
unde se amplaseaza sistemul. Aceasta tehnologie este inscrisa la OSIM si publicata. Doresc ca aceasta tehnologie sa 
ramana in tara si sa nu fiu nevoit sa o implementez in strainatate, cum de altfel s-a intamplat cu un alt proiect de al 
meu, care a fost trimis in SUA, iar in prezent astept rezultatul, drept dovada va este prezentat brevetul. Mentionez ca 
se exercita tot felul de presiuni asupra mea ca aceasta tehnologie sa nu poata fi implementata aici, in Romania.” 

Având în vedere cele relatate de petent, vă întreb cu respect domnule ministru ce strategie are ministerul pe 
care îl conduceţi pentru ca statul să poată folosi astfel de invenţii, în vederea reducerii preţului la energia electrică şi a 
utilizării la scară largă a unor soluţii alternative de acest tip? 

 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Liliana CIOBANU 

 
*** 

 
 

Adresată: domnului Mihnea Costoiu, ministru Delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare 
Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică 

 
Problema doamnei Coman Daniela Petruţa 

 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 
În urma audienţei de la cabinetul parlamentar din Piteşti acordate doamnei Coman Daniela Petruţa, care a 

participat în calitate de candidat la postul de lector poziţia 3, conţinând disciplinele Psihologia Educaţiei şi Didactica 
Specialităţii, am reţinut din memoriul prezentat mai multe motive pentru care, după parerea mea, a fost îndreptăţită să 
conteste modul de desfăşurare a concursului.  

Menţionez că toate aceste motive sunt detaliate în memoriul anexat pezentei formulări. În aceeaşi anexă veţi 
găsi şi răspunsul dat de Comisia de concurs la contestaţia formulată de doamna Coman, precum şi lista posturilor 
scoase la concurs. 

Întrucât consider că sunt întrunite toate condiţiile unui abuz, vă rog să dispuneţi controlul celor relatate în 
memoriul anexat şi să îmi răspundeţi în scris care este punctul de vedere al instituţiei pe care cu onor o conduceti cu 
privire la această situaţie.  

Solicit răspuns scris. 
  Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat  
Mihai Deaconu 

 
*** 
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 Interpelări 
 

 
Adresată: domnului Liviu Nicolae Dragnea, vice-prim ministru, ministrul Dezvoltării regionale şi administraţiei  
De către: doamna Liliana MIncă 
Subiectul interpelării: S.O.S Serviciile voluntare pentru situații de urgență 

Domnule Ministru, 

                Peste 3.500 de șefi ai serviciilor voluntare pentru situații de urgență din țară și peste 150.000 de 
voluntari care activează în aceste servicii vă cer să interveniți prompt pentru clarificarea situației lor profesionale.  

               Acești oameni nu vă cer bani, nu vă cer să reinventați roata, nu vă cer să faceți sacrificii politice sau 
bugetare pentru rezolvarea problemei lor. Acești oameni vă roagă, domnule Viceprim-Ministru, să interveniți pentru 
eliminarea unor discrepanțe în aplicarea legislației în domeniu. Solicitarea lor este bine întemeiată și poate fi 
rezolvată printr-un act normativ de aplicare unitară a legislației în vigoare cu privire la aceste servicii.  

             Serviciile voluntare pentru situații de urgență au fost înființate în conformitate cu Legea protecției 
civile nr. 481/2004, modificată și completată prin Legea nr. 212/2006. Alte acte normative, precum Legea 307/2006 
privind apărarea împotriva incendiilor, Hotărârea nr. 1579/2005 a Guvernului României pentru aprobarea statutului 
personalului voluntar din cadrul serviciilor voluntare pentru situații de urgență, Ordinul nr. 158 din februarie 2007 
pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor private și pentru 
situații de urgență, sunt doar câteva dintre actele normative care ar trebui să reglementeze clar un serviciu atât de util 
precum cel pentru situații de urgență.  

                 Altfel spus, domnul Viceprim- Ministru, legislație avem, dar  nu se aplică unitar. Solicitarea 
privind rezolvarea acestei probleme vă este adresată de către sindicatul ”El Prometeu” care reunește personalul 
angajat din cadrul Serviciilor Voluntare și Private pentru Situații de Urgență Protecție Civilă din comunele, orașele 
și municipiile din România. În momentul de față legislația nu se aplică unitar pentru toate serviciile voluntare pentru 
situații de urgență din țară și pentru toți angajații acestor servicii. După cum mi s-a semnalat, fiecare primar aplică 
sau nu aplică legea, după bunul plac sau în funcție de gradul de simpatie sau antipatie de care se bucură fiecare 
persoană angajată să conducă și să instruiască serviciile voluntare respective.  

                  Astfel, veți afla că în loc de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Hunedoara există 
Compartimentul voluntar pentru situații de urgență Hunedoara, contrar legislației în vigoare. La fel, spre exemplu 
veți afla că se întâmplă și la Dobârceni, în județul Botoșani.  Ordonanța de Urgență nr. 77/2013 prevede că pentru 
constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de execuție. Acesta este, mai nou, paravanul 
în spatele căruia se ascund primarii pentru a scăpa de doleanțele angajaților serviciilor voluntare. Trebuie să precizez, 
însă, că această prevedere era inclusă și în Legea 161/2003, lege în vigoare și în 2005 când s-au înființat aceste 
servicii cu un singur angajat, șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. Primarii nu au respectat nici 
atunci legislația în vigoare și, acum, se folosesc de noul act normativ pentru a sancționa un viciu de procedură de 
care tot ei se fac vinovați. Anul acesta, aceste Servicii au fost transformate în Compartimente  fără a se respecta art. 
32 , alin. (5) din Legea 307/2006 care spune că ”Înființarea, extinderea sau restrângerea activității, precum și 
desființarea unui serviciu de urgență voluntar/privat se fac numai cu avizul inspectoratului”. De asemenea, contrar 
legii, în statele de funcții ale primăriilor veți găsi, în loc de Șef Serviciu, încadrări la conducerea acestor servicii pe 
post de guard, șofer, pompier, referent sau inspector. Mai puțin Șef Serviciile Voluntare pentru Situații de 
Urgență.Veți mai afla, domnule ministru, că sunt cazuri în care șefii cu studii superioare ai acestor servicii sunt 
încadrați pe post de studii medii, cu salarii mai mici decât ale șoferului de pe mașina primăriei. Angajații acestor 
servicii au mai cerut să li se acorde grupa I de muncă, dar deocamdată a rămas la stadiul de doleanță. La fel s-a 
întâmplat și cu o altă solicitare de transformare a funcției de Șef S.V.S.U în funcție publică. Motivația este cât se 
poate de simplă: în caz de situații de urgență, în absența primarului sau viceprimarului, Șeful S.V.S.U decide intrarea 
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pe proprietatea privată, demolarea unui gard, folosirea apei din fântânile populației. Altfel spus, exercită atribuții de 
funcție publică și răspunde pentru deciziile luate. 

              Având în vedere cele mai sus prezentate, Domnule Ministru, vă rog să binevoiți a răspunde 
următoarelor întrebări:  

1. Ce măsuri veți lua față de atitudinea și sfidarea legilor, de către primari, în această privință? 
2. Dacă și când veți emite un act normativ pentru aplicarea unitară a legislației în vigoare 

privind Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență? 
3. Ce soluții propuneți pentru reglementarea situației angajaților acestor servicii și repunerea 

lor în drepturi? 
                 
Solicit răspuns în scris și oral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 




