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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de joi, 28 noiembrie 2013 
 

 
 
 

Camera Deputaţilor a respins, joi, 28 noiembrie, Moţiunea simplă intitulată „Taxare până la capăt. USL te 
vrea sărac”, cu 210 voturi împotrivă, 55 pentru şi 10 abţineri.  

Textul moţiunii a fost prezentat de doamna deputat Andreea Paul. Punctul de vedere al Guvernului a fost 
susţinut de viceprim-ministrul Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor, iar la dezbateri au participat: Mircea Titus Dobre 
(Grupul parlamentar al PSD), Gheorghe Dragomir (Grupul parlamentar al PNL), Gheorghe Ialomiţianu (Grupul 
parlamentar al PDL), Luminiţa Adam Pachel (Grupul parlamentar al PP-DD) şi Constantin Avram (Grupul 
parlamentar al PC).  

Moţiunea a fost iniţiată de 72 de deputaţi ai PDL şi PP-DD. 
 

Tot joi, plenul Camerei Deputaţilor a dezbătut şi adoptat prin vot final trei proiecte de lege, după cum urmează: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 
2014 (PL-x 535 /2013) - lege ordinară – 210 voturi pentru, 56 împotrivă; 
2. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe (PL-x 536/2013) - lege ordinară – 210 
voturi pentru, 57 împotrivă; 
3. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism 
(PL-x 337/2013) - lege organică – 266 voturi pentru, 1 abţinere. 

 
Grupurile parlamentare ale PDL şi PP-DD au depus, joi, 28 noiembrie, la Secretariatul general al Camerei 

Deputaţilor, Moţiunea simplă intitulată “Descentralizarea USL, feudalizarea României”. Iniţial, moţiunea a fost 
respinsă de preşedintele de şedinţă, Viorel Hrebenciuc, întrucât textul acesteia nu se referea la o problemă de politică 
internă, aşa cum prevede Regulamentul Camerei Deputaţilor (art.160, alin.1), ci la o lege care poate fi atacată prin 
depunerea unei moţiuni de cenzură. 
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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 29 noiembrie 2013) 
 
                    

Totalul iniţiativelor legislative 1239  

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

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 243
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 293

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 715

830

– votate  830
             din care: - înaintate la Senat        42
                            - în procedura de promulgare   35
                            - promulgate* 305
                            - respinse definitiv 447
                            - sesizare neconstituţionalitate     1
                            – la vot final 0
2) Se află în proces legislativ 416
a) pe ordinea de zi 53
b) la comisii  343
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 15

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

5

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 30

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 30

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

4) Desesizări 5

5) Retrase de iniţiatori 2

   cele 830 iniţiative legislative votate privesc: 
                      319 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
         169  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               50  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    100 proiecte de legi  
                      511 propuneri legislative 
 * În anul 2013 au fost promulgate 324  legi, dintre care 259 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea 
februarie-iunie 2013, 62 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea septembrie-decembrie 2013, iar 3 din 
iniţiativele legislative adoptate în lunile decembrie 2012 şi ianuarie 2013. 
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 

legislativă la Camera Deputaţilor 
Sesiunea septembrie  – decembrie 2013 

(Situaţia cuprinde datele la 29 noiembrie 2013) 
                       

              
Totalul iniţiativelor legislative 621  

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

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 293
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 150
209

– votate  209
             din care: - înaintate la Senat      35
                            - în procedura de promulgare 35
                            - promulgate* 62
                            - respinse definitiv 76
                            - sesizare neconstituţionalitate   1
– la vot final 0
2) Se află în proces legislativ 416
a) pe ordinea de zi 53
b) la comisii  343
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 15

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

5

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 30
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 30
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0
4) Desesizări 4

5) Retrase de iniţiatori 2

 
     Cele 209 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                           93 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
    39  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               16  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     38  proiecte de legi  
                         116 propuneri legislative 
 
    * În anul 2013 au fost promulgate 324  legi, dintre care 259 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea 
februarie-iunie 2013, 62 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea septembrie-decembrie 2013, iar 3 din 
iniţiativele legislative adoptate în lunile decembrie 2012 şi ianuarie 2013. 
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D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 
Camerei Deputaţilor 

Şedinţa de joi, 28 noiembrie 2013 
 
 
 

 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 52 
        din care: - în dezbatere 52
                       - la vot final 0
 
Dezbătute 

                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               3  
3  

   - votate 3
         din care: - înaintate la Senat 0
                        - la promulgare 3
                        - respinse definitiv 0
   - la vot final 0
 
Pe ordinea de zi la sfârşitul perioadei 53
        din care: - în dezbatere 53
                       - la vot final 0

 
 
 
 
          ▪ Cele 3 iniţiative legislative votate privesc: 
 
                    3 proiecte de legi iniţiate de Guvern 
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 
săptămâna 25 - 29 noiembrie 2013 

 
 
 
 
 

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

1.  PL-x 536/2013 - Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 

2.  PL-x 337/2013 – Lege privind modificarea şi completarea                      Legii nr. 656/2002 pentru 
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 
combatere a finanţării actelor de terorism 
 

3.  PL-x 535/2013 - Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-
bugetar pe anul 2014 
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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 29 noiembrie 2013) 

 
 

 
 

În şedinţa din data de 27 august 2013, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale 
Guvernului pentru cea de-a doua  sesiune ordinară a anului 2013, care  cuprinde 169 de proiecte de legi.  

 
Dintre cele 169 de proiecte,  88 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale 

procesului legislativ:  
 
 
 

Camera Decizională 
Total 
proie

cte 
În procedură la CD Adoptate / Respinse de CD 

 

CD, primă Cameră 
sesizată: 17 

- pe ordinea de zi a Camerei 
Deputaţilor: 
- la comisiile permanente:  
- înregistrate la BP: 

0 
0 

 0

- transmise la Senat: 
- legi în curs de promulgare: 
- legi promulgate:                     

11 
0 
6

CD, Cameră 
Decizională: 

71 
 

- pe ordinea de zi a Camerei 
Deputaţilor: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

10 
32 

0

- respinse: 
- legi în curs de promulgare: 
- legi promulgate: 

1 
8 

20

TOTAL GENERAL: 88  42      
46 
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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  29 noiembrie  22001133)) 
 

II..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  LLEEGGIISSLLAATTIIVVĂĂ  LLAA  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    
                              

          

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

1 PLx 404/ 
13 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul migraţiei şi 
azilului. (poz. I-a-35) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul migraţiei şi azilului. 

S - Adoptat pe 
21.10.2013 
 
CD - OZ Plen 

 
Raport de 

adoptare în 
forma 

iniţiatorului 
depus pe data de 

19.11.2013 
(480/R 2013) 

2 
PLx390 

/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) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea OUG 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, în scopul 
creării cadrului legal necesar diversificării produselor 
derivate din lapte care se acordă elevilor cu titlu 
gratuit, precum şi pentru obţinerea unor preţuri 
competitive. 

S  - Adoptat pe 
21.10.2013 
 
CD - OZ Plen 

 
Raport de 

adoptare în 
forma Senatului 
depus pe data de 

21.11.2013 
(490/R 2013) 

3 PLx415 
/13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2013 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2013. (poz. II-83) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senatul 

Rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, sensul 
diminuării veniturilor cu suma de 1.909,3 milioane lei 
şi al cheltuielilor cu suma de 704,7 milioane lei, cu 
majorarea corespunzătoare a deficitului bugetar cu 
suma de 1.204,6 milioane lei. 

CD + S - OZ Plen 

Raport comun  
de adoptare, fără 

amendamente 
depus pe data de 

28.11.2013 
(58/Rc 2013) 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

4 PLx416 
/13 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2013 pentru rectificarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. 
(poz. II-84) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senatul 

Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2013 aprobat prin Legea nr. 6/2013, în corelaţie 
cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici 
şi a măsurilor stabilite de Guvern prin actele 
normative aprobate. 

CD + S - OZ Plen 

Raport comun  
de adoptare, fără 

amendamente 
depus pe data de 

28.11.2013 
(59/Rc 2013) 

5 PLx 442 
/13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.99/2013 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2013.  
(poz. II-83) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senatul 

Rectificarea bugetului de stat pe anul 2013. CD + S - OZ Plen 

Raport comun  
de adoptare, cu 
amendamente 

admise depus pe 
data de 

28.11.2013 
(60/Rc 2013) 

6 PLx 443 
/13 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.100/2013 pentru 
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2013. (poz. II-84) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senatul 

Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2013. CD + S - OZ Plen 

Raport comun  
de adoptare, fără 

amendamente 
depus pe data de 

28.11.2013 
(61/Rc 2013) 

7 
PLx 821 
/ 07/13 

 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă 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 Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completatea OUG nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
16.10.2013 
 
CD - OZ Plen 

Raport de 
respingere a 

cererii de 
reexaminare 
formulate şi 

adoptarea Legii, 
în forma 

adoptată de 
Senat, depus pe 

data de 
28.11.2013 

(458/Rs 2013) 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

8 PLx 117 
/ 09/13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă 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 Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea OUG nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiuni de servicii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, intervenţiile 
legislative vizând perfecţionarea şi flexibilizarea 
sistemului achiziţiilor publice, în special în ceeace 
priveşte termenele procedurale de depunere şi 
soluţionare a contestaţiilor. 

S - Adoptat pe 
16.10.2013 
 
CD - OZ Plen 

Raport de 
respingere a 

cererii de 
reexaminare 
formulate şi 

adoptarea Legii, 
în forma 

adoptată de 
Senat, depus pe 

data de 
28.11.2013 

(459/Rs 2013) 

9 PLx 225 
/ 09/13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele 
măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la 
achiziţiile publice. (poz. I-a-22) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri în domeniul legislaţiei 
referitoare la achiziţiile publice, propunându-se 
modificarea mai multor acte normative din acest 
domeniu, în scopul îmbunătăţirii cadrului legal actual. 

S - Adoptat pe 
16.10.2013 
 
CD - OZ Plen 

Raport de 
respingere a 

cererii de 
reexaminare 
formulate şi 

adoptarea Legii, 
în forma 

adoptată de 
Senat, depus pe 

data de 
28.11.2013 

(460/Rs 2013) 

10 PLx 468 
/ 09/13 

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 Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare,în sensul 
adoptării unor măsuri în acest domeniu, în vederea 
asigurării concordanţei cu legislaţia comunitară în 
materie, în scopul îmbunătăţirii cadrului legal actual. 

S - Adoptat pe 
16.10.2013 
 
CD - OZ Plen 

 
Raport de 

respingere a 
cererii de 

reexaminare 
formulate şi 

adoptarea Legii, 
în forma 

adoptată de 
Senat, depus pe 

data de 
28.11.2013 

(461/Rs 2013) 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

11 PLx592 
/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) 
  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern  
- Cameră decizională: CD 

OUG 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. 
 

S -  Adoptat pe 
14.10.2013 
 
CD - BUG şi JUR 
pt. raport comun 

 
 
 
 
 
TDR: 
22.11.2010 

12 PLx458 
/12 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind 
organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare şi societăţile de administrare a 
investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital. (poz. I-b-28) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Înfiinţarea şi reglementarea activităţii organismelor de 
plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), 
prin transpunerea directivelor europene incidente în 
domeniul valorilor mobiliare şi modificarea 
subsecventă a Legii nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital. 

S - Adoptat pe 
30.10.2012 
 
CD - BUG  
pt. raport  

 
 
 
 
 
 
TDR: 
29.11.2012 

13 PLx85 
/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) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern  
- Cameră decizională: CD 

 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 OUG nr.80/2010 pentru 
completarea art .11 din OUG nr.37/2008 privind 
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 
bugetar. 

S -  Adoptat pe 
11.03.2013 
 
CD - BUG şi MUN 
pt. raport comun 

 
 
 
 
 
TDR: 
02.04.2013 

14 PLx97 
/13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare 
obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor naturale. (poz. I-b-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui impozit asupra veniturilor 
suplimentare obţinute de operatorii economici care 
desfăşoară activităţi de extracţie şi comercializare a 
gazelor naturale. 

S - Adoptat pe 
19.03.2013 
 
 
CD - BUG şi IND 
pt. raport comun 

 
 
 
 
 
TDR: 
11.04.2013 
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15 PLx105 
/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) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor 
sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele 
recunoscute de lege, care, potrivit prevederilor art. 8 
din proiect se va realiza începând cu data de 1 
ianuarie 2014, în baza unei proceduri de evaluare şi 
selecţie care respectă principiile concurenţei, eficienţei 
şi transparenţei în alocarea fondurilor publice. 

S - Adoptat pe 
25.03.2013 
 
CD - BUG, MUN 
şi JUR  
 pt. raport comun 

 
 
 
TDR: 
18.04.2013 

16 PLx107 
/13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de 
mediu pentru autovehicule. (poz. I-b-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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  

S - Adoptat pe 
02.04.2013 
 
CD - BUG şi IND 
pt. raport comun 

 
 
 
 
TDR: 
23.04.2013 

17 
PLx403 

/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) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri pentru asigurarea creşterii 
gradului de absorbţie a fondurilor structurale alocate 
României în perioada 2007-2013, în sensul creării 
cadrului legislativ care să permită suportarea dela 
bugetul de stat a creanţelor bugetare rezultate din 
corecţiile financiare aplicate pentru neregulile 
constatate în desfăşurarea procedurilor de achiziţii 
publice. 

S - Adoptat pe 
21.10.2013 
 
CD - BUG  
pt. raport  

 
 
 
TDR: 
05.11.2013 

18 PLx 514 
/13 

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014. 
(poz. II-21) 

Stabilirea bugetului de stat pe anul 2014, cuprinzând 
veniturile pe capitole şi subcapitole, şi cheltuielile pe 
destinaţii şi pe ordonatori principali de credite, 
detaliate pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, 
respectiv titluri, articole şi alineate, bugetele Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate, 
creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile 
şi activităţilor finanţate integral din veniturile proprii. 

CD + S  
BUG  
pt. raport comun 

TDR: 
02.12.2013 

19 PLx 515 
/13 

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2014. (poz. II-22) 

Bugetul  asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, 
autorizând veniturile pe capitole şi subcapitole şi 
cheltuielile pe destinaţii pentru bugetul  asigurărilor 
sociale de stat, bugetul  asigurărilor pentru şomaj, 
sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale. 

CD + S  
BUG  
pt. raport comun 

TDR: 
02.12.2013 
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20 PLx 534 
/13 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010. 
(poz. II-48) 

Modificarea şi completarea Legii responsabilităţii 
fiscal-bugetare nr.69/2010, în scopul adoptării şi 
definirii unor noi concepte. 

S - Adoptat pe 
27.11.2013 
 
CD - BUG  
pt. raport 

 
 
 
TDR: 
28.11.2013 

21 
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) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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. 

S - Adoptat pe 
22.10.2007 
 
CD - IND şi JUR 
pt. raport comun  

 
 
 
TDR: 
27.11.2007 

22 
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) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Se reglementează în mod armonios legislaţia în 
domeniul circulaţiei, producţiei şi deţinerii metalelor 
preţioase a pietrelor preţioase în România cu 
standardele UE, astfel încât să răspundă cerinţelor 
economiei de piaţă. Se înlocuiesc prevederile 
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. 

S - Adoptat pe 
02.09.2010 
 
CD - Retrimis pe 
19.03.2013 - IND şi 
JUR  pt. raport 
suplimentar comun 

 
TDR: 2.04.2013 

23 
PLx 185 

/ 13 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.31/2013 pentru 
modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii. (poz. I-b-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art. 8 lit.b din OUG  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. 

S - Adoptat pe 
04.06.2013 
 
CD - IND şi JUR 
pt. raport comun  

 
 
 
TDR: 
18.06.2013 
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24 
PLx 186 

/ 13 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.35/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii. (poz. I-b-22) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea OUG 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. 
 

S - Adoptat pe 
04.06.2013 
 
CD - IND şi JUR 
pt. raport comun  

 
 
 
TDR: 
18.06.2013 

25 PLx 227 
/13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de 
energie. (poz. I-b-9) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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. 

S - Adoptat pe 
18.06.2013 
 
CD – IND 
 pt. raport  

 
 
 
TDR: 
25.06.2013 

26 PLx 508 
/13 

Proiect de lege privind invenţiile de serviciu. 
(poz. II-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Invenţiile de serviciu, în scopul stimulării şi lansării 
mediului de afaceri, dar şi în scopul stimulării 
salariaţilor care prestează o muncă de  creaţie în 
îndeplinirea atribuţiilor lor de serviciu sau prin 
utilizarea experienţei angajatorului, prin stabilirea 
unei remuneraţii echitabile la care aceştia au dreptul 
ca urmare a realizării unor invenţii. 

S - Adoptat pe 
11.11.2013 
 
CD – IND 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
28.11.2013 

27 PLx 468 
/ 12 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. 
(poz. I-b-39)   
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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. 

S - Respins pe 
30.10.2013 
 
CD - AGRI şi SAN  
pt. raport comun 

 
 
 
TDR: 
29.11.2012 
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28 PLx 425 
/ 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) 
- Procedură de urgenţă:  
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională:      

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, prin derogare de la 
prevederile art.31 alin.(3) din Legea nr. 45/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare – potrivit cărora 
terenurile date în administrarea unităţilor de 
cercetare-dezvoltare de drept public şi de utilitate 
publică sunt inalienabile, insesizabile, imprescriptibile 
şi nu pot fi scoase din proprietatea publică şi din 
administrarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din 
agricultură şi silvicultură decât prin lege. 

S - Adoptat pe 
28.10.2013 
 
CD - AGRI şi JUR  
pt. raport comun 

 
 
 
TDR: 
12.11.2013 

29 PLx 502 
/ 05 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor 
naţionale din România. (poz. I-b-33) 
- Procedură de urgenţă: nu  
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din 
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic 
corespunzător privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului instituţional al minorităţilor naţionale. 

S - Respins pe 
24.10.2005 
 
CD - Retrimis pe 
18.09.2012 - 
DROM  
pt. raport  

 
TDR: 
25.09.2012 

30 PLx233 
/13 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală. 
(poz. I-b-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

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. 

S  - Adoptat pe 
17.06.2013 
 
CD  - ADMIN 
 pt. raport  

 
 
 
TDR: 
10.09.2013 

31 PLx275 
/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) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Stabilirea cadrului general şi procedural pentru 
acoperirea pasivului unităţilor administrativ-teritoriale 
aflate în criza financiară sau insolvenţă. 

S  - Adoptat pe 
03.09.2013 
 
CD - ADMIN 
şi JUR 
 pt. raport comun 

 
 
TDR: 
17.09.2013 
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32 PLx395 
/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) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată , cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul instituirii 
obligativităţii existenţei acordului conducătorilor 
autorităţilor sau instituţiilor publice pentru realizarea 
redistribuirii funcţionarilor publici cărora le-au încetat 
raporturile de serviciu din motive neimputabile lor. 

S - Adoptat pe 
21.10.2013 
 
CD - ADMIN  
pt. raport  

 
 
 
TDR: 
05.11.2013 

33 PLx507 
/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.416/2001 privind venitul minim garantat. 
(poz. I-a-34) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri, în sensul extinderii ariei 
beneficiarului de lucrări, care poate fi şi o persoană 
fizică autorizată sau întreprinzător titular al 
întreprinderii individuale sau familiale, redefinirea 
caracterului ocazional al activităţilor necalificate, 
posibilitatea minorilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 
16 ani de a presta asemenea activităţi cu acordul 
părinţilor sau reprezentanţilor legali, stabilirea de noi 
obligaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
pentru ambele părţi. 

S - Adoptat pe 
11.11.2013 
 
CD - MUN 
pt. raport 
 

 
 
TDR: 
28.11.2013 

34 PLx174 
/09 

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) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

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. 

S - Adoptat pe 
04.03.2009 
 
CD - Retrimis pe 
05.05.2009 - SAN 
pt. raport 
suplimentar  

 
TDR: 
04.06.2009 

35 
PLx 460 

/ 12 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.35/2012 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul sanitar. (poz. I-b-35)  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

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. 

S - Adoptat pe 
30.10.2012 
 
CD - SAN  
pt. raport  

 
 
 
TDR: 
29.11.2012 
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36 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) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Aprobarea OUG 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. 

S - Adoptat pe 
25.11.2009 
 
CD - Retrimis pe 
23.02.2010 - INV 
pt. raport 
suplimentar  

 
TDR: 
02.03.2010 

37 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) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea OG nr.57/2002 privind 
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

S -  Adoptat pe 
25.05.2011 
 
CD - Retrimis pe 
27.03.2012 - INV 
pt. raport 
suplimentar  

 
TDR: 
10.04.2012 

38 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) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 privind 
buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 
tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

S - Adoptat pe 
21.11.2011 
 
CD - INV  
pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
20.12.2011 

39 PLx 775 
/ 11 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii monumentelor de for public nr.120/2006.  
(poz. I-b-40) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

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. 

S - Adoptat pe 
06.12.2011 
 
CD - CULT 
 pt. raport  

 
 
 
TDR: 
09.02.2012 



 
18 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

40 PLx 373/ 
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) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Reorganizarea unor instituţii publice aflate în 
subordinea Ministerului Culturii, având în vedere 
actuala situaţie financiară care reclamă constăngeri 
de ordin bugetar şi, în mod imperios, o reducere a 
cheltuielilor publice. 

S - Adoptat pe 
08.10.2013 
 
CD - CULT 
 pt. raport  

 
 
 
TDR: 
28.10.2013 

41 
PLx 391/ 

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) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Stabilirea cadrului juridic privind managementul 
instituţiilor publice de cultură care organizează şi 
desfăşoară activităţi cultural-artisticesau oferă servicii 
în domeniul culturii. 

S -  Adoptat pe 
21.10.2013 
 
CD - CULT 
 pt. raport  

 
 
 
TDR: 
05.11.2013 

42 PLx 394/ 
13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru. (poz. I-a-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Taxele judiciare de timbru, în Nota de fundamentare 
arătându-se că modificarea cadrului legal de 
desfăşurare a procesului civil prin adoptarea Codului 
de procedură civilă şi punerea în aplicare a noilor 
instituţii adoptate prin Codul civil impune revizuirea 
urgentă a legislaţiei în materia taxele judiciare de 
timbru, care trebuie să reflecte noua structură şi 
dinamică a procesului civil, noile garanţii procedurale 
acordate părţilor pentru asigurarean unui proces 
echitabil, precum şi acoperirea costurilor suplimentare 
pentru dezvoltarea infrastucturii, pregătirea 
personalului din sistemul justiţiei etc. 

S - Adoptat pe 
21.10.2013 
 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
TDR: 
05.11.2013 
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IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                      
 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

1 PLx 156 
/ 10 

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

Reglementarea educaţiei naţionale, asigurarea 
cadrului legal pentru exercitarea dreptului 
fundamental la învăţătură, stabilind organizarea, 
structura, funcţiile, conducerea şi finanţarea unitară a 
învăţământului. 

CD - Adoptat pe 
12.04.2010 
 
S - INV 
 pt. raport  

 
 
 
 
Retrimis pentru 
raport 
suplimentar 

2 PLx 522 
/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) 

Reorganizarea unor instituţii din domeniul cercetării 
ştiinţifice, stabilirea noilor atribuţii şi a regulamentului 
de organizare şi funcţionare ale acestora, în scopul 
declarat al raţionalizării cheltuielilor şi evitarea 
paralelismului instituţional. 

CD - Adoptat pe 
02.11.2010 
 
S - INV  
pt. raport 

 
 
 
 
 
Retrimis pentru 
raport 
suplimentar 

3 PLx1 
/ 11 

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)  

Modificarea şi completarea legii nr. 132/1999 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
constând în măsuri pentru îndeplinirea atribuţiilor  
Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării 
Profesionale a Adulţilor (CNCFPA) şi ale Unităţii 
Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al 
Formării Profesionale a Adulţilot (UECNFPA), 
precum şi a nobligaţiilor asumate de către cele două 
instituţii în proiectele strategice cu finanţare 
nerambursabilă din fonduri europene.  

CD -  Adoptat pe 
17.05.2011 
 
S -  MUN 
pt. raport 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
08.06.2011 

4 PLx 521 
/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) 

Modificarea şi completarea OUG nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei, în sensul armonizării 
acestui act normativ cu prevederile Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011. 

CD - Adoptat pe 
02.11.2010 
 
S -  INV 
 pt. raport 

 
 
 
 
 
Retrimis pentru 
raport 
suplimentar 

5 PLx 
780/11 

Proiect de lege privind statutul personalului de 
specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative în domeniul 
justitiei. (poz. I-a-9) 

Reglementarea statutului personalului de specialitate 
din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de 
pe lângă acestea, propunându-se spre abrogare 
actualea reglementare în domeniu. 

CD - Adoptat pe 
27.03.2012 
 
S - JUR şi DROM 
 pt. raport comun 

 
 
 
TDR: 
24.04.2012 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

6 PLx 237 
/12 

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

 
Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, în scopul asigurării încadrării cu personal 
didactic titular la clasa pregătitoare, a reglementării 
posibilităţii funcţionării claselor sub efectivul minim în 
zonele izolate din mediul rural, precum şi al  asigurării 
ocupării funcţiilor de conducere în unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi casele corpului didactic şi 
ale funcţiilor de conducere, îndrumare şi control în 
inspectoratele şcolare, până la organizarea 
concursurilor pentru ocuparea acestor funcţii. 
 

CD - Adoptat pe 
19.06.2012 
 
S  -  INV 
 pt. raport 

 
 
 
 
 
TDR: 
27.08.2012 

7 PLx 9 
/ 13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.92/2012 privind luarea 
unor măsuri în domeniul învăţământului şi 
cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata 
sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti 
devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 
decembrie 2013. (poz. I-a-27) 
 

Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, precum şi luarea unor măsuri pentru 
punere în executare a titlurilor executorii devenite 
exigibile în perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 
2013 privind acordarea unor drepturi salariale 
personalului din sectorul bugetar. 

CD - Adoptat pe 
05.03.2013 
 
S -  INV 
 pt. raport 

 
 
 
 
 
TDR: 
21.05.2013 

8 PLx 81 
/ 13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011. (poz. I-a-13) 
 
 

 
Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr. 1/2011,în sensul ca personalul de conducere, de 
îndrumare şi de control să poată fi degrevat parţial de 
norma didactică, pe baza normelor aprobate prin 
ordin al ministrului educaţiei naţionale, elaborate cu 
consultarea federaţiilor sindicale din învăţământ. 
 
 

CD - Adoptat pe 
09.04.2013 
 
S -  INV 
pt. raport 

 
 
 
 
TDR: 
07.05.2013 

9 PLx 245 
/13 

Proiect 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.  
(poz. I-b-14) 
 
 

Stabilirea unor măsuri privind funcţionalitatea 
administraţiei publice locale, a numărului de posturi, 
precum şi reducerea cheltuielilor în cadrul instituţiilor 
şi autorităţilor publice din subordinea, sub autoritatea 
sau xcoordonarea Guvernului ori a ministerelor. 

CD - Adoptat pe 
30.09.2013 
 
S - ADMIN şi MUN 
 pt. raport comun 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
22.10.2013 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 
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10 PLx389 
/13 

Proiect de Lege privind ratificarea Aranjamentului 
stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul 
Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de 
intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti 
la 12 septembrie 2013 şi aprobată prin Decizia 
Consiliului directorilor executivi ai Fondului 
Monetar Internaţional din 27 septembrie 2013. 
(poz. II-49) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern  
- Cameră decizională: Senatul 
 
 

Ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv 
dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, 
convenit prin Scrisoarea de intenţie semnată de 
autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2013 
şi aprobată prin Decizia Consiliului directorilor 
executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 27 
septembrie 2013. 

CD - Adoptat pe 
19.11.2013 
 
S      - BUG.  
pt. raport 

 
 

 
 
TDR: 
12.12.2013 

11 PLx 156 
/13 

Lege 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. (poz. I-a-6) 
-Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
 
 
 

 
 
Modificarea şi completarea OG nr.63/2001 privind 
înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii-I.S.C., 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare, în scopul 
modificării cadrului legislativ aplicabil personalului 
Inspectoratului, care desfăşoară activităţi ce, în mare 
parte, implică exercitarea prerogativelor de putere 
publică. 
 
 
 
 
 

S - Adoptată pe 
09.09.2013 
 
CD - Adoptată pe 
08.10.2013 
 

Preşedintele 
României 

sesizează de 
neconstituţionalit 

pe 24.10.2013 

12 PLx 350 
/13 

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) 
 

 
Stabilirea unei noi atribuţii în sarcina preşedintelui 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 
prin derogare dela prevederile art. 18 alin. (1) lit.j din 
Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, republicată, atribuţie care, alături de 
alte atribuţii legate de compartimentele funcţionale ale 
agenţiei, intră în prezent în sarcina consiliului de 
administraţie al Agenţiei. 
 
 
 

S -  Adoptată pe 
02.10.2013  
 
CD - Adoptată pe 
12.11.2013 

la promulgare 
din data de 
23.11.2013 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 
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13 PLx 319 
/13 

Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii 
de învăţământ superior.  
(poz. I-a-16)  
 
 

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 
legislaţiei româneşti la cerinţele UE în materie de 
stagii pentru absolvenţi pentru facilitarea tranziţiei 
tinerilor din sistemul educaţional către piaţa muncii, 
cu accent pe: promovarea accesului tinerilor 
absolvenţi de învăţământ superior pe piaţa muncii 
către un loc decent şi durabil corespunzător studiilor 
absolvite, condiţii bune de muncă şi de consolidare a 
formării profesionale, reglementarea condiţiilor 
minime care caracterizează un stagiu ca fiind de 
calitate – definirea obiectivelor profesionale, durată 
rezonabilă, protecţie socială şi remuneraţie adecvată, 
drepturi şi obligaţii ferme pentru toate părţile 
implicate prin încheierea de acorduri contractuale în 
care sunt implicate întrepriderile, dar şi serviciile 
publice de ocupare. 
 

S - Adoptată pe 
23.09.2013  
 
CD - Adoptată pe 
12.11.2013 

la promulgare 
din data de 
23.11.2013 

14 PLx89 
/13 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul sănătăţii. (poz. I-b-36) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern    
- Cameră decizională: CD 
 
 

Modificarea şi completarea Legiinr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi 
completările ulterioare. 

S -  Adoptat pe 
12.03.2013 
 
CD - Adoptat pe 
19.11.2013 

 
 
 
 

depus la SG pe 
data de 

28.11.2013 

15 PLx342 
/13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.12/2013 privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare. (poz. I-a-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
Completarea OUG 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 UE, în sensul utilizării fondurilor 
provenite din vânzarea acestor certificate, în scopul 
asigurării transportului elevilor din localităţile izolate 
din mediul rural către unităţile de învăţământ din 
centrele de comună sau către cele mai apropiate 
unităţi de învăţământ din mediul urban. 
 
 

S - Adoptat pe 
30.09.2013 
 
CD - Adoptat pe 
19.11.2013 

depus la SG pe 
data de 

28.11.2013 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 



 
23 

16 PLx381 
/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) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea OUG nr. 64/2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă, în 
sensul creşterii gradului de absorbţie a fondurilor 
europene. 

S - Adoptat pe 
16.10.2013 
 
CD - Adoptat pe 
19.11.2013 

depus la SG pe 
data de 

28.11.2013 

17 PLx382 
/13 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.84/2013 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. II-32) 
 - Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    
 

Modificarea şi completarea OUG nr. 64/2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, în vederea 
extinderii aplicabilităţii mecanismului 
decontăriicererilor de plată pentru condiţiile specifice 
programelor finanţate prin POSDRU, asigurarea 
operativă a fondurilor şi surselor necesare Autorităţii 
de management pentru efectuarea tuturor tipurilor de 
plăţi, asigurarea funcţionalităţii sistemului 
mecanismului cererilor de plată pentru toţi beneficiarii 
finali şi asigurarea funcţionalităţii sistemului 
mecanismului decontării cererilor de plată la 
beneficiarii finali privaţi 
 

S - Adoptat pe 
16.10.2013 
 
CD - Adoptat pe 
19.11.2013 

depus la SG pe 
data de 

28.11.2013 

18 
PLx 314 

/ 13 
 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului 
Comercial între Uniunea Europeană şi statele 
membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi 
Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 
iunie 2012. (poz. II-67) 

Ratificarea Acordului Comercial între Uniunea 
Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o 
parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la 
Bruxelles la 26 iunie 2012. Încheierea şi punerea în 
aplicarea unui acord de comerţ liber cu Peru şi 
Columbia oferă noi oportunităţi de export pentru 
mărfurile europene şi implicit româneşti, prin 
înlăturarea barierelor comerciale în calea 
exporturilor. 
 

CD - Adoptat pe 
22.10.2013 
 
S  -  Adoptat pe 
27.11.2013 

 
 
 
 
 
depus la SG pe 

data de 
28.11.2013 

19 PLx 535 
/13 

Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor 
indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe 
anul 2014. (poz. II-23) 

Aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în 
cadrul fiscal-bugetar pentru anii 2014 şi 2015. 

S - Adoptat pe 
27.11.2013 
 
CD - Adoptat pe 
28.10.2013 

 
depus la SG pe 

data de 
28.11.2013 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 



 
24 

20 PLx 287 
/13 

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) 
 
 
 
 

Stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui 
şi al produselor lactate în vederea consolidării 
responsabilităţilor operatorilor din sectorul produselor 
lactate, adaptării ofertei la cerere, precum şi evitării 
anumitor practici comerciale neloiale. 

S - Adoptată pe 
09.09.2013 
 
CD - respinsă pe 
15.10.2013 
 

Respinsă 
definitiv de 
Parlament 

21 
PLx 215/ 

13 
 

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului (poz. I-b-18) 

Modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
intervenţiile legislative preconizate vizând asigurarea 
unei mai bune protecţii a drepturilor copilului şi 
delimitarea mai clară a atribuţiilor şi competenţelor 
care revin autorităţilor în cadrul acestui proces, ţinând 
cont şi de necesitatea corelării dispoziţiilor actuale cu 
cele ale noului Cod Civil. 
 
 
 

S - Adoptată pe 
10.06.2013 
 
CD - Adoptată pe 
03.09.2013 

Legea 257/2013 

22 PLx 158 
/13 

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

Reglementarea măsurilor de protecţie socială de care 
beneficiază persoanele disponibilizate prin concedieri 
colective efectuate în baza unui plan de 
disponibilizare. 

 

S - Adoptată pe 
22.05.2013 
 
CD - Adoptată pe 
03.09.2013 

Legea 259/2013 

23 PLx 96 
/13 

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

Instituirea unei taxe speciale pentru exploatarea 
resurselor naturale, altele decât gazele naturale, fiind 
elaborat în temeiul art.1 pct.I.3 din Legea nr. 1/2013 
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. 

S - Adoptată pe 
19.03.2013 
 
CD - Adoptată pe 
03.09.2013 

Legea 261/2013 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 



 
25 

24 PLx 234 
/13 

 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2013 privind preluarea de către 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului 
a creanţelor bugetare restante asupra Companiei 
Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase 
"REMIN" -S.A. Baia Mare, administrate de 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin 
organul fiscal competent. (poz. I-b-20) 

Reglementarea preluării de către Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului a creanţelor 
administrate de ANAF la Compania REMIN S.A.Baia 
Mare, intervenţiile legislative fiind motivate în Nota de 
fundamentarer prin faptul că „neluarea măsurilor de 
transferare a creaanţei în regim de urgenţă ar 
continua divergenţele de viziune economică între 
principalii creditori reprezentanţi ai statului şi ar 
diminua posibilităţile legale de reorganizare a 
activităţii economice şi de relansare a acesteia”. 

S - Adoptată pe 
17.06.2013 
 
CD - Adoptată pe 
18.09.2013 

Legea 266/2013 

25 PLx 263 
/13 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2013 privind reglementarea unor 
măsuri fiscale. (poz. I-b-30) 

Modificarea şi completarea OUG nr. 29/2011 privind 
reglementarea acordării eşalonărilor la plată, 
aprobată prin Legea nr. 15/2012, precum şi a OG nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, în sensul 
instituirii unor măsuri privind amânarea la plată în 
cazul contribuabililor care au de încasat sume de la 
autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor 
europene, în baza contractelor de finanţare încheiate 
cu acestea, facilitate care va conduce la stimularea 
activităţii economice, precum şi la creşterea nivelului 
absorbţiei fondurilor europene. 
 

S - Adoptată pe 
25.06.2013 
 
CD - Adoptată pe 
18.09.2013 

Legea 267/2013 

26 PLx 266 
/13 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Microbiologie şi Imunologie " Cantacuzino" 
în vederea realizării Planului national de 
intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă 
a populaţiei generate de epidemii şi pandemii.  
(poz. I-b-37) 
 

Crearea bazei legislative privind acordarea din 
bugetul Ministerului Sănătăţii a fondurilor necesare 
pentru implementarea Planului naţional de intervenţie 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor/efectelor generate de 
epidemii  şi pandemii prin intermediul Institutului 
„Cantacuzino”. 

S - Adoptată pe 
26.06.2013 
 
CD - Adoptată pe 
24.09.2013 

Legea 268/2013 

27 PLx 265 
/13 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.52/2013 pentru modificarea şi 
completarea art.13 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structural şi utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenţă.  
(poz. I-b-15) 
 

Autorităţile de management sunt autorizate să încheie 
contracte ce depăşesc sumele alocate la nivel de 
program operaţional şi pot dezangaja fondurile 
rămase neutilizate. 

S - Adoptată pe 
25.06.2013 
 
CD - Adoptată pe 
18.09.2013 

Legea 269/2013 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 



 
26 

28 PLx 112 
/13 

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

Modificare şi completarea Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul instituirii de concepte şi reguli noi 
care să creeze un mecanism mai flexibil al procesului 
bugetar. 

S - Adoptată pe 
08.04.2013 
 
CD - Adoptată pe 
03.09.2013 

Legea 270/2013 

29 PLx 326 
/12 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art. 
24028 alin.(1) din Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit 
şi adecvarea capitalului. (poz. I-b-27)  

 
Modificarea art. 24028 alin.(1) din OUG nr.99/2006 
privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în 
scopul creării posibilităţii de punere în a măsurii de 
stabilizare care constă în implicarea Fondului de 
garantare a depozitelor în sistemul bancar în calitate 
de acţionar la o instituţie de credit. 
 
 

S - Adoptată pe 
18.09.2012 
 
CD - Adoptată pe 
08.10.2013 

Legea 271/2013 

30 PLx 58 
/13 

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

Modificarea şi completarea unor acte normative şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, 
concretizate în renunţarea la penalităţi de întârziere 
datorate de S.C. Electrica Furnizare S.A. către 
C.N.C.F.R. S.A., înregistrate în contabilitate până la 
data de 31.03.2012, prelungirea termenului de 
rambursare a împrumutului acordat C.F.R 
Infrastructură, luarea unor măsuri menite să reducă 
cheltuielile nejustificate ale autorităţilor şi instituţiilor 
publice, înfiinţarea unei societăţi comerciale în 
vederea continuităţii activităţii de extragere a huilei la 
nivel naţional, alocarea unui împrumut oraşului 
Sângeorz-Băi pentru dezvoltarea suprastructurii în 
turism, precum şi măsuri de protecţie a persoanelor cu 
handicap. 
 
 

S  -  Adoptată pe 
18.02.2012 
 
CD - Adoptată pe 
24.09.2013 

Legea 273/2013 

31 PLx 237 
/13 Lege privind emisiile industriale. (poz. I-b-12) 

Stabilirea condiţiilor pentru prevenirea şi controlul 
integrat al poluării rezultate din activităţile industriale, 
prin reducerea emisiilor în aer, apă şi sol, precum şi 
prin prevenirea generării deşeurilor, pe coordonatele 
îmbunătăţirii legislaţiei naţionale de profil, din 
perspectiva necesităţii de aliniere completă a acesteia 
la normele şi exigenţele europene incidente în materie, 
în contextul îndeplinirii obligaţiilor asumate de 
România, derivate din calitatea sa de stat membru al 
Uniunii Europene. 
 
 

S - Adoptată pe 
17.06.2013 
 
CD - Adoptată pe 
24.09.2013 
 

Legea 278/2013 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 



 
27 

32 PLx 277 
/13 

 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

S - Adoptată pe 
03.09.2013 
 
CD - Adoptată pe 
08.10.2013 
 

Legea 284/2013 

33 PLx 267 
/13 

 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernuli nr.42/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.416/2001 privind menitul 
minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii 
nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 
familiei. (poz. I-b-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

S - Adoptată pe 
26.06.2013 
 
CD - Adoptată pe 
15.10.2013 
 

Legea 286/2013 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 



 
28 

34 PLx 121 
/13 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.10/2013 pentru plata eşalonată a 
despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii 
nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în urma aplicării 
Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la 
Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii 
nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau 
rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul 
Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării 
Tratatului de Pace între România şi puterile Aliate 
şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, 
precum şi ale Legii 393/2006 privind acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, 
Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării 
Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre 
şi la un schimb de comune între România şi 
Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 
1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul 
Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor,relativă la regimul 
proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată 
la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.9/1998, Legii 
nr.290/2003 şi Legii nr.393/2006. (poz. I-b-17)  

Eşalonarea plăţii despăgubirilor stabilite potrivit Legii 
nr.9/1998, Legii nr.290/2003 şi Legii nr. 393/2006, în 
tranşe anuale egale, pe o perioadă de 10 ani, precum 
şi modificarea actelor normative menţionate. 

S - Adoptată pe 
22.04.2013 
 
CD - Adoptată pe 
15.10.2013 
 

Legea 287/2013 

35 PLx 159 
/12 

 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.1/2012 pentru  modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul instituţiilor de credit. 
(poz. I-b-26) 
 
 
 

 
Modificarea OUG nr. 99/2006 privind instituţile de 
credit şi adecvarea capitalului şi Ordonanţei 
Guvernlui nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi 
funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în 
sistemul bancar. 
 
 
 
 

S - Adoptată pe 
21.05.2012 
 

CD - Adoptată pe 
15.10.2013 
 

Legea 288/2013 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 



 
29 

36 PLx 321 
/ 13 

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) 
 
 

Prorogarea termenului prevăzut la art.V din OG 
nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea OG 
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, până la data de 31 decembrie 2014. 

S - Adoptată pe 
23.09.2013 
 
CD - Adoptată pe 
15.10.2013 

Legea 293/2013 

37 PLx 320 
/ 13 

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) 
 

Acordarea sumei de 3000 lei, cu titlu de premiu, 
absolvenţilor de liceu care au obţinut media 10 la 
examenului de bacalaureat naţional 2013. 

S -  Adoptată pe 
23.09.2013 
 
CD - Adoptată pe 
15.10.2013 
 

Legea 294/2013 

38 PLx 282 
/ 13 

Lege pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară. (poz. II-63) 

Modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară în sensul introducerii tribunalelor 
specializate, înfiinţarea acestor tribunale specializate 
fiind o prioritate în vederea asigurării premiselor 
desfăşurării unui act de justiţie rapid şi eficient. 
 
 
 

CD - Adoptată pe 
24.09.2013 
 
S - Adoptată pe  
29.10.2013 

Legea 296/2013 

39 PLx 195 
/13 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.53/2013 pentru completarea art.14 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 
privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Administraţie şi Reglementare în Comunicaţii. 
(poz. I-b-31) 
 

Introducerea unui nou aliniat la art. 14 din OUG nr. 
22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 
în scopul virării la bugetul de stat a excedentelor 
financiare înregistrate de respectiva Autoritate în 
exerciţiul financiar precedent. 
 
 
 

CD -  Adoptată pe 
03.09.2013 
 
S - Adoptată pe 
22.10.2013 
 

Legea 299/2013 

40 PLx 335 
/13 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.302/2004 privind cooperarea judiciară 
internaţională în materie penală. (poz. I-a-10) 
    

Modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind 
cooperarea judiciară internaţională în materie penală, 
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 UE. 
 
 
 

S -  Adoptată pe 
30.09.2013 
 
CD - Adoptată pe 
22.10.2013 
 

Legea 300/2013 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 



 
30 

41 PLx 153/ 
11 

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 Preşedintelui României 
 
 

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. 

S - Adoptată pe 
02.10.2010 
 
CD - Adoptată pe 
29.10.2013 
 

Legea 303/2013 

42 PLx 341 
/13 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de 
protecţie socială în perioada sezonului rece.   
(poz. II-2)     
 

Modificarea şi completarea OUG nr.70/2011 privind 
măsurile de protecţie socială în perioada sezonului 
rece, aprobată prin Legea nr.92/2012,în vederea 
introducerea indicatorului social de referinţă ca 
element de raportare a cuantumurilor ajutoarelor 
lunare şi a nivelurilor de venituri, introducerea 
ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie 
electrică, precum şi introducerea anchetei sociale ca 
mijloc de verificare a îndeplinirii condiţiilor de 
acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, 
pentru situaţiile care nu pot fi determinate cu 
exactitate pe baza documentelor justificative 
prezentate. 

S - Adoptată pe 
30.09.2013 
 
CD - Adoptată pe 
22.10.2013 

Legea 304/2013 

43 PLx 255 
/13 

Lege privind aprobarea încetării valabilităţii, prin 
denunţare, a Convenţiei privind crearea 
Organizaţiei Internaţionale pentru colaborarea 
economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul 
industriei electrotehnice "INTERELECTRO " în 
relaţie cu România.  
(poz. I-b-38) 
 

Aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a 
Convenţiei privind crearea OrganizaţieiInternaţionale 
pentru colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică în 
domeniul industriei electrotehnice „INTERELECTRO” 
în relaţie cu România. 

CD - Adoptată pe 
18.09.2013 
 
S -  Adoptată pe 
22.10.2013 

Legea 306/2013 

44 PLx 256 
/13 

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

Ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi 
exploatarea unui centru de cercetare în domeniul 
Antiprotonilor şi al Ionilor în Europa, semnată la 
Wiesbaden la 4 octombrie 2010. 

CD - Adoptată pe 
24.09.2013 
 
S - Adoptată pe 
21.10.2013 

Legea 307/2013 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 



 
31 

45 PLx 301 
/13 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.87/2013 pentru ratificarea 
amendamentelor convenite între România şi Banca 
de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul 
de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012, şi 
la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la 
Acordul-cadru de împrumut dintre România şi 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat 
la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 
ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art. 3 
alin.(1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea 
Acordului-cadru de împrumut dintre România şi 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat 
la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 
ianuarie 2006. (poz. II-50) 

Ratificarea amendamentelor convenite între România 
şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin 
schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 
2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 
Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 
ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 301/2006 pentru 
ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre 
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi 
la Paris la 10 ianuarie 2006, cu completările 
ulterioare. 

CD - Adoptată pe 
08.10.2013 
 
S -  Adoptată pe 
28.10.2010 
 

Legea 312/2013 

46 PLx 254 
/13 

Lege pentru aderarea României la Asociaţia 
Internaţională pentru Dezvoltare din cadrul Băncii 
Mondiale. (poz. I-b-25)   

Necesitatea consolidarii poziţiei României în cadrul 
instituţiilor financiare internaţionale din cadrul 
Grupului Băncii Mondiale precum şi utilitatea 
sprijinirii actţiunilor de asistenţă pentru dezvoltare 
asumate de România prin intermediul unei asistenţe de 
tip multilateral derulată de o instituţie specializată. 

CD - Adoptată pe 
18.09.2013 
 
S - Adoptată pe 
22.10.2013 

Legea 313/2013 
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Abrevieri Comisii: 
1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                             
3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 
4. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            
5. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 
6. Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic ADMIN 
7. Comisia pentru muncăşi protecţie socială MUN 
8. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
9. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
10. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
11. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
12. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională APAR 
13. Comisia pentru politică externă POLEX 
14. Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii ABUZ 
15. Comisia pentru regulament REG 
16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
18.  
19. Comisia pentru afaceri europene 

CAE 

 
Alte abrevieri: 
+ Favorabil 
- Negativ 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
Tav - Termen depunere aviz 
TDA - Termen depunere amendamente 
TDR - Termen depunere raport 
TAC - Termen aprobare tacită 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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G. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 

 

 (la data de  29 noiembrie  2013) 
 
 
 

                            
                                  I.  În perioada 25 -  29  noiembrie  2013    
 
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 13 rapoarte, din care 5 rapoarte 
suplimentare şi  4 rapoarte comune cu Senatul. 
 
     Comisiile permanente au depus  6 avize. 

 
Cele 13 rapoarte depuse sunt: 

 
♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

   9   
   4 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

      7 
      2 
      4 

 
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 
 

La comisii se află în prezent 342 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care                
59  pentru raport suplimentar. 
 
 

La comisii se află 32 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua  sesiune 
ordinară a anului 2013.  
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II. De la începutul actualei legislaturi 
 

     Comisiile parlamentare au întocmit  692 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte În anul 
 2013 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 502 

♦ rapoarte suplimentare 122 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 68 

TOTAL     692 
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ANEXA 
RAPOARTE 

 

depuse de comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 
 

în săptămână  25  –  29  noiembrie  2013 
 

I.   Comisia  pt. buget 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 PLx 535/2013 
Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 
specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014 – prioritate 
legislativă 

Guvern,   
adoptat     
de Senat 

28.11.13 
Raport de aprobare  
cu amendamente 

(500/R din 28.11.13) 

2 PLx 415/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 
– prioritate legislativă – raport comun cu comisia similară de 
la Senat 

Guvern 27.11.13 
Raport comun  
de aprobare 

(58/RC din 28.11.13) 

3 PLx 416/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr.18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2013 – prioritate legislativă – raport comun cu comisia 
similară de la Senat 

Guvern 27.11.13 
Raport comun  
de aprobare 

(59/RC din 28.11.13) 

4 PLx 442/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2013 – prioritate legislativă – raport comun cu comisia 
similară de la Senat  

Guvern 27.11.13 

Raport comun  
de aprobare cu 
amendamente v      

(60/RC din 28.11.13) 

5 PLx 443/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.100/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2013 – prioritate legislativă – raport 
comun cu comisia similară de la Senat 

Guvern 27.11.13 
Raport comun  
de aprobare 

(61/RC din 28.11.13) 

II. Comisia pt. industrii 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 PLx 419/2013 

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranță a 
deșeurilor radioactive, precum și a Legii nr.111/1996 privind 
desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

28.11.13 Raport de aprobare  
 (501/R din 28.11.13) 
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activităților nucleare 

2 PLx 449/2013 

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice 
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și 
întreprinderile familiale 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

28.11.13 Raport de aprobare  
 (502/R din 28.11.13) 

3 PLx 
117/2009/2013 

Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea OUG 
nr.143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii – prioritate legislativă 

Guvern,   
adoptat     
de Senat 

27.11.13 

Raport suplimentar  
de respingere a  

cererii de 
reexaminare 

459/RS din 28.11.13 

4 PLx 
225/2009/2013 

Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.19/2009 privind unele măsuri în domeniul 
legislaţiei referitoare la achiziţiile publice – prioritate legislativă 

Guvern,   
adoptat    

 de Senat 
27.11.13 

Raport suplimentar  
de respingere a  

cererii de 
reexaminare 

460/RS din 28.11.13 

5 PLx 
468/2009/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.72/2009 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii – prioritate legislativă 

Guvern,   
adoptat    

 de Senat 
27.11.13 

Raport suplimentar  
de respingere a  

cererii de 
reexaminare 

461/RS din 29.11.13 

6 PLx 
821/2007/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.94/2007 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii – prioritate legislativă 

Guvern,   
adoptat    
de Senat 

27.11.13 

Raport suplimentar  
de respingere a  

cererii de 
reexaminare 

458/RS din 29.11.13 
 

III. Comisia pt.  muncă 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 
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1 

 

Plx 465/2011 
 
 
 
 

Plx 466/2011 
 
 
 

PLx 717/2011 
 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii Nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice 
 
 
 
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice 
 
 

 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 / 
2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

1 deputat,   
respinsă    
de Senat 

 

10 
deputaţi,  
respinsă    
de Senat 

 

2 deputaţi,   
adoptat   
de Senat 

27.11.13 

Raport suplimentar  
de aprobare cu 
amendamente 

533/RS din 27.11.13 

 

IV. Comisia juridică 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 PLx 536/2013 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Guvern,   
adoptat    
de Senat 

28.11.13 
Raport de aprobare  
cu amendamente 

(499/R din 28.11.13) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 

 
 

 Declaraţii politice 
 

Un institut al memoriei intelectuale şi morale a românilor 
 
Un număr de personalităţi publice au iniţiat un proiect de act normativ prin care propun înfiinţarea unui 

Institut naţional, în subordinea Academiei Române, care să revigoreze memoria naţională a poporului român după 
experienţa totalitară comunistă. 

Activitatea Institutului, prin lucrările pe care le va realiza îşi propune să restituie creaţia şi opera unor 
personalităţi istorice ale ţării noastre din domeniile culturii, religiei, educaţiei, politicii, medicinei, economiei etc. 
care au luptat pentru păstrarea şi promovarea identităţii poporului român, dar şi promovarea dialogului intercultural 
la nivel european şi global. 

Institutul îşi propune apărarea memoriei naţionale prin cunoaşterea şi valorizarea personalităţilor de frunte 
ale ţării, în consonanţă cu demersurile fundamentale ale Academiei Române de recuperare a tradiţiei istorice a 
elitelor naţionale, a contribuţiei acestora la dezvoltarea instituţiilor fundamentale ale statului român, a vieţii 
parlamentare şi democratice din România. 

O atenţie specială va fi acordată aprofundării ştiinţifice a activităţii personalităţilor publice care au luptat 
pentru unitate naţională, independenţă statală, modernizare, progres social şi democraţie, pentru apărarea valorilor 
culturii româneşti şi promovarea interesului naţional în Europa şi în lume. 

Institutul va promova programe de cercetare ştiinţifică, activităţi cu caracter public (simpozioane, conferinţe, 
mese rotunde, dezbateri, expoziţii etc.) şi acorduri de colaborare şi expertiză în elaborarea strategiilor 
guvernamentale sectoriale, la nivel naţional şi local. Ca misiunea academică, Institutul va fi responsabil de strângerea 
datelor, informaţiilor, documentelor, dosarelor, reprezentărilor şi imaginilor despre personalităţile publice marcante 
ale istoriei naţionale. 

Activitatea publicistică- editorială a Institutului se va reflecta în publicaţia periodică pe care o va realiza, în 
indexul personalităţilor publice, biografii ale personalităţilor publice, monografii, precum şi colecţii de documente. 

Pentru început, Institutul îşi propune câteva programe de interes: „Identificarea personalităţilor publice 
reprezentative la nivel naţional”, „Recuperarea memoriei personalităţilor publice din provinciile istorice româneşti”, 
„A doua Românie- personalităţi publice din ţinuturile locuite de români din afara graniţelor ţării şi din diasporă”, 
„Personalităţi publice încarcerate şi victime ale regimurilor totalitare din România”, „Dezvoltarea cooperării 
bilaterale cu instituţii similare din Europa şi din lume (Franţa, Polonia, Slovacia, Moldova etc.)”, „Personalităţi ale 
vieţii parlamentare româneşti”, Galeria primilor miniştri”, Şefii de stat ai României”, „Personalităţi academice din 
toate timpurile”, „Personalităţi ale cultelor din România”, „Personalităţi militare şi comandanţi”, „Personalităţi ale 
culturii şi artei româneşti”. 

Institutul va organiza anual o conferinţă naţională, iar în anul 2019 va organiza Conferinţa omagială „100 de 
ani de la Marele Război de Reîntregire”. 

Totodată, Institutul va realiza o colecţie de monografii biografice, colecţia „Recuperare culturală şi memorie 
istorică”, precum şi diverse dicţionare tematice şi „Enciclopedia Panteonului Românesc”. 
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Domnul Director dr. Radu Ciuceanu, personalitate distinsă a vieţii noastre publice este coordonatorul de 
suflet al acestei nobile şi necesare întreprinderi intelectuale şi morale pentru istoria poporului român. 

În cadrul acestui Institut îşi vor desfăşura activitatea specialişti şi experţi de prestigiu, care potrivit unor 
programe de cercetare, vor realiza lucrări de certă valoare ştiinţifică. 

Precizăm faptul că această iniţiativă are sprijinul Academiei Române, sub egida căreia a fost constituită 
Fundaţia „Panteonul României”, ca organizaţie non-profit. Fundaţia are printre cei 27 de membri fondatori o seamă 
de personalităţi marcante: academician Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române, academician Dan Berindei, 
vicepreşedinte al Academiei Române, academician Păun Ion Otiman, secretar general al Academiei Române, dr. 
Radu Ciuceanu, directorul Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului, ES Arhiepiscopul Ion Robu şi alte 
personalităţi importante ale vieţii academice şi culturale din România. 

Ca deputat în primul Parlament democratic al României din anii 1990-1992 şi membru al Parlamentului 
actual, consider că este momentul ca Parlamentul nostru să se solidarizeze în susţinerea unui astfel de proiect, iar 
Guvernul României să se implice în găsirea unor soluţii financiare adecvate pentru înfiinţarea acestui Institut 
naţional. 
4/075/754.2342 office@panteonulromaniei.ro 

 
Deputat 

Marian Enache 
 

*** 
 

Procesul descentralizării 
 

 
Domnule Preşedinte, 
Onoraţi colegi, 
În data de 19 noiembrie 2013, Guvernul României şi-a asumat în Parlamentul României răspunderea pentru 

un act normativ de importanţă deosebită: Legea privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe 
exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a uor măsuri de 
reformă privind administraţia publică. 

Trebuie precizat chiar de la început faptul că Programul de Guvernare 2012-2016 asuma faptul că procesul 
de descentralizare „trebuie realizat la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv judeţe, municipii, 
oraşe şi comune, astfel încât majoritatea serviciilor publice deconcentrate din judeţe să devină instituţii de interes 
judeţean/ local, în coordonarea/ subordonarea autorităţilor locale.” 

Este cunoscut faptul că descentralizarea, ca proces de redistribuire a funcţiilor, puterilor, oamenilor şi 
resurselor de către autoritatea centrală către autorităţile locale, este o temă controversată şi actuală nu doar pentru 
România, ci la nivel mondial. Însuşi premierul Victor Ponta a menţionat că a existat şi există „o mare reticenţă faţă 
de ideea de descentralizare, apărută, îndeosebi, din aparatul birocratic din ministere. Au fost bătălii importante cu 
armatele de funcţionari din ministere care, evident, nu vor să dea nimic din puterile pe care le au.” Tot domnia sa 
preciza că „statul român rămâne un stat unitar”, unul dintre obiectivele descentralizării fiind acela „ca noua 
programare europeană să ia în calcul şi autorităţile locale în vedera accesării de fonduri europene.” 

Din conţinutul legii, rezultă că domeniile care vor fi „descentralizate, ca şi competenţe, atribuţii şi instituţii, 
sunt sănătatea, agricultura, mediul, cultura, tineretul şi sportul, autorizarea şi clasificarea în turism, cluburile şi bazele 
sportive, taberele şcolare, precum şi competenţele teritoriale legate de pescuit.” Aproximativ 14.000 de angajaţi vor fi 
transferaţi în instituţii descentralizate, păstrând conform proiectului statutul şi drepturile pe care le deţin în acest 
moment, iar după implementarea descentralizării, „taxele locale vor fi decise de primari şi de consiliile locale.” 

În plenul Camerei Deputaţilor şi Senatului, premierul României a precizat că se „transferă la autorităţile 
locale oameni şi cu buget, şi cu imobile, însă anul viitor, pentru că e în programul nostru de guvernare, toate 
autorităţile publice locale trebuie să-şi facă nişte norme, nişte norme cu standard european, câte persoane, ce buget au 
nevoie şi atunci, în mod sigur, administraţia locală va face sigur şi reduceri. Dar nu acum, probabil pentru bugetul din 
2015.” Anterior, ministrul finanţelor a subliniat faptul că „procesul de descentralizare şi de reorganizare 
administrativă va reduce cu cel puţin 10% numărul de personal din structurile reorganizate.” 
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Ca aspect pozitiv trebuie menţionat faptul că proiectul de lege prevede modul în care sunt stabilite bugetele 
instituţiilor descentralizate, respectiv pe baza standardelor de cost. Dar, până la aprobarea acestor standarde, bugetul 
se va realiza pe baza bugetului pe anul anterior, actualizat cu indicele preţurilor de consum. Se precizează că 
finanţarea atribuţiilor şi competenţelor descentralizate la nivel judeţean/ local se face integral de la bugetul de stat, 
iar sumele alocate pentru fiecare judeţ pentru finanţarea cheltuielilor publice transferate se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale „prin hotărârea consiliului judeţean, adoptată după consultarea primarilor”. 

În acest mod, descentralizarea va permite autorităţilor locale să utilizeze noile puteri şi resurse puse la 
dispoziţie pentru a rezolva problemele specifice ale regiunii. Eficienţa activităţii ar trebui, cel puţin teoretic, să 
crească deoarece autorităţile locale ar trebui să deţină o viziune mai bună a asupra nevoilor şi cerinţelor stringente 
ale zonei de care devin direct responsabili. 

Proiectul prevede, la articolul IX, că „personalul instituţiilor publice şi structurilor care fac obiectul prezentei 
legi îşi păstrează drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a acesteia”. 

Descentralizarea realizată în ţările Uniunii Europene, Franţa fiind considerată ca referinţă în domeniu, s-a 
realizat printr-un proces derulat pe parcursul mai multor decenii şi după analize economico-sociale aprofundate. Cu 
toate acestea, Franţa continuă să se confrunte şi astăzi cu trei probleme majore: cooperarea pe orizontală, articularea 
competenţelor între cele trei nivele descentralizate (independente, dar fără competenţe exclusive) şi angajarea 
acţiunilor care necesită coordonare şi redistribuire a măsurilor economico-sociale. 

În România, riscurile ce pot apare datorită discontinuităţii de decizie şi a competiţiei interne între judeţe pot 
fi mult mai mari decât în celelalte ţări membre ale Uniunii Europene. În condiţiile în care există mari discrepanţe în 
dezvoltarea economică a judeţelor ţării, afectarea proiectelor strategice de anvergură poate reprezenta un risc major. 
Ţara noastră nu are tradiţii de tip autonomist, precum Spania sau Italia, modelul francez fiind cel mai viabil întrucât 
atât România, cât şi Franţa sunt state unitare, cu o tradiţie administrativă şi constituţională asemănătoare. În Franţa, 
descentralizarea s-a făcut în proporţie de 95% înspre prefecturi, prefectul fiind reprezentantul guvernului în teritoriu; 
în Polonia, prim-ministrul exercită monitorizarea activităţilor administraţiei judeţene, iar Camera Regională de Audit 
supraveghează activităţile financiare şi revocă deciziile care contravin legii. Proiectul de lege pune Consiliul judeţean 
în centrul dezvoltării locale, acestuia dându-i-se posibilitatea de a avea venituri proprii (prin taxe încasate, până în 
prezent, de direcţiile deconcentrate ale ministerelor), respectiv patrimoniu (prin preluarea activelor fostelor instituţii 
deconcentrate, clădirile şi bunurile intrând în patrimoniul, actualmente inexistent, al judeţului). Viziunii unei 
dezvoltări sustenabile, cu scenarii de îmbunătăţire a calităţii serviciilor publice în jurul centrelor urbane- singurele 
entităţi capabile să genereze o dezvoltare dinamică- i se contrapune o întărire a rolului şi importanţei Consiliilor 
judeţene. Municipalităţile şi localităţile mari ar putea fi descurajate în iniţierea proiectelor de anvergură, în condiţiile 
în care nu le este recunoscut potenţialul de coagulare a proiectelor pe modelul dezvoltării urbane policentrice. 

În toate ţările Uniunii Europene, statul (central) păstrează tot ceea ce înseamnă coordonare, omologare, 
standardizare şi control, pentru că aceste criterii sunt unice. Statul nu poate delega în mod exclusiv nici o competenţă. 
Tocmai din aceste considerente, poliţia, agenţia de prestaţii sociale, porturile şi chiar cinematografele vor rămâne în 
structurile centrale, deşi ele au fost prevăzute iniţial în proiectul legii descentralizării. Dacă decizia construirii unui 
patinoar, a unei piscine sau a unui dispensar poate şi trebuie luată pe plan local, pe bază de fonduri care merg direct 
acolo unde s-a promis în campania electorală, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre dreptul Consiliului judeţean 
şi, implicit, preşedintelui acestui consiliu de a decide, de exemplu, numirea conducătorilor fostelor instituţii 
deconcentrate (circa 35 de persoane pe judeţ) sau gestionarea clădirilor de patrimoniu. Orice act de modificare a 
patrimoniul public şi privat al statului este administrat şi reglementat prin Hotărâre de Guvern care, sub sancţiunea 
nulităţii absolute, se publică în Monitorul Oficial. Transferarea patrimoniului la consiliile judeţene înseamnă că, pe 
viitor, orice modificare a patrimoniului nu se mai face prin hotărâri de guvern, ci prin hotărâri ale Consiliului 
judeţean. Or, regimul de publicitate al hotărârilor de consiliu judeţean este substanţial diferit faţă de cel al hotărârilor 
de guvern (pot fi publicate pe site-urile web ale consiliilor judeţene, în publicaţii locale sau pot fi afişate la avizier). 

Deşi teoria descentralizării este unanim acceptată, trebuie precizat faptul că în practică au fost constatate 
unele limite legate îndeosebi de investirea cu autoritate suplimentară şi masivă a autorităţilor locale alese. 
Descentralizarea făcută în această manieră a determinat o dezvoltare dezechilibrată a regiunilor, tocmai datorită 
faptului că nevoile şi resursele nu sunt uniforme pentru fiecare regiune. Nu trebuie uitat nici un moment că 
principalul scop al descentralizării este de a oferi servicii publice de o mai bună calitate, la un preţ mai redus, 
concomitent cu modernizarea instituţiilor care sunt responsabile de furnizarea acestor servicii. 
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Considerăm că pentru demararea procesul de descentralizare trebuia elaborată şi o metodologie de 
inventariere a proprietăţii publice locale, fără de care este dificil de separat şi de înregistrat proprietatea publică. În 
fapt, problemele ce pot apărea nu ţin atât de conceptul de descentralizare, ci de implementarea efectivă a 
acestuia. O schimbare majoră la nivel naţional, cum este aceasta, va necesita o perioadă de tranziţie şi de adaptare la 
noua situaţie de fapt. Este crucial ca în această perioadă să se facă toate eforturile pentru a asigura o cât mai bună 
înţelegere din partea populaţiei a efectelor reale ale descentralizării şi pentru a se evita abuzul de putere din 
partea unor persoane mai puţin bine intenţionate. 

Dacă va fi adoptată în forma actuală, legea va trebui imediat completată prin alte acte normative prin care să 
se introducă unii indicatori de performanţă ai serviciilor publice şi pentru constituirea, aşa cum s-a realizat în Franţa 
prin Legea din 6 februarie 1992 şi apoi Legea din 12 iulie 1999 (cunoscută ca legea lui Chevenement) a unor comisii 
pentru „cooperarea intermunicipală”, a unor „curţi administrative/ tribunale” şi a unor „camere regionale de conturi”, 
care să atenueze puterea acordată prin prezenta lege Consiliilor judeţene. 

 
 

Deputat 
Marian Enache 

 
*** 

 
 

Un buget „aproape” nedescentralizat 
 

 
Domnule Preşedinte, 
Onoraţi colegi, 
Guvernul României a prezentat Parlamentului proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2014 şi proiectul 

legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2014. 
Analizând coordonatele construcţiei bugetare pe anul 2014, se poate constata că Guvernul a îndeplinit 

obiectivele politicii bugetare în 2013: au crescut salariile bugetarilor cu 15%, pensiile cu 4%, salariul minim cu 15%, 
venitul minim garantat cu 8%; s-au plătit arierate în sănătate în valoare de 2,6 miliarde lei, iar arieratele administraţiei 
locale s-au diminuat cu 600,0 milioane lei, pe fondul acordării unor împrumuturi din Trezorerie pentru plata 
arieratelor; au crescut cheltuielile pentru cofinanţarea proiectelor europene cu 3,3 miliarde lei, acordându-se 
împrumuturi temporare din Trezorerie de peste 8 miliarde lei pentru plata beneficiarilor de proiecte finanţate din 
fonduri europene în contul plăţilor ce vor fi efectuate de UE. 

Cu toate aceste creşteri de cheltuieli şi în pofida unor realizări sub aşteptări ale veniturilor fiscale, deficitul 
bugetar s-a încadrat în ţintele propuse. Pe parcursul anului 2013, România a ieşit din procedura de deficit bugetar 
excesiv şi a avut o politică bugetară caracterizată de un management prudent al cheltuielilor publice şi de o 
îmbunătăţire semnificativă a managementului datoriei publice. Pe metodologia europeană de angajamente, deficitul 
bugetar în anul 2013 a scăzut la 2,6% din PIB, faţă de 3,0% din produsul intern brut. 

Din analiza obiectivelor generale ale politicii bugetare pentru anul 2014 rezultă că se urmăreşte continuarea 
consolidării fiscale prin reducerea deficitului de la 2,6% din produsul intern brut în anul 2013, la 2,2% în anul 2014, 
stimularea creşterii economice prin creşterea investiţiilor publice, stimularea mediului de afaceri prin schemele de 
garanţii de stat şi ajutoare de stat, sprijinirea producătorilor agricoli, asigurarea protecţiei sociale pentru categoriile de 
populaţie cu venituri reduse (prin indexarea pensiilor cu 3,75%, creşterea salariului minim cu 12,5% şi creşterea 
venitului minim garantat cu 4,5%). Sintetizând indicatorii macroeconomici ai construcţiei bugetare se constată că 
produsul intern brut va fi în anul 2014 de 658.615 milioane lei, creşterea economică va fi de 2,2%, inflaţia medie 
anuală de 2,4%. Deficitul este estimat la 14.490 milioane lei, câştigul salarial net lunar la 1.676 lei, iar numărul total 
de şomeri de 435.000 persoane. 

Este cunoscut faptul că importanţa bugetului naţional este dată de cele trei dimensiuni ale sale: etalon pentru 
gradul de îndeplinire a obiectivelor strategice stabilite de Guvern în anul precedent; imagine de ansamblu pentru 
situaţia economică actuală şi hartă a priorităţilor naţionale pentru perioada următoare. Analizat din acest punct de 
vedere se poate constata că, având în vedere rectificările bugetare realizate pe parcursul anului în curs, nu toate 
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obiectivele pentru 2013 au fost realizate, printre obiectivele realizate numărându-se creşterea salariului minim pe 
economie, scăderea inflaţiei şi stabilizarea leului. Cu toate că Eurostat a arătat că România are cea mai mare creştere 
economică din Uniunea Europeană pe trimestrul al III-lea 2013, efectele crizei economice nu au fost înlăturate, 
indicatorii economici pentru anul 2014 fiind, încă, sub nivelul anului 2008. O serie de entităţi administrative centrale 
vor primi în anul 2014 bugete mai mici decât cele din anul 2013: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Justiţiei, Ministerul 
Economiei, Ministerul Societăţii Informaţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Culturii, dar şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Agenţia Naţională 
de Integritate, Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii, Academia Română, Curtea de Conturi, Serviciul 
de Informaţii Externe, Serviciu de Pază şi Protocol, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Ca membru al Comisiei 
pentru învăţământ, trebuie să constat că nici domeniul educaţiei nu a fost finanţat tratat în conformitate cu 
prevederile legale. Conform art. 8 din Legea educaţiei, învăţământul ar trebui să beneficieze de un buget de 6% din 
produsul intern brut, dar implementarea efectivă a acestui articol a fost din nou amânată. Asupra proiectul legii 
bugetului în forma prezentată pot fi exprimate şi alte rezerve. 

Riscurile asumate prin proiectul de buget prezentat vizează, în primul rând, extrapolarea rezultatelor 
economice obţinute după un an agricol foarte bun. Dacă producţia agricolă în anul 2014 ar înregistra o contracţie 
accentuată din cauza unor condiţii climatice defavorabile, efectele se vor resimţi direct în inflaţie şi creşterea 
economică. În al doilea rând, există un risc cu impact în toate sectoarele economice şi cu deosebire asupra 
întreprinderilor mici şi mijlocii datorită politicii restrictive de creditare a sectorului bancar. Pentru atingerea 
obiectivelor de creştere economică din anul 2014 este nevoie de o extindere semnificativă a creditării agenţilor 
economici şi a populaţiei. În al treilea rând, nu este cuantificat riscul generat de  stresul de pe pieţele financiare şi 
reactivarea unor percepţii negative cu privire la riguroasa aplicare a politicilor economice. Materializarea 
previziunilor depinde de viitoarele evoluţii din mediul de business şi de încrederea consumatorilor, implementarea 
unui mecanism unic de supraveghere financiară constituind o cerinţă a înfăptuirii uniunii bancare. Anumite provocări 
afectează pieţa financiară şi sectorul bancar, ipoteza de reducere a incertitudinii şi de îmbunătăţire a condiţiilor de 
finanţare, nu exclud slăbirea încrederii financiare, mai ales pe fondul unui ritm mai lent de continuare a reformelor. 
În al patrulea rând, având în vedere stocul în descreştere al garanţiilor de stat emise în trecut pentru împrumuturile 
contractate de companii şi gradul foarte redus al plăţilor efectuate de Ministerul Finanţelor Publice în calitate de 
garant în contul garanţiilor emise în cadrul programelor guvernamentale, estimările privind plăţile ce urmează a se 
efectua din bugetul de stat în contul acestor garanţii se situează sub 0,1% din produsul intern brut în perioada 2014-
2017. Ipotezele acestui scenariu au în vedere şi garanţiile de stat emise în cadrul programului guvernamental „Prima 
casă”, a programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, 
finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, a programului pentru reabilitarea 
termică a ansamblurilor de locuinţe, a programului de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a 
programului guvernamental cu privire la măsuri pentru îmbunătăţirea arhitecturală şi a cerinţelor de mediu a 
ansamblurilor de locuinţe. Or, la estimarea plăţilor în contul garanţiilor emise, nu au fost luate în considerare 
eventualele plăţi în contul noului program guvernamental pentru garantarea liniilor de credit destinate capitalului de 
lucru al întreprinderilor mici şi mijlocii, întrucât pentru acest program nu a fost elaborată legislaţia secundară. În al 
cincilea rând, în opinia noastră nu sunt suficient cuantificate riscurile generate de nerealizarea veniturilor la 
nivelurile stabilite în programul bugetar în anul 2013, reflectat în pierderile din sectorul bancar, scăderea TVA 
aferentă importurilor, veniturilor fiscale mai mici şi colectării mai slabe. Cauzele care au stat la baza nerespectării 
ţintelor de venituri pot continua să producă efecte şi pe parcursul exerciţiului bugetar 2014, generând constrângeri 
suplimentare pe partea de cheltuieli şi impunând, totodată, prudenţă sporită în ceea ce priveşte respectarea ţintelor 
fiscale şi a angajamentelor asumate de România cu organismele financiare internaţionale. În al şaselea rând, deşi s-
au înregistrat progrese în absorbţia fondurilor Uniunii Europene, nu rezultă că s-ar fi corectat iregularităţilor trecute 
din sistem, mai ales în ceea ce priveşte problemele legate de achiziţiile publice. În fine, există îndoieli asupra 
modului cum au fost soluţionate riscurile cauzate de cheltuielile legate de îmbătrânirea populaţiei, având în vedere 
procentul scăzut al contribuabililor care sunt activi pe piaţa muncii faţă de procentul persoanelor care beneficiază de 
drepturi de pensie. 

Pe de altă parte, trebuie relevate aspectele pozitive desprinse în urma analizei proiectului de buget pentru 
anul 2014. Este de salutat decizia executivului de a creşte salariul minim de la 800 lei/ lună la 850 lei/ lună începând 
cu luna ianuarie 2014 şi la 900 lei/ lună în luna iulie 2014, majorarea valorii punctului de pensie cu 3,75% pentru 
anul 2014, precum şi plata tranşei de 25% din titlurile executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale 
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personalului din sectorul bugetar. De asemenea, este de salutat decizia de relaxare a politicii privind ocuparea 
posturilor vacante din instituţii şi autorităţi publice, revenindu-se la ocuparea posturilor vacante pe baza principiului 
„unu la unu”, respectiv la un post ocupat devenit vacant, un post ocupat. Este foarte importantă şi decizia de stabilire 
a unei ţinte de ocupare la nivel naţional de 70% în anul 2020 pentru populaţia din grupa de vârstă 20-64 de ani, 
precum şi instituirea venitului minim de inserţie ca principală formă de intervenţie pentru prevenirea sărăciei, în 
scopul garantării unui venit minim fiecărei persoane din România. Nu în ultimul rând, trebuie apreciată intenţia 
asumată explicit de guvern pentru simplificarea sistemului de taxe, creşterea colectării veniturilor bugetare şi 
reducerea evaziunii fiscale. 

 
 

Deputat 
Marian Enache 

 
*** 

 
Ziua naţională a României 

 
 

Domnule Preşedinte, 
Onoraţi colegi, 
 
Prima aniversare postdecembristă a Zilei naţionale s-a desfăşurat la 1 Decembrie 1990, în cetatea Marii 

Uniri, Alba Iulia, într-un cadru care a reconstituit atmosfera de la 1 decembrie 1918. La marea adunare populară, au 
rostit discursuri preşedintele României, Ion Iliescu, preşedintele Senatului, Alexandru Bârlădeanu, preşedintele 
Camerei Deputaţilor, Dan Marţian, primul ministru, Petre Roman, Corneliu Coposu, preşedintele Partidului Naţional 
Ţărănesc Creştin şi Democrat, Radu Câmpeanu, preşedintele Partidului Naţional Liberal, Sergiu Cunescu, 
preşedintele Partidului Social-Democrat Român, Szocs Geza, secretarul general al Uniunii Democrate a Maghiarilor 
din România, înalţi reprezentanţi ai cultelor. 

Am avut, atunci, onoarea de a fi desemnat să dau citire textului Declaraţiei solemne a Parlamentului 
României, în faţa celor peste două sute de mii de români participanţi la adunarea populară de celebrare a Zilei 
naţionale, veniţi din toate judeţele ţării. 

Primul Parlament al României, ales liber şi democratic la 20 mai 1990, adoptase în iulie 1990, legea prin care 
ziua de 1 decembrie a fost declarată zi naţională a României. 

Articolul 12 alin. (2) din Constituţia României din anul 1991 a statuat că „Ziua naţională a României este 1 
Decembrie”. 

După ce Basarabia (la 27 martie 1918) şi Bucovina (la 28 noiembrie 1918) s-au unit cu România, la 1 
decembrie 1918, la Alba Iulia, Adunarea Naţională a decis desăvârşirea statului naţional unitar român, prin unirea 
Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România.  

Au fost prezenţi 1.228 deputaţi şi delegaţi oficiali, cei cinci episcopi, patru vicari, zece delegaţi ai 
consistoriilor ortodoxe şi ai capitlurilor greco-catolice, 129 protopopi, precum şi o sută de mii de români veniţi din 
toate părţile unde se vorbea limba română. Astăzi, să ne amintim de măreţia acelui moment şi să încercăm să ne 
ridicăm la înălţimea lui. 

Să acordăm mai mult respect istoriei noastre naţionale şi Zilei naţionale. Să renunţăm la unele inerţii şi 
tendinţe cosmopolite, să nu ne fie ruşine că suntem români, aşa cum, din păcate, auzim tot mai des în mijloacele 
mass-media. Să rămânem patrioţi, păstrându-ne identitatea noastră românească în cadrul familiei mari europene la 
care am aderat în urmă cu şapte ani. 

 
 

Deputat 
Marian Enache 

 
*** 
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25 Noiembrie - Ziua Mondiala pentru Elimintarea Violentei asupra Femeii 
 
 
 In fiecare zi, milioane de femei si fete din intreaga lume sunt batute si abuzate. Multe sunt agresate in casele 
lor de catre membri ai familiei sau ale comunitatii lor. Unele sunt bogate, altele sunt sarace. Unele au studii, altele nu. 
Ele sunt mame, fiice, surori, prietene. Ele au un singur lucru in comun: sunt femei si sunt abuzate tocmai din aceasta 
cauza. 
 In memoria celor trei surori Mirabal, activiste pentru drepturile femeilor in Republica Dominicana, ucise la 
ordinele dictatorului Rafael Trujillo, activistii pentru drepturile de gen au stabilit in 1981 ca pe 25 noiembrie sa fie 
sarbatorita ziua impotriva violentei asupra femeilor. Abia pe 17 decembrie 1999, prin rezolutia nr. 45/134, Adunarea 
Generala ONU a declarat ziua de 25 noiembrie ca Ziua Mondiala pentru Elimintarea Violentei asupra Femeii. 
 In prezent exista 89 de state care au o forma de prevedere legala privind violenta in familie, violul marital 
poate fi pedepsit in 104 tari, iar nouazeci de state au o forma de prevedere legislativa impotriva hartuirii sexuale. 
 Articolul 4, alineatul 2 din Constitutia Romaniei prevede ca “Romania este patria comuna si indivizibila a 
tuturor cetatenilor sai, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de 
opinie, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala”, in timp ce articolul 48 stabileste egalitatea intre soti 
in casatorie. 
 
 Romania se numara printre statele care condamna violenta in familie, violul marital, hartuirea sexuala si 
traficul de fiinte umane si face progrese importante in fiecare an in aplicarea acestor legi. Violenta in familie ramane 
insa o problema de amploare nationala. Conform Studiului Sanatatii Reproducerii din 2004, o femeie din trei a fost 
victima violentei verbale sau fizice a partenerului de viata, iar in 2006, 151 de femei au decedat ca urmare a actelor 
de violenta in familie.  
 Noua legislatie a modificat definitia de violenta in familie pentru a putea include si violenta verbala, fizica, 
psihologica, sexuala sau spirituala si a permis victimelor de a solicita si de a obtine un ordin judecatoresc de protectie 
si un ordin de restrictie fata de agresor. Victima are dreptul la respectarea personalitatii, intimitatii, demnitatii si 
beneficiaza de protectie speciala, consiliere, reabilitare, reintegrare, asistenta medicala gratuita si asistenta juridica. 
Poate cea mai importanta parte a acestor prevederi este cea de a permite unei victime sa solicite un ordin de protectie 
si de restrictie, care poate fi folosit pentru a interzice agresorului de a reveni in locuinta familiei (chiar daca aceasta 
este proprietatea lui) sau poate fi folosit pentru a-i interzice agresorului sa contacteze victima. Agresorul trebuie sa 
pastreze o distanta minima de proprietate si sa suporte unele costuri, cum ar fi cheltuielile medicale si cele de 
judecata. 
 Constientizarea societatii asupra subiectului drepturilor omului, violentei in familie si politicilor democratice, 
transmiterea catre populatie a unui mesaj care afirma ca violenta impotriva femeii (in cadru familial sau in relatia de 
cuplu) este un comportament indezirabil, anomic si deviant, informarea tinerilor cu privire la efectele negative (pe 
termen mediu si lung) ale violentei asupra femeii, educarea intregii societati prin promovarea unor politici afirmative 
si nediscriminatorii pentru cresterea calitatii vietii femeilor din Romania si sprijinirea organizatiilor care discuta 
deschis aceste probleme  si iau atitudine impotriva violentei domestice, sunt factori care pot contribui la schimbarea 
datelor statistice ingijoratoare din acest moment. 

 
Deputat 

Rodica Nassar 
 

*** 
 

USL iubeste Iaşul 
 

Doamnelor şi domnilor, stimaţi colegi, 
Recunosc şi îmi asum faptul că experienţa mea politică nu este prea vastă şi de aceea poate că am uneori 

uimiri pe care colegii mei mai experimentaţi le-ar putea trata cu un zâmbet. Cu riscul de a stârni asemenea surâsuri, 
trebuie să vă mărturisesc faptul că sunt absolut siderată de retorica pe care unele organe mass-media, inspirate de 
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gânditorii politicilor de dreapta, şi cei care le cântă în strună pe bani mulţi, le aruncă în ultima vreme în dezbaterea 
publică.  

Dacă e să mă refer la chestiunile politice de la nivel central, nu pot să nu observ discursul găunos al liderilor 
PDL, care, fiindcă tot sunt campioni la schimbat culori politice, în aceste zile au devenit verzi de furie din cauza 
succesului fenomenal pe care l-a avut vizita delegaţiei chineze în România. Corifeii capitalismului absolut, lăudătorii 
necondiţionaţi ai investiţiilor străine, campionii ideii că trebuie să facem orice pentru ca în ţara noastră să vină 
investiţii fie şi de un dolar, au devenit astăzi primii critici ai investiţiilor chineze. E greu de imaginat mai multă 
ipocrizie decât cea a acelor oameni politici şi jurnalişti care în luna octombrie criticau Guvernul Ponta pentru lipsa 
investiţiilor străine, iar astăzi au o problemă cu cele zece miliarde de dolari care vor fi investite în România de 
companiile chinezeşti. Când aţi fost sinceri, domnilor şi doamnelor? Oare nu vă ajunge sancţiunea electorală pe care 
aţi primit-o din partea unui popor care nu vă mai înghite tertitipurile mediatice şi propagandistice? Oare chiar credeţi 
că românii, după 23 de ani, nu-şi dau seama că investiţiile străine, indiferent de unde vin ele, au mereu un preţ? E de 
înţeles că un succes diplomatic şi economic precum cel de la începutul acestei săptămâni nu vă convine fiindcă el 
demonstrează diferenţa de calibru dintre politicienii USL şi cei din PDL, dar e oare necesar să vă mai acoperiţi şi de 
ridicolul ipocriziei?  

În acelaşi context, am un mesaj politic şi pentru colegii din opoziţie care provin din regiunea de nord-est şi 
din Iaşi în special. USL n-a promis niciodată că va acţiona în aşa fel încât resursele ţării să fie alocate în mod 
preferenţial. USL a militat pentru normalitate, iar platforma-program cu care candidatul USL la primăria Iaşului, 
domnul primar Gheorghe Nichita, a câştigat la scor alegerile din Iaşi a cuprins pe un loc central ideea că fiecare 
comunitate trebuie să primească resurse proporţionale cu capacităţile ei administrative, cu nevoile şi cu ponderea 
populaţiei. A pretinde că întâlnirea dintre Gheorghe Nichita şi premierul Victor Ponta, în urma căreia guvernul USL 
şi-a reafirmat programele importante pentru regiunea de nord-est, este fie inutilă fie se înscrie într-o logică feudală, 
aşa cum pretind unii colegi din PDL, este o atitudine care, iertat fie-mi cuvântul, sună a neghiobie. Suntem în 
concurenţă mai ales cu noi înşine şi multe dintre resursele necesare dezvoltării regiunii de nord-est şi Iaşului trebuie 
asigurate pe cele două căi cuprinse în strategia USL: atragerea de fonduri europene şi alocarea după criterii clare a 
fondurilor de la buget. Asta a promis USL. Este desigur greu ca parlamentarii noştri, primarii noştri să poată repara 
într-un an distrugerile pe care le-a produs pedeapsa pe care Boc şi Băsescu au aplicat-o Iaşului fiindcă a fost mereu o 
oază a social-democraţiei într-o mare portocalie de oameni care scriu cu oi pe dealuri ca să se vadă frumos din 
elicopterele portocalii. Guvernul Ponta nu trebuie să aloce discreţionar resurse Moldovei, ci trebuie să se uite la 
nevoile şi capacitatea noastră organizatorică, fiindcă doar aşa vom ajunge în situaţia de normalitate în care 
comunităţile locale nu vor mai primi finanţări în funcţie de culoarea politică a celor care le conduc.  

Doamnelor şi domnilor, stimaţi deputaţi, 
USL iubeşte Iaşul, fiindcă a redat ieşenilor demnitatea, fiindcă a restrâns drastic abuzurile grosolane ale 

preşedintelui, fiindcă a reîntregit salariile şi a mărit pensiile. USL iubeşte Iaşul fiindcă Guvernul Ponta oferă oraşului 
din care vin şanse corecte cu cele ale altor mari oraşe, locuite tot de români plătitori de taxe şi impozite. USL iubeşte 
Iaşul pentru că guvernul condus de Victor Ponta recunoaşte necesitatea unei autostrăzi care să lege Iaşul de Târgu 
Mureş. USL iubeşte Iaşul pentru că pentru prima dată în istorie despre autostrăzi nu se mai vorbeşte doar în 
Transilvania. Acei care se prefac că nu văd aceste lucruri joacă o carte politicianistă, de-a dreptul jalnică.  

Nu pot încheia altfel decât întrebându-mă, cu referire la evenimente foarte recente, cine iubeşte mai mult 
Iaşul, Botoşaniul, Suceava, Focşaniul sau chiar Clujul? Guvernul Ponta care dă ţării un buget la timp sau preşedintele 
Băsescu, tătucul PDL care promite că-l va întârzia cu orice preţ? Şi nu, domnilor şi doamnelor din PDL, întrebarea nu 
e nicidecum una retorică! 
 
 

Deputat 
Cristina Nichita 

 
*** 
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Preşedinte anti-jucător 

 
 

România este, începând de marţi, gazda unui eveniment major din punct de vedere politic şi economic – 
Forumul Economic şi Comercial China – Europa Centrală şi de Est. Manifestarea este uriaşă cu adevărat prin 
implicaţiile pe care le propagă. Contribuie la aceasta participanţii de calibru, începând cu premierul chinez Li 
Keqiang, continuând cu oficiali din guvernele a 16 ţări din Europa Centrală şi de Est, premieri, miniştri, şi peste 1000 
de oameni de afaceri, reprezentanţi ai companiilor private şi de stat.  

Poate tocmai acesta e motivul pentru care, consecvent unor atitudini pe valul cărora a făcut carieră, 
preşedintele Traian Băsescu a ţinut cu tot dinadinsul să ne aducă aminte că are permanent o abordare total 
neprofesionalǎ şi nepoliticoasǎ faţǎ de partenerii instituţionali. Căci cum altfel am putea califica o convocare a 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (C.S.A.T.) în inima Forumului Economic şi Social, tocmai când premierul 
Victor Ponta avea programate mai multe întâlniri bilaterale cu omologi din Europa Centrală şi de Est?! Ce eclipsă de 
raţiune să-ţi sugereze că ai putea, astfel, să deviezi (fie şi pentru câteva secunde) atenţia de la un moment esenţial 
pentru România?! 

Trist pentru Traian Băsescu este nu nivelul la care se comportă, cu el ne-am obişnuit, ci faptul că nu înţelege 
(şi acţionează în consecinţă) că modelul lui (permanent agresiv şi dispreţuitor sau generator de ură) este acoperit 
zilnic de un altul. Traian Băsescu nu poate pătrunde această realitate şi, în nepoliteţea gesturilor care l-au consacrat, 
ia decizii de prea multe ori ridicole. Şi face asta cu toate reflectoarele pe el, fără ruşine sau minimă responsabilitate 
pentru interesul naţional. 

În linia acestor gesturi se înscrie convocarea iraţională a C.S.A.T. Şi tot aşa, blocarea descentralizării sau a 
bugetului. Toate indică un preşedinte care nu are drept reper nici modernizarea statului, nici stabilitatea politică, nici 
dezvoltarea economică, ci propriul lui joc. Care, în fapt, a devenit un anti-joc. Iar el, Băsescu, din presedinte jucǎtor 
ne convinge cǎ este de fapt un preşedinte anti-jucător. 

 
 

Deputat 
Ionuţ Săvoiu 

 
*** 

 
Preşedintele Traian Băsescu- singur împotriva tuturor 

 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 
 
 În ultimele sale luni de mandat domnul Preşedinte rămâne consecvent în tentativele sale de poziţionare a ţării 
către regres. Începând cu contestarea Memorandumului de Înţelegere încheiat între Guvern şi compania Rompetrol, 
prin care grupul se obligă a crea un fond de investiţii în România cu valoare de un miliard de dolari, opoziţia domniei 
sale cu privire la descentralizare si amanarea, pe cât constituţional posibil, promulgarea Legii referendumului, şi 
ajungând la ultima dar nu cea din urma iniţiativa a sa, respingerea proiectului de buget al anului viitor. 
Sub motivarea că nu este de acord cu creşterea accizei la carburanţi, domnul Traian Băsescu doreşte să clatine 
stabilitatea economică declarând că nu va aproba bugetul pe 2014, daca această prevedere, menţionată mai sus, nu va 
fi eliminată.  
 Ne amintim cu ce naturaleţe a aprobat legile Guvernului Boc în care salariile erau tăiate cu 25 la sută, taxa pe 
valoare adaugată era mărită până la 24 la sută, iar pensiile celor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională erau recalculate cu scopul de a fi reduse. 
Bugetul promovat de către Guvernul USL, vine în preîntâmpinarea dificultăţilor categoriilor vulnerabile şi stabileşte 
mărirea salariului minim în două etape, de la 800 la 900 de lei, creşterea salariilor profesorilor debutanţi şi acordarea 
burselor pentru medici rezidenţi, cât şi măsura propusă de scădere a contribuţiei asigurărilor sociale cu 5 la sută în a 
doua parte a anului următor. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 33 - 2013 săptămâna  25 – 29 

noiembrie 2013   

 

47

 Având aceste elemente în vedere, devine lesne de observat unde se dă adevărata luptă a Preşedintelui. Traian 
Băsescu duce o bătălie politică nu doar cu noi cei din USL, iar atitudinea sa ostilă ce are ca scop opoziţia faţă de 
acţiunile Guvernului nu este singura carte pe care Preşedintele o joacă.  
În spatele cortinei Traian Băsescu îşi pune în plicare planul de răzbunare asupra acelor 7,4 milioane de cetăţeni care 
au votat pentru demiterea sa din funcţie. Aceasta este dorinţa sa primordială, şi nu îşi va preda mandatul în linişte şi 
pace până când nu va mai aplica câteva lovituri de coasă tuturor locuitorilor acestei ţări. 

 
Deputat 

Eduard-Stelian Martin 
 

*** 
 

Nevoia de noi măsuri instituţionale de 
prevenire şi combatere a violenţei în familie 

 
 

Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
Astăzi se încheie săptămâna împotriva violenţei în familie, un subiect atât de actual şi arzător pentru 

societatea românească, pentru familiile din România, pentru autorităţi locale şi centrale dar şi pentru legiuitori. 
Scopul acestei săptămâni şi evenimentele asociate au marcat importanţa luptei împotriva violenţei faţă de femei, 
copii, dar mai presus de toate, lupta pentru un mediu sănătos, curat în care ne să putem creşte copiii în siguranţă.  

Eforturile depuse pentru a asigura siguranţa familiilor din România nu sunt de neglijat. În ultimii ani, 
legislaţia s-a îmbunătăţit prin modificări legislative venite atât din partea parlamentarilor cât şi din partea societăţii 
civile. Salut în special activitate de informare şi conştientizare pe care reprezentanţi ai societăţii civile, asociaţii ale 
victimelor abuzurilor în familie, organizaţii non-guvernamentale pentru protecţia categoriilor vulnerabile au dus-o 
de-a lungul ultimilor ani. Cu siguranţă, aceste eforturi au avut rezultate importante.  

Aş dori să îmi îndrept atenţia spre autorităţile statului şi asupra modalităţilor instituţionale de combatere a 
violenţei în familie. Modificările aduse la legea 217 din 2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie 
aduc un nou instrument la mâna celor abuzaţi - ordinul de restricţie. Acest ordin este o plasă de siguranţă pentru 
persoanele abuzate şi o metodă în plus de a implica şi responsabiliza organele de ordine.  

Cu toate acestea, măsurile de prevenire nu sunt încă implementate cu succes în comunităţile predispuse la 
aceste manifestări. Cu toate că ne bazăm pe societatea civilă pentru educaţie şi prevenţie, sunt convinsă că autorităţile 
locale, cu ajutorul organelor de ordine şi a celor juridice pot implementa programe de conştientizare şi educaţie. Un 
exemplu in acest sens ar fi vizitele juriştilor şi ale organelor de poliţie în şcoli şi derularea unor campanii de 
informare în rândul copiilor.  

Un sondaj recent arăta faptul că  43,5% dintre români susţin că de la începutul acestui an, au auzit printre 
cunoştinţe sau în zona în care locuiesc de situaţii de violenţă în familie",  iar 51,3% cred că violenţa în interiorul 
familiei este o problemă de interes public. Aceste cifre ne arată că nu mai putem fi martori tăcuţi la violenţa 
domestică.  

Bătaia nu este ruptă din rai, iar drepturile victimelor abuzurilor nu sunt facultative. Cei vinovaţi trebuie 
pedepsiţi şi împiedicaţi să mai comită fapte de violenţă împotriva celor pe care ar trebui să îi protejeze. Obligaţia 
noastră este să ne asigurăm că aceste drepturi sunt respectate iar cei vinovaţi sunt pedepsiţi pentru faptele lor aşa cum 
se cuvine. Parlamentul României trebuie să arate toleranţă zero faţă de violenţa în familie.  
 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Tamara Ciofu 

 
*** 
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Dragi colegi, 
 

Declaraţia mea politică de azi supune atenţiei dumneavoastră un lucru foarte important penru România şi 
pentru român, comerţul cu produse alimentare tradiţionale. Acesta este pe cale să dispară în ţara noastră din cauza 
supermarketurilor ce exercită un control poziţie dominantă asupra accesului pe care îl au agricultorii şi alţi 
distribuitori la consumator. 

Deputatul Ion Mihalache, cunoscut pentru modul în care venea îmbrăcat în Parlament, şi anume, în iţari şi cu 
cămaşa scoasă, spunea acum aproape un secol, „că statul este în drept şi este obligat să sprijine în mod special 
elementul românesc”. Foarte adevărate şi actuale vorbele lui. Statul român este obligat să sprijine comerţul tradiţional 
pentru că tradiţiile deosebesc popoarele iar modul în care ţăranul român se duce la piaţă duminica pentru a-şi vinde 
produsele, trebuie apreciat şi sprijinit. 

Doamnelor şi domnilor, se impun măsuri urgente prin promovarea unor acte normative care sa permită 
transparentizarea preţului cu care consumatorul achiziţionează produsele alimentare, limitarea taxelor pe care 
supermarketurile le impun producătorilor, eliminarea dependenţei economice a producătorului furnizor faţă de aceste 
magazine dar şi sprijinirea soluţiilor alternative pentru desfacerea produselor. 

Consider că România este un pic în urma altor state, care au legislaţie foarte bine pusă la punct în privinţa 
supermarketurilor. Germania, spre exemplu, nu admite programul de funcţionare al supermarketurilor duminica. În 
Franţa există o legislaţie specială privind supermarketurile, care au posibilitatea să aplice Convenţia colectivă 
naţională a marilor magazine. De asemenea, magazinele nu sunt deschise duminica, cu anumite excepţii în cazul unor 
sărbători foarte mari, cum ar fi Crăciunul. 

 Marea Britanie are la rândul său, o legislaţie, sau mai bine spus, un Cod de practici în relaţiile cu furnizorii, 
pe care supermarketurile sunt obligate să-l respecte. Acest cod a venit ca necesitate la numeroase abuzuri semnalate 
de producători. 

În România, programul de funcţionare al supermarketurilor este de luni până duminică, fiind prelungit cu 
ocazia sărbătorilor, pentru a face faţă numărului mare de clienţi. Relaţiile comerciale dintre supermarketuri şi 
furnizori sunt reglementate de legea 321/2009, cunoscută sub denumirea de Codul de bune practici. Este o lege bună, 
dar care poate fi îmbunătăţită. 

Dragi colegi, în speranţa că am reuşit să atrag atenţia asupra importanţei comerţului tradiţional, vă 
mulţumesc pentru atenţie. 

 
Deputat 

Marian Avram 
 

*** 
 

Identificarea de soluţii pentru finanţarea unităţilor 
de primiri urgenţe şi dezvoltarea sistemului 
de asistenţă primară din domeniul sănătăţii 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 

Finanţarea unităţilor de primiri urgenţe şi SMURD reprezintă 5,5% la sută din bugetul alocat sănătăţii, ceea 
ce este insuficient atât pentru tratarea pacienţilor, cât şi pentru personalul medical care activează în acest sistem. 

Cea mai bună soluţie pentru degrevarea sistemului de urgenţe constă în dezvoltarea sistemului de asistenţă 
primară, care  va permite medicilor să asigure consultaţii de calitate în acest sistem, iar în spitale să ajungă 
adevăratele cazuri grave. Astfel se maximizează nu doar gradul de acoperire cu servicii medicale pentru populaţie dar 
şi folosirea finanţării pe care o are la dispoziţie spitalul.  

În acelaşi timp, însă apreciez că este nevoie de alocarea unor resurse suplimentare pentru centrele de primiri 
urgenţe. În acest sens, mă alătur poziţiei exprimate de secretarul de stat din Ministerul Sănătăţii, Raed Arafat care 
susţine ca fondurile alocate unităţilor de primiri urgenţe (UPU) să fie utilizate exclusiv pentru pacienţii trataţi în 
aceste sectii, şi nu pentru plata utilităţilor sau a serviciilor de pază din spitale. 
Cu toate că România se numără printre ţările europene cu un sistem de urgenţă avansat, care se bazează pe un 
management integrat, iar acest lucru se datorează în mare parte medicului Arafat, care a pus bazele SMURD, 
consider că dezvoltarea asistenţei medicale de urgenţă trebuie să fie considerată în permanenţă o prioritate naţională 
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alături de educaţie. În acest sens, consider că trebuie făcute toate eforturile pentru extinderea accesului populaţiei la 
servicii de asistenţă medicală urgenţă de calitate, în scopul diminuării impactului urgenţelor medico-chirurgicale 
asupra sănătăţii cetăţenilor. 

Consider că în prezent mecanismele de motivaţie materială şi de protecţie socială a medicilor din sistemul de 
urgenţă care desfăşoară activităţi în condiţii nefavorabile şi stresante de muncă trebuie susţinute prin alocări 
suplimentare de fonduri.Astfel, în calitate de parlamentari avem obligaţia să asigurăm cadrul normativ pentru 
motivarea personalului medical din sistemul de urgenţă, asigurarea condiţiilor optime de muncă şi de dezvoltare a 
competenţelor profesionale, prin asigurarea unui management raţional, în scopul creşterii satisfacţiei şi stabilităţii 
personalului în acest domeniu.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Vlad Cosma 

 
*** 

 
Viitorul copiilor nu are culoare politică 

 
 
O retrospectivă în timp este uneori necesară pentru a putea vedea în ce direcţie mergem. La începutul anilor 

1990, imaginea României în lume era dată, între altele, şi de reportajele despre situaţia disperată în care trăiau orfanii 
instituţionalizaţi. România s-a aflat atunci printre primele state semnatare ale Convenţiei ONU cu privire la 
Drepturile Copilului, adoptată în anul 1989. 

Timpul a trecut. Guvernele s-au succedat la putere. Dar, dincolo de frământările politice, economice şi 
sociale care au marcat toată această perioadă de tranziţie către democraţie, astăzi putem constata că s-au făcut 
numeroase progrese în domeniul drepturilor copilului. 

Mă voi limita doar la patru exemple concrete, absolut edificatoare în acest sens. Numărul deceselor în rândul 
copiilor sub cinci ani a scăzut  de la 16.000 de decese în 1990, la 3000 în 2012. Desigur că fiecare viaţă este sacră, 
dar scăderea deceselor în rândul copiilor este în sine un mare progres. De asemenea, numărul copiilor aflaţi în 
instituţii s-a diminuat de la 100.000 în 1990 la 24.000 în prezent. Iar numărul copiilor care beneficiază de asistenţă 
maternală şi tutela a crescut de la zero la 42.000. Şi, nu în ultimul rând, rata de curprindere în sistemul de educaţie 
preşcolară a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani a crescut de la 54% în 1990, la 77% în 2010. 

Toate acestea confirmă că suntem pe un drum bun pe care trebuie să continuăm să mergem. Desigur nu 
trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Dincolo de toate statisticile, oricât de îmbucurătoare sunt ele, în România trebuie 
să schimbăm mentalităţi. Fiecare dintre noi a auzit măcar o dată în viaţa expresia “bătaia este ruptă din rai”, o 
expresie adânc înrădăcinată în mentalul colectiv. Atitudinea care a generat această expresie este şi ea responsabilă 
pentru nivelului ridicat al toleranţei faţă de violenţa împotriva copiilor. Iar mulţi dintre copiii care sunt victime ale 
violentei în familie ajung în cele din urmă să abandoneze şcoala. Anual, peste 300.000 de copii abandonează şcoala, 
ceea ce este foarte grav, mai ales că cei mai afectaţi sunt copiii foarte săraci din mediul rural, copiii de etnie romă şi 
cei cu dizabilităţi. 

Înţelegând importanţa şi urgenţa unei schimbări în abordarea politică a acestei probleme, Parlamentul 
României a decis să realizeze un parteneriat cu UNICEF în beneficiul copiilor vulnerabili. 

“Dincolo de opţiunile doctrinare de partid, viitorul copiilor nu are culoare politică” un adevăr evident şi 
simplu rostit de Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor 
Copilului.  

Toţi trebuie să schimbăm ceva în societatea românească, departe de discursul politic, de ambiţia de a fi cât 
mai vizibil în spaţiul public şi dincolo de obsesia pentru cicluri electorale. De aceea, consider că este necesar ca 
Strategia privind Drepturile Copilului, în curs de elaborare sub coordonarea Ministerului Muncii, să fie întocmită 
pentru următorii 20 de ani. Apoi Documentul să fie dezbătut şi adoptat prin consens de către toate partidele politice, 
iar punerea lui în practică să reprezinte un obiectiv politic comun, asumat consecvent, cu seriozitate şi 
responsabilitate, dincolo de rezultatul alegerilor care vor avea loc între timp. Doar aşa putem demonstra că ne pasă de 
viitorul copiilor, că dorim să îi ajutăm să devină cetăţeni sănătoşi, educaţi şi activi. Altfel spus, că dorim un viitor mai 
bun pentru România de mâine. 
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Deputat 
Natalia Elena Intotero 

 
*** 

 
 

Arta de a fi diplomat între protocol diplomatic, lipsa de politeţe şi ofensă 
 
 
Chinezii au un proverb care spune că “unde e prea multă politeţe e şi ceva minciună”.  Dacă stăm puţin şi ne 

gândim cam aşa este. Dar unde este prea puţină politeţe, ce mesaj este transmis? 
În 26 noiembrie 2013, a avut loc la Bucureşti a treia ediţie a Forumului economic şi comercial China-Europa 

Centrală şi de Est. La forumul organizat marţi, pe lângă oficialităţi guvernamentale din 17 ţări, au participat peste 
1500 de oameni de  afaceri, dintre care 800 români, 300 de chinezi şi 400 oameni de afaceri din celelalte ţări din 
regiune  (Albania, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Estonia, Lituania, Letonia, Macedonia, 
Muntenegru,  Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria). 

China a fost cel mai important jucător economic pe plan mondial prezent la acest eveniment. Prim-ministrul 
chinez, Li Keqiang, a ajuns la Bucureşti, pentru prima vizită în România a unui premier al Chinei după 19 ani, 
împreună cu o importantă delegaţie de oameni de afaceri. Au fost semnate cu România nu mai puţin de 13 acorduri 
de colaborare în diferite domenii şi mai multe documente de colaborare în energie, inclusiv în domeniul nuclear şi 
termoelectric. Primele pe listă sunt proiecte energetice de 8,7 miliarde de euro, printre care se numără reactoarele 3 şi 
4 de la Cernavodă sau hidrocentrala Tarniţa-Lăpuşteşti, Complexul Energetic Oltenia şi, mă bucur nespus că pot să 
anunţ pentru că sunt de acolo, şi cu Complexul Energetic Hunedoara. 

Prim-ministrul chinez, Li Keqiang este un oaspete de excepţie. În aceste condiţii este de neînţeles cum 
preşedintele României să îl întâmpine cu o urare de “bine aţi venit” poate declara că “Am auzit şi veselia că 8,5 
miliarde vor fi investite în România, nu aşa se va întâmpla”. O astfel de afirmaţie este din păcate nu atât nepotrivită, 
dar lipsită de respect faţă de reprezentantul unui alt stat. Oricare ar fi el, mare sau mic. Este regretabil că până acum 
domnul preşedinte al României nu a reuşit, în raport cu China - după cum el însuşi a declarat, decât să plimbe o listă 
de proiecte de la Bucureşti la Beijing, fără să obţină nicio semnătură. Poate că România merita ceva mai mult în 
mandatul Domniei Sale. 

Dacă lucrurile s-ar fi oprit aici şi tot ar fi fost mai bine, dar în mod cu totul inexplicabil, Consiliul Suprem de 
Apărare al Ţării fost convocat de pe o zi pe alta, în condiţiile în care se ştia clar că programul Premierului Victor 
Ponta era dedicat minut cu minut agendei oficiale a Forumului şi acest lucru făcea imposibilă prezenţa lui la şedinţa 
de la Palatul Cotroceni. Gestul pare cu atât mai bizar cu cât pe ordinea de zi a Consilului s-au aflat propunerile de 
buget ale instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale ceea ce impunea ca şeful Guvernului să fie de faţă 
la discuţii. Dacă este doar o lovitură de imagine personală, nu este o lovitură de imagine prea bună pentru România. 

Revenind, “arta de a fi diplomat” capăta dimensiune mai ales în situaţiile complicate şi stânjenitoare. 
Eleganţa şi deferenţa sunt calităţile unui politician de înaltă clasă. Exemplul cel mai la îndemână este replica 
premierului chinez, un răspuns adresat indirect tuturor celor care au avut un reproş de adresat Chinei: "Am ascultat 
prezentarea premierului Ponta despre economia României. Cred că România va deveni un tigru al Europei şi, dacă 
toţi tigrii se vor reuni şi vor colabora, se va dezvolta o piaţă uriaşă". Ceea ce ne dorim, suntem siguri, cu toţii, pentru 
că înseamnă progres economic şi  prosperitate pentru toţi romanii. 

 
 

 
Deputat 

Natalia Elena Intotero 
 

*** 
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Clujul aduce România în elita lumii academice 
 
 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
 

Fără falsă modestie vă amintesc că România a fost onorată, din nou, cu un loc pe lista scurtă a excelenţei în 
educaţie, graţie unui academician clujean, domnul Ioan Aurel Pop, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai. Într-un sistem 
de educaţie mereu subfinanţat, despre ale cărui lipsuri auzim zilnic, un profesor universitar clujean a primit o înaltă 
distincţie, fiind nominalizat de către o prestigioasă universitate din Statele Unite ale Americii în topul celor mai buni 
14 dascăli din întreaga lume. Topul aparţine Universităţii Oklahoma Outreach, şi are o tradiţie de aproape 20 de ani 
în a aduce recunoaştere internaţională personalităţilor academice care au avut contribuţii deosebite în domeniile 
educaţiei adulţilor şi învăţării continue. Profesor, cercetător, dar şi administrator al uneia dintre cele mai mari 
universităţi din România, Ioan Aurel Pop a fost premiat de Universitatea Oklahoma Outreach, instituţie din Top 
Shanghai 500, pentru studiile ştiinţifice şi cărţile publicate în domeniul istoriei medievale, precum şi pentru 
activitatatea sa de coordonator al unor instituţii româneşti şi europene de cultură. După ceremonia care a avut loc 
săptămâna trecută în Florida, profesorul Ioan Aurel Pop, care a predat, la rândul său, în multe universităţi din 
străinătate, este întrebat cum s-ar putea îmbunătăţi calitatea învăţământului românesc, iar răspunsul său este: „Fără 
fonduri nu se poate face performanţă!”. Rectorul UBB a amintit şi rezultatele lăudabile ale colegilor săi de la 
Facultatea de Chimie, care au decoperit un nou tip de sânge artificial, inovaţie care a adus, din nou, Clujul şi 
România în rândul elitei mondiale a educaţiei şi cercetării. Astfel de proiecte au nevoie de bani, iar cei care le 
coordonează trebuie să aibă, pe lângă posibilitatea de a atrage fonduri europene, o centură de siguranţă din partea 
statului român.  
România nu are în momentul de faţă nici o universitate în prestigiosul Top Shanghai 500, deşi, cu o bună strategie de 
finanţare, pe criterii de performanţă şi nu în raport de numărul de studenţi sau de alte considerente, am putea avea cel 
puţin două sau trei instituţii universitare în acest clasament de elită, subliniază academicianul clujean. Universitatea 
Babeş-Bolyai aşteaptă în anticameră pentru a intra în acest top al primelor 500 de universităţi din lume.  

Stimaţi colegi, unii se arată foarte obosiţi atunci când profesorii români cer ceea ce i se cuvine sistemului de 
educaţie, adică bani, iar stindardul acestei atitudini dispreţuitoare l-a ţinut Traian Băsescu, cel care, de la înălţimea 
funcţiei sale de preşedinte de stat i-a persiflat pe dascăli, plângându-se că el este mai slab plătit pe oră! Iar asta 
imediat după tăierile de salarii care au adus dascălii în pragul disperării, în situaţia de a nu avea ce să le pună pe masă 
propriilor copii. Doar un om fără respect pentru educaţie poate să creadă că munca unui profesor se rezumă doar la 
orele petrecute la catedră. Pus faţă în faţă cu realitatea, mai exact cu salariile mici ale tinerilor profesori, acelaşi 
Băsescu a „scăpat” o nouă replică ce defineşte un mod de gândire lipsit de viziune, o mentalitate îmbibată de dispreţ 
faţă de educaţie. „Aşa e viaţa în capitalism” a găsit Băsescu de cuviinţă să spună. Ei bine, aşa a fost viaţa în 
capitalismul tandemului Băsescu-Boc. Acum, misiunea noastră este să le redăm oamenilor merituoşi din şcolile, 
liceele şi universităţile româneşti respectul pe care îl merită!  
 

Deputat 
Cornel Itu 

 
*** 

25 Noiembrie -Ziua internaţionala pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor 
 

 Stimaţi colegi, pe data de 17 Decembrie 1999, prin Rezoluţia nr. 54/134, Adunarea Generală ONU a declarat 
ziua de 25 Noiembrie – ”Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor” şi a invitat guvernele, 
organizaţiile naţionale şi internaţionale să marcheze această zi prin activităţi care să trezească conştiinţa publică în 
faţa acestor probleme. Cu acest prilej se comemorează asasinarea, în 1961, la ordinele preşedintelui Rafael Trujillo, a 
celor trei surori Mirabal, activiste pentru drepturile femeilor din Republica Dominicană. 

 Combaterea violenţei împotriva femeilor se află şi printre valorile ocrotite de Consiliul Europei. Aceasta 
trebuie să fie o prioritate a tuturor structurilor, fie ele nationale, europene sau mondiale, deoarece în lume violenţa 
domestică este principala cauza a mortalităţii la femeile între 19 şi 44 de ani, surclasând victimele războiului, a 
cancerului sau a accidentelor rutiere. 
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           Conform Declaraţiei pentru Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor, adoptată de Adunarea Generală ONU 
în decembrie 1993, violenţa contra femeilor este “orice act de violenţă bazată pe deosebirea de sex din care rezultă 
sau este posibil să rezulte pentru femei traumatisme sau suferinţe fizice, sexuale, sau psihologice, inclusiv 
ameninţările cu astfel de acte, constrângerea sau lipsirea arbitrară de libertate, săvârşite fie în viaţa publică fie în viaţa 
privată”. Cea mai cunoscută formă de violenţă este violenţa familială, adică  “utilizarea constrângerii fizice sau 
emoţionale asupra unui alt membru al familiei în scopul impunerii puterii şi a controlului asupra acestuia, precum şi 
ansamblul conflictelor din grupul familial, care au ca efect maltratarea partenerului sau al copilului”.  
            Condiţiile care favorizează apariţia actelor de violenţă sunt: disfuncţiile şi carenţele educative ale mediului 
familial, educaţia sexuală lacunară, carenţele socio-economice, creşterea gradului de permisivitate socială, incidenţa 
tulburărilor psihice.  
         Şi din punct de vedere social, victimele sunt izolate treptat şi în cele din urmă total de familia de origine, 
grupul de prieteni, colegii de serviciu sau de serviciile de asistenţă socială. Izolarea socială a victimei reprezintă unul 
dintre cei mai severi factori de eşec în încercarea acesteia de ieşire din această dependenţă. 
            În ceea ce priveşte violenţa domestică, aceasta reprezintă o serie repetată de comportamente coercitive şi de 
atac fizic, sexual şi psihic pe care o persoană le manifestă faţă de partener, în scopul controlării şi dominării acestuia, 
utilizând forţa şi/sau profitând de incapacitatea de apărare a victimei, ce apare în cadrul unei relaţii de cuplu. Aceasta 
include şi abuzurile de tip economic şi social.  

Datele unui studiu realizat de INSCOP în iulie 2013 la nivel naţional, arată că 37,5% din cetăţeni consideră 
că violenţa împotriva femeii nu este pedepsită serios de autorităţi, în plus, 32,6% din subiecţi cred că acest gen de 
violenţe se datorează mai ales sărăciei, iar 23,2% susţin că fenomenul s-a întâlnit dintodeauna în România. Violenţa 
în familiile persoanelor cu educaţie şi venituri peste medie creşte anual cu 20-30%.  

 Privind aceste date, putem spune că ne confruntăm cu un fenomen semnificativ şi foarte îngrijorător, chiar în 
condiţiile în care cadrul legislativ şi de reformă în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie a evoluat 
foarte mult în ultimii ani. 

 Stimaţi colegi, prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor - iar într-un cadru mai general a 
violenţei în familie – reprezintă în România, o parte integrantă a politicii de stat pentru protecţia familiei şi de 
sănătate publică, constituind - şi pe mai departe - o prioritate de interes naţional, inclusiv de ordin legislativ, pentru că 
aşa cum susţinea Mahatma Ghandi (părintele independenţei Indiei şi iniţiatorul mişcărilor de revoltă neviolente): 
”Violenţa este arma celor slabi”. 
 

Deputat 
Ion Călin 

 
*** 

 
De la politica externă a „licuricilor” la cea a interesului naţional 

 
 

Summitul Economic Europa Centrală şi de Est – China constituie un eveniment cu semnificaţii profunde şi 
multiple atât în viaţa economică şi socială a ţării noastre, cât şi în cea a regiunii şi chiar a Europei. 

Nu doresc să mă refer aici la toate implicaţiile ei, cele economice fiind, desigur, de cea mai mare relevanţă 
pentru rezolvarea unora dintre problemele structurale ale României, ca şi pentru dezvoltarea ulterioară a ţării noastre. 

Am să mă refer, însă, la altceva. 
Şi anume, la reintroducerea firescului în politica externă românească. 
După 10 ani în care politica externă a României a fost rezumată în câteva formule inepte, de genul „marelui 

licurici” sau al „lacului rusesc”, ţara noastră s-a trezit izolată, ocolită de marile dezbateri şi acorduri economice 
regionale şi continentale, ca şi de consultările puterilor europene care contează. Rezultatul, pentru populaţie, chiar 
dacă legătura între asta şi politica externă e mai subtilă, l-a reprezentat un nivel de trai mai scăzut şi o dezvoltare a 
infrastructurii necorespunzătoare. Plătim un preţ enorm la gaze din cauza declaraţiilor deplasate ale preşedintelui 
României, am fost lipsiţi de investiţii chineze din cauza pretenţiilor oneroase ale unor foşti decidenţi (din zona PDL), 
am refuzat mari proiecte de infrastructură (poduri, autostrăzi) pe motivul aberant că, fiind membri ai UE, nu putem 
face afaceri cu puterile comuniste ş.a. 
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Acum, noi am arătat că această politică externă este nu numai neproductivă, ci este chiar contrară intereselor 
naţionale. Că România poate fi reprezentată cu demnitate dacă oamenii care o reprezintă sunt ei înşişi demni. Că, 
dacă abandonăm autismul, putem fi parteneri către care lumea să privească plină de încredere. În fine, că trebuie să 
abandonăm tactica de a ne spăla rufele în public, înlocuind-o cu o politică de respect şi de mândrie pentru culorile 
naţionale. 

Absenţa preşedintelui României de la principalele momente ale Summitului nu ne miră. Ea este în 
concordanţă cu absenţa sa permanentă de la îndeplinirea îndatoririlor prezidenţiale în materie de politică externă, ca 
şi, din păcate, cu sensul votului dat de majoritate la referendumul din vara anului trecut. 
 

Deputat 
Ionuţ Vulpescu 

 
*** 

 
Absorbţia fondurilor europene. 

 
 
Fondurile europene alocate României de către U.E. reprezintă o resursă importantă pentru dezvoltarea pe 

termen scurt, mediu şi lung a economiei şi societăţii româneşti, iar prin prisma caracterului nerambursabil al acestor 
fonduri, constituie un element central al sustenabilităţii bugetare. Absorbţia de fonduri structurale şi de coeziune 
reprezintă un domeniu care aduce în ţară sume importante pentru realizarea de investiţii, pentru finalizarea şi 
demararea proiectelor de infrastructură, pentru dezvoltarea resurselor umane şi, nu în ultimul rând, pentru crearea de 
locuri de munca. Din acest motiv ţara noastră nu îşi permite să irosească oportunitatea să folosească integral şi 
eficient aceste fonduri, mai ales în contextul efectelor crizei economice. 

Încă de la preluarea mandatului guvernamental, USL a avut ca prioritate deblocarea programelor stopate din 
cauza neregurilor identificate în perioada 2009-2011 şi mărirea gradului de absorbţie a fondurilor europene. 
Obiectivul numărul unu al guvernului USL a fost acela de a remedia toate deficienţele constatate în acea perioadă 
astfel încât toate programele operaţionale să fie deblocate. 

În momentul de faţă, datorită măsurilor eficiente luate de către autorităţile române pentru a remedia această 
problemă toate programele sunt deblocate, fără niciun fel de excepţie. Astfel, la sfârşitul lunii aprilie 2013, Comisia 
Europeană a hotărât deblocarea a patru din cele cinci axe presuspendate în cadrul Programului Operaţional Regional 
(POR) , pe 25 iunie a fost ridicată şi presuspendarea celor două axe de pe Programul Operational Sectorial Transport 
(POS Transport) iar, ca urmare a eforturilor susţinute de Guvernul USL , în urma evaluării pozitive a măsurilor luate, 
pe data de 8 octombrie a acestui an, executivul european a decis să deblocheze şi Programul Operaţional Sectorial 
Creşterea Competitivităţii Economice pentru România. 

Valoarea fondurilor structurale şi de coeziune rambursate României în perioada 1 ianuarie - 7 noiembrie 2013 a 
ajuns la peste 2,6 miliarde de euro. Suma rambursată în acest an este mai mare decât cea încasată în perioada 2007-
2012, în care România a atras doar 2,2 miliarde de euro, ajungând în prezent la un nivel dublu faţă de anul 2012. 

Valoarea fondurilor structurale şi de coeziune returnate României în acest an se ridică la peste 4,8 miliarde de 
euro, echivalentul a peste 25% din totalul fondurilor structurale şi de coeziune alocate. În acelaşi timp, valoarea 
sumelor solicitate Comisiei Europene pentru a fi rambursate României, prin intermediul celor şapte programe 
operaţionale, se ridica la peste 5 miliarde de euro în acest moment, rata de absorbţie curentă depăşind nivelul de 26%. 
Aceste cifre situează ţara noastră pe primul loc la nivelul statelor membre UE ca urmare a creşterii valorii fondurilor 
structurale şi de coeziune primite din partea Comisiei Europene de la începutul anului şi până în prezent.  

Cea mai mare sumă a fost rambursată în cadrul Programului Operaţional Regional - peste 726 milioane de 
euro. Pe locul al doilea se clasează Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane pentru care au 
fost rambursate fonduri în valoare de peste 625 milioane de euro. Prin Programul Operaţional Sectorial Transport a 
fost returnată României o sumă de peste 514 milioane de euro, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu – peste 
511 milioane de euro, iar prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice – peste 196 
milioane de euro. 

Toate aceste cifre şi statistici demonstrează eficienţa măsurilor implementate şi a metodelor pragmatice 
adoptate de Guvernul USL şi Ministerul Fondurilor Europene în acest an. 
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Progresele au fost realizate datorită creării unei structuri centrale – Ministerul Fondurilor Europene – prin 
simplificarea şi unificarea cadrului legislativ, dar şi prin eliminarea birocraţiei din domeniu. 

Pentru România, fondurile europene vor reprezenta în continuare unul dintre cele mai importante instrumente 
ce vor fi utilizate pentru reducerea disparităţilor regionale, precum şi promovarea creşterii economice la nivel 
regional şi local, consolidarea competitivităţi şi creşterea ocupării forţei de muncă, obiective de referinţă la nivelul 
Uniunii Europene. 

Astfel, în perioada 2014-2020 avem oportunitatea de a accesa 40 de miliarde de euro, asta înseamnă 5,71 
miliarde de euro pe an. O absorbţie a fondurilor europene de 100% ar însemna creştere economica generata de 
absorbţie, care ar genera noi locuri de muncă, noi venituri la stat, apoi reducerea fiscalităţii care sa genereze altă 
creştere.  

Închei prin a sublinia faptul că toate măsurile adoptate sunt menite să demonstreze nu numai determinarea 
autorităţilor române, dar şi capacitatea de a implementa şi de a eficientiza funcţionarea sistemului de gestionare a 
fondurilor europene. 

   
Deputat 

Ioan Adam 
 

*** 
 
 

Forumul Economic şi Comercial China – Europa 
Centrală şi de Est deschide o nouă etapă a relaţiilor externe pentru România 

 
 
Stimate colege,  
Stimaţi colegi, 
 

Consider că este necesar să atrag atenţia, de fiecare dată când am ocazia, inclusiv de la această tribună, 
asupra oportunităţilor pe care România le are de a se dezvolta economic, prin consolidarea stabilităţii politice şi prin 
implementarea unei strategii externe inovatoare, bazată atât pe o diplomaţie economică eficientă, cât şi pe 
capitalizarea oportunităţilor noi care se deschid pentru România pe plan extern. Declaraţia mea politică de astăzi nu 
face excepţie de la această regulă şi tratează, printre altele şi acest lucru. 

Pe data de 1 octombrie, declaram în faţa dumneavoastră că România are misiunea de a-şi consolida o imagine 
pozitivă pe plan extern, atât în UE, cât şi în faţa statelor cu putere şi potenţial economic de pe alte continente cum ar 
fi  SUA, China sau India de exemplu. Este o condiţie necesară pentru atragerea investiţiilor importante în ţară. Tot 
atunci am criticat măsura de izolare externă care a fost, inoportun în opinia mea, implementată de fostele guvernări 
PDL. A  fost nevoie de un effort susţinut al administraţiei USL pentru a restabili o relaţie externă funcţională cu 
multe dintre statele importante atât din UE, cât şi din afara comunităţii europene. Reamintesc aici vizitele pe care 
premierul Victor Ponta şi delegaţia Guvernului României le-a susţinut în Franţa, Germania, Spania, SUA, 
Azerbaidjan, Kazahstan, Uzbekistan şi, nu în ultimul rând, în China. Astăzi la aproape 2 luni distanţă de la declaraţia 
mea din 1 octombrie, România devine gazda celui mai important Forum Economic şi Comercial dintre China şi 
Europa Centrală şi de Est.  

Stimate colege, stimaţi colegi, ne aflăm astăzi în faţa unei schimbări majore de paradigmă în ceea ce priveşte 
relaţiile externe ale României. Cu pragmatism  Guvernul USL a reuşit, în numai un an, să pună România pe harta 
lumii prin organizarea Summit-ului la nivel înalt la care, alături de premierul Chinei, Li Keqiang, participă alţi 15 
premieri din regiune.  

Deschiderea României spre pieţele din afara UE, concomitentă cu menţinerea unei relaţii eficiente şi 
consolidate cu partenerii noştri tradiţionali, reprezintă în opinia mea o atitudine pro-activă în ceea ce priveşte relaţiile 
externe, care vine în completarea nevoii noastre de investiţii străine în domenii vitale, cum ar fi agricultura, 
infrastructura, energia sau industria.  

Mereu am susţinut că interesul naţional este cel care trebuie să primeze când vorbim despre dezvoltarea 
relaţiilor noastre externe şi de construirea unei imagini pozitive a României peste hotare. Vin astăzi să întăresc 
această idee în faţa dumneavoastră, spunându-vă încă o dată, că indiferent de preferinţele noastre politice, indiferent 
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de credinţele noastre ideologice şi indiferent de simpatiile sau antipatiile pe care le nutrim faţă de cei care au 
responsabilitatea decizională în România, avem obligaţia de a colabora instituţional, pentru apărarea şi promovarea 
interesului naţional.  

A venit momentul ca societatea civilă, împreună cu reprezentanţii mediului de afaceri din România, împreună 
cu instituţiile fundamentale ale statului, fie că vorbim de Guvern, Parlament şi, îndrăznesc să spun şi Administraţia 
prezidenţială, să lucreze împreună pentru a comunica, şi pe plan extern, că obiectivele pe care le avem sunt comune şi 
foarte bine conturate. Trebuie să construim un mediu stabil politic, administrativ, economic şi fiscal, care să 
acţioneze ca un magnet pentru investitorii cu potenţial  din punct de vedere economic din întreaga lume. 

În cadrul întâlnirilor pe care le-am avut cu ocazia  vizitei pe care am susţinut-o în India, în calitate de 
preşedinte al grupului de prietenie cu această ţară, am constatat  interesul pe care oamenii de afaceri din regiune îl au 
pentru oportunităţile pe care România le are la nivel investiţional. Trebuie să profităm de atractivitatea pe care mediul 
nostru economic o are faţă de investitorii din Est şi din Vest. România trebuie să fie o  punte de legătură, o 
poartă,  între Asia, Europa şi SUA. Procedura de acordare a vizelor nu trebuie să fie o piedică în calea 
investitorilor. 

Eu sunt de acord cu faptul că politica de vize a României trebuie să protejeze atât teritoriul României, cât şi 
cel al UE împotriva imigraţiei ilegale şi împotriva tuturor ameninţărilor la ordinea şi siguranţa publică, dar această 
barieră nu trebuie să se manifeste şi împotriva intereselor economice ale României. Atragerea de capital şi investiţii 
este o prioritate şi, în momentul de faţă, această prioritate este încurcată de proceduri mult prea greoaie şi absolut 
inutile pentru oamenii de afaceri, nu numai din India, dar şi din alte state din afara Uniunii Europene, care sunt 
interesaţi să investească în economia noastră. 

Ştiaţi că pentru acordarea unei vize pentru un om de afaceri din India de exemplu este nevoie de o invitaţie 
din partea unei companii române sau din partea unei instituţii publice, iar termenul de soluţionare a vizei este în 
primă instanţă de 60 de zile la care se adaugă încă 30 de zile pentru procesarea vizei? Un reprezentant al unei 
companii indiene trebuie să aştepte cel puţin 90 de zile pentru proceduri birocratice de acordare a vizei. Oare în acest 
fel considerăm noi că trebuie să procedăm pentru a atrage investiţii străine în România? 

Voi depune în scurt timp o iniţiativă legislativă, spre dezbatere şi adoptare în Parlament, prin care voi solicita 
simplificarea procedurilor de acordare a vizelor pentru investitori şi oameni de afaceri din ţări non-UE, cu potenţial 
investiţional mare. Aşa cum Germania, Franţa sau Bulgaria au reuşit să atragă investitori străini prin facilitarea 
accesului acestora pe pieţele interne, fără să încalce reglementările comunitare din domeniu, consider că şi România 
trebuie să facă paşi hotărâţi şi rapizi în această direcţie. 
Summit-ul China – Europa Centrală şi de Est organizat zilele acestea la Bucuresti demonstrează capacitatea noastră 
de a deveni un jucător important pe plan regional. Importanţa evenimentului nu trebuie sub nici o formă subestimată. 
Bucureştiul este astăzi locul de întâlnire a peste 1500 de oameni de afaceri din China, Europa Centrală şi de Est. În 
această săptămână, în Capitala României s-au întâlnit gestionarii a peste 15% din resursele economice ale planetei şi 
reprezentanţii a peste 20% din populaţia lumii. Îmi exprim speranţa că recentele contracte comerciale şi parteneriate 
încheiate cu ocazia acestui eveniment îşi vor arăta cât mai curând roadele şi în economia românească. 

Stimate colege, stimaţi colegi, şansa României de a se dezvolta la nivel economic, politic şi social depinde 
foarte mult de calitatea relaţiilor noastre externe cu partenerii noştri tradiţionali, dar şi de curajul şi tenacitatea de care 
dăm dovadă în dezvoltarea oportunităţilor noi care ni se prezintă, inclusiv de pe pieţele asiatice. Perspectiva creşterii 
schimburilor economice cu economii puternice cum este cea a Chinei sau a altor stare din Asia sau din Orientul 
Mijlociu este extrem de pozitivă. Înclinarea balanţei comerciale dintre România şi aceste ţări în favoarea noastră este 
un obiectiv pe care trebuie să îl promovăm inclusiv în politica noastră externă.   

Cred în şansa Romaniei  de a deveni un jucător important pe plan extern şi o voce puternică pe plan regional. 
Acesta trebuie să devină obiectivul întregii clase politice şi, indiferent de culoarea predominantă a peisajului politic, 
trebuie să devină un obiectiv asumat de fiecare dintre noi, pentru că interesul naţional o cere.   
 
Vă mulţumesc,  
 

Deputat 
Ana Birchall 

 
*** 
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Bugetul de stat pentru 2014 – un buget axat pe investiţii 

 
 Voi începe consideraţiile asupra Legii bugetului de stat pentru 2014 cu o nemulţumire provocată de 
afirmaţiile Preşedintelui Traian Băsescu. După aprobarea în şedinţa de Guvern a Bugetului de stat pentru anul 2014 şi 
trimiterea acestei legi deosebit de importante în Parlament spre dezbatere şi aprobare, Traian Băsescu, dornic de a-şi 
face imagine, a declarat că-l va trimite înapoi dacă se păstrează creşterea accizei la benzină cu 7 cenţi şi a bugetului 
ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu o mie de miliarde. Ceea ce a omis să spună 
Preşedintele Românie este că respingerea promulgării Bugetului pe 2014 de către domnia sa va avea ca rezultat 
neindexarea pensiilor, blocarea majorării salariilor şi oprirea începerii unor noi investiţii, precum şi riscul major ca 
acordul cu FMI să fie afectat.  
 Nu pot înţelege cum este posibil ca un şef de stat, prin ameninţările făcute în conferinţă de presă, la o oră de 
maximă audienţă, să se opună creşterii salariilor şi pensiilor, să afecteze vieţile a milioane de români, să pună 
România într-o lumină proastă în ochii instituţiilor europene şi internaţionale şi în general, să fie împotriva bunului 
mers al lucrurilor din această ţară. Nu pot accepta nici că, la rândul său, reprezentanţii opoziţiei, fără a vrea să admită 
trendul pozitiv pe care se afla România în timpul guvernării USL, se limitează la a susţine clişee de genul "actualul 
Guvern este incapabil să impulsioneze creşterea economică", "acest buget reflectă eşecul politicii economice a USL 
şi lipsa unei strategii pe termen mediu şi lung, cu efecte din ce în ce mai negative pentru oameni şi economie", "un 
buget fanariot, de involuţie, un buget parşiv". 
 Din păcate pentru colegii din opoziţie, ţin să subliniez că Guvernul Ponta şi-a făcut treaba şi obiectivele 
bugetare pentru 2013 au fost atinse, astfel încât, în acest moment putem spune că România este stabilă din punct de 
vedere macroeconomic. Creşterea economică a depăşit prognozele FMI şi a ajuns la 2,7%, iar anul acesta ne putem 
mândri cu cel mai mare PIB din istoria României. Inflaţia a înregistrat o scădere record, până la 1,8% de la 4,95% cât 
era în 2012, iar deficitul a continuat să scadă, de la 3% din PIB la 2,6% din PIB. La acestea se adaugă plata 
arieratelor, în valoare de 2,6 miliarde lei în sănătate şi de 1 miliard lei pentru autorităţile locale, creşterea cu 15% a 
salariului minim, măsură de care au beneficiat 690.000 de persoane, creşterea de 15% a salariile bugetarilor, pentru 
1,2 milioane de persoane, creşterea pentru 210.000 de beneficiari a venitului minim garantat şi nu în ultimul rând 
majorarea pensiilor a 5,3 milioane de români.  Acestea nu sunt doar cifre, sunt realităţi! Este limpede pentru oricine 
că, prin promovarea unor politici eficiente puse în practică de Guvernul USL, România îşi revine.   
 Bugetul de stat pentru 2014 este unul prin care Guvernul Ponta arată că are grijă de cei mulţi, este un buget 
echitabil, care asigură o echilibrare şi completare a măsurile de protecţie socială cu necesarul de fonduri pentru 
derularea proiectelor de investiţii. Ceea ce acest Buget prevede şi nu poate fi trecut în spatele unor declaraţii 
populiste este că pensiile vor creşte cu 3,76%, salariul minim cu 12,5%, venitul minim garantat cu 5%, salariile 
profesorilor debutanţi se vor majora cu 10%, iar veniturile medicilor rezidenţi cresc cu 150 de euro pe lună sub formă 
de burse şi să reţinem că toate acestea se petrec în contextul relaxării fiscale. Mai mult, CAS-ul la angajator este 
prevăzut să scadă cu 5% din vara anului viitor. 
 In concluzie, depăşind cele susţinute de Preşedintele Băsescu sau de unele voci din PDL, este clar chiar şi 
pentru cei care nu vor să vadă, că în trimestrul al treilea al acestui an, România a avut a cea mai mare creştere 
economică din UE, potrivit unei estimări preliminare a EUROSTAT, iar acum avem un buget axat pe stimularea 
economiei, a investiţiilor, una dintre axele prioritare fiind creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene, 
obiectiv important pentru relansarea pe termen lung. 
 Nu în ultimul rând, reiau afirmaţiile Premierului Victor Ponta pentru a sublinia diferenţa clară între realităţile 
evidente şi propaganda ieftină a unor voci din opoziţie din ultimele zile: „noi nu am pus nicio taxă pe niciun cetăţean 
al României. Nicio persoană fizică din România nu plăteşte nicio taxă în plus. Dimpotrivă, au scăzut anumite 
lucruri.” 

Aşadar, Guvernul USL şi-a făcut treaba, şi-a respectat angajamentele asumate şi datorită măsurilor 
economice promovate, în 2014, România va înregistra cel mai mare PIB din istoria postdecembristă! 
 

 
Deputat 

Cătălin Tiuch 
 

*** 
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Pentru o societate mai echitabilă 

 
 In dezbaterea publică din ţara noastră se vorbeşte adesea despre necesitatea unui nou proiect de ţară. După 

aderarea la Uniunea Europeană, pare că nu mai avem o ţintă de urmărit şi că societatea şi statul funcţionează fără a le 
putea evalua dacă progresează sau bat pasul pe loc.  
 Deşi nu împărtăşesc în întregime acest punct de vedere, pentru că după aderare avem de lucru cu integrarea 
mai profundă  în procesele social-economice şi în sistemul de valori specifice Uniunii Europene, iar acest proces 
durează mult după momentul afilierii, astfel încât consolidarea pe direcţia europeană poate încă să ne ofere un sens, 
pe care mai avem de parcurs încă paşi importanţi, totuşi, trebuie să analizăm şi să pătrundem mai atent ce se întâmplă 
în lumea de azi şi în societatea noastră pentru a ne fundamenta mai bine opţiunile şi politicile pe care le avansăm. 

  In acord cu precizările de mai sus, doresc să vă reţin atenţia cu o pledoarie pentru o societate mai echitabilă. 
Si o fac nu dintr-o pornire strict subiectivă, ci am în vedere o serie de evoluţii faţă de care nu ar trebui să rămânem 
indiferenţi. Mă refer, în primul rând, la faptul că în ultimile decenii societăţile mai mult sau mai puţin dezvoltate au 
acumulat o serie de inegalităţi şi de contradicţii cu un impact greu de anticipat asupra păcii sociale. 

  O serie de date vin să pună în lumină faptul că mai peste tot în lume polarizarea socială nu numai că s-a 
adâncit dar a antrenat şi o îngroşare a polului sărăciei sau a celor mai puţin avuţi. Dacă secolul XX a fost definit, 
printre altele şi ca secolul maximei inegalităţi dintre naţiuni,  iată că în acest secol, deşi bogăţia pe ansamblu creşte, 
ne îndreptăm totuşi către maxima inegalitate dintre indivizii şi grupurile sociale din interiorul naţiunilor. Altfel spus, 
odată cu dezvoltarea economico-financiară a naţiunilor, chiar şi a celor sărace, are loc şi o dezvoltare a subdezvoltării 
interne. 

 Prăpastia dintre bogaţi şi cei foarte săraci e din ce în ce mai mare – chiar dacă neuniform.  Tendinţa a fost 
inaugurată în anii ’90, epocă în care prăpastia de venituri din China creştea spectaculos, în tandem cu cea a Rusiei 
post-sovietice.  

 Un studiu al FMI-ului arăta că, la nivel global, singurul grup ale cărui venituri au crescut pe parcursul anilor 
’90 a fost acela al celor mai bogaţi 20%, atât în ţările cu venituri mari, cât şi în cele cu venituri mici per capita.Tot 
restul de 80% au pierdut. Cele mai importante schimbări s-au petrecut chiar la vârful scalei de venituri -10% cei mai 
avuţi. Din 1986 până în 2006, cei mai bogaţi 0,1% au înregistrat o creştere a procentului deţinut din veniturile 
americane cu şase la sută; restul de 0,9 al mult-hulitului procent (de 1%) şi-a văzut veniturile crescând cu numai 4 
procente. Ceilalţi care alcătuiesc 9 procente, aflate sub acest top (de 1%) şi-au păstrat veniturile, în vreme ce restul de 
nouă zecimi din populaţie a pierdut teren. Într-un an de redresare modestă, imediat după criza din 2008-2009, cel mai 
bogat procent al populaţiei şi-a adjudecat uluitoarea sumă de 93 la sută din toate creşterile de venit din Statele Unite. 
Aceleaşi tendinţe inegalitare pot fi constatate în China şi India, deşi procentul care revine celor mai bogaţi 1% dintre 
cetăţeni este mult mai mic decât în SUA: aproximativ 10% în India şi 6% în China). “Miracolul” indian n-a făcut 
mare lucru pentru cei mai săraci 20% dintre copii indieni, în 2009, două treimi dintre aceştia având greutatea sub cea 
normală – la fel ca în 1995. Creşterea economică rapidă care s-a produs în cea mai mare parte a fostei Lumi a Treia 
de-a lungul primului deceniu al secolului XXI n-a avut un impact asupra foametei la nivel mondial – între 2000 şi 
2007, numărul persoanelor subnutrite a sărit de la 618 la 637 de milioane, iar preţurile alimentelor sunt în continuă 
creştere. La celălalt capăt al spectrului, revista Forbes saluta recordurile bătute de clasa miliardarilor în luna martie 
2012: aceştia fiind mai numeroşi ca niciodată – 1226, dintre care 425 americani, 95 de chinezi şi 96 de ruşi – cu o 
avere totală de 4,6 trilioane de dolari, care depăşeşte PIB-ul Germaniei.  

 Personal, nu cred că astfel de evoluţii sunt inevitabile, iar dacă nu se vor face corecţiile necesare şi la timp, 
aşa cum spuneam mai sus, pacea socială este continuu ameninţată.  

 Din această perspectivă, apreciez viziunea social-democrată şi măsurile Guvernului Ponta de corectare a 
nedreptăţilor făcute de regimul Băsescu – Boc prin tăierea veniturilor şi a ajutoarelor celor mulţi şi aflaţi pe 
segmental inferior al veniturilor. In aceeaşi viziune a unei societăţi mai echitabile se încriu şi măsurile pentru anul 
viitor - de creştere a salariului minim, a salariilor profesorilor tineri, a indemnizaţiei medicilor rezidenţi, a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei şi de indexare a pensiilor, concomitant cu eliminarea scutirii marilor firme comerciale de 
la plata unor taxe, aşa cum este aceea pe construcţiile special, a accizei sau creşterea redevenţei la exploatarea 
resurselor naturale ale statului. 

 
Deputat 

Violeta Tudorie 
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Stimaţi colegi, 
 

Încep această declaraţie politică prin a-l cita pe cunoscutul umanist şi istoric Thomas Fuller, care acum 
câteva sute de ani spunea că ,,Acela care plantează copaci îi iubeşte şi pe altii, nu numai pe el.’’ Revenind la 
vremurile noastre, într-un Raport din acest an al Curţii de Conturi, ni s-a adus oficial la cunoştinţă ceea ce ştiam deja 
din mass-media, şi anume faptul că peste 366.000 de hectare de pădure au fost tăiate ilegal în ultimii 23 de ani. 
Astfel, în perioada 1990-2011 au fost defrişate ilegal 366.000 de hectare de pădure, atât din ocoalele silvice de stat, 
cât şi din cele private, cauzând un prejudiciu de peste 5 miliarde de euro, potrivit aceluiaşi raport.  

Potrivit unui alt studiu realizat de Greenpeace, în ţara noastră se taie peste 3 ha de pădure în fiecare oră, în 
timp ce din datele/informaţiile prezentate de Romsilva, rezultă că zilnic se exploatează în medie 41 ha, dintre care o 
mare parte o reprezintă tăierile ilegale. 

De altfel, oriunde am merge în Carpaţii noştri, vom vedea munţi întregi defrişaţi, care stau mărturie a jafului 
care s-a săvârşit. De aceea, pierdem în fiecare zi hectare întregi de pădure, iar în locul lor nu punem nimic. Nici 
măcar o speranţă! 

Însă şi mai grav este faptul că puţini dintre noi ştiu că pentru a ajunge la vârsta maturităţii, unui copac îi 
trebuie 70 de ani. O viaţă de om!  

Din toate aceste statistici şi rapoarte prezentate, atât de către instituţiile statului cât şi de către cele 
internaţionale, rezultă o situaţie îngrijorătoare care atestă nepăsarea tuturor guvernelor aflate în funcţie până acum. 
Dacă niciun guvern aflat în funcţie până acum nu a găsit o rezolvare a acestei situaţii, haideţi, stimaţi colegi, ca 
printr-un efort comun, să luăm atitudine şi să gândim un cadru legal care să pedepsească şi să descurajeze 
fenomenul tăierilor ilegale de pădure.  

Este foarte limpede că acum şi nu peste ani ne trebuie un alt Cod Silvic. Trebuie să spunem răspicat că 
dacă defrişările vor continua, acest fenomen poate fi considerat un atentat la siguranţa naţională! Totodată, 
vom rămâne fără păduri, iar cu toţii  vom regreta mai târziu, fie noi, direct, fie urmaşii noştri. 

Gândiţi-vă că sunt ţări unde oamenii tânjesc după acest sentiment de apartenenţă, de înrădăcinare care oferă 
un sens în viaţă, iar noi avem şansa de a avea o ţară care să ne ofere un mediu curat, nepoluat! 

Închei prin a vă prezenta un citat relevant pentru această situaţie: ,,Fiecare societate are nevoie de indivizi 
care să planteze copaci de mango, fără să se gândească dacă vor apuca sau nu să mănânce fructele’’ -  Sadhguru 
Jaggi Vasudev 

Vă mulţumesc şi sper ca asta să ne dea nu numai de gândit, ci şi imboldul de a acţiona, acum, când încă nu 
este prea târziu! 

 
Deputat 

Ion Molcioalcă 
 

*** 
 

 
Feriţi-vă de fapte de ruşine 

 
MOTTO   

 
“Ruşinea se poate defini o întristare şi tulburare pentru cele rele, care parcă aduc dezonoare, şi aceste rele 

pot fi sau prezente, sau trecute, sau viitoare. Iar neruşinarea este o nepăsare şi indiferenţă pentru aceste lucruri ”   
         Aristotel  

 
 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor, 
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Săptămâna trecută, toate canalele media au tăvălit în noroi şi bălăcărit din nou Parlamentul român  pentru 
trecerea ca "lebăda prin apă" a O.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la operatorii la care statul este 
majoritar.  

MOTIVUL = Art. 14 – prin care membrii AGA sau ai CA nu pot primi indemnizaţii fixe lunare mai mari de 
25% din indemnizaţia fixă lunară a directorilor generali. 

 Faţă de 47 lei/şedinţă, cât era în legislaţia de până acum, adică din 2010, creşterea este uluitoare şi 
neruşinată, dacă avem în vedere salariile actuale ale directorilor din companiile în care statul este majoritar şi chiar 
pe cele care vor fi acordate începând cu 01 ianuarie 2014 – de 6 salarii medii pe economie (200 €). 

Ordonanţa se aplică şi în cazul multor companii de stat, chiar şi cu pierderi, care au trecut la rangul de 
"companii cu management corporatist şi criterii de performanţă", unde directorii au salarii năucitoare, care 
facilitează indemnizaţii tot atât de năucitoare şi pentru membrii AGA sau CA, numiţi de Guvern sau ministere 
pentru"profesionalism, patriotism şi ataşament partinic". 

Pl-x nr. 353/2013 – a trecut în Camera Deputaţilor cu 255 voturi pentru, 66 contra şi 18 abţineri (339 
prezenţi). 

La momentul dezbaterii nimeni nu a comentat pentru că nimeni nu a sesizat (nici măcar opoziţia) faptul că 
am votat ca membrii AGA şi CA din cele peste 157 companii de stat, plus câteva sute de la nivel local, să aibă 
câştiguri nemeritate şi sfidătoare la adresa românilor din ce în ce mai săraci. 

Proiectul de lege avea avizul favorabil de la 5 Comisii şi raportul Comisiei de buget finanţe. 
Avem oare curajul şi dreptul să ne întrebăm: 
1. Cine îşi asumă bălăcăreala în media a forumului legislativ, în toată media românească?  
2. Cine se face vinovat de reintroducerea în legislaţie a unor asemenea "nemernicii" favorabile unor 

specialişti care în realitate nu sunt decât nişte "lipitori sau căpuşe", fără bun simţ, ce-şi trag seva bunăstării lor din 
bani publici? Este adevărat că acest lucru datează de ani buni şi a bântuit toate guvernele României postdecembriste. 

În declaraţia mea politică din  24 septembrie 2013, intitulată "Să ne trezim, parlamentari români" 
spuneam că pentru credibilizarea Parlamentului este nevoie să ne trezim, pentru că România are nevoie de o 
legislaţie bună şi larg acceptată, nu de una rapidă şi plină de ascunzişuri şi parşivităţi. 

 Se vede însă că nu ne-am trezit şi acum ne este ruşine să recunoaştem că am greşit fie din superficialitate 
fie din grabă, sau chiar cu bună ştiinţă. 

Un proverb românesc spune : "Cel ce nu se ruşinează acela nu se mai îndreptează". 
Suntem aproape de finele primului an din mandatul 2012 – 2016 şi nu putem să ne debarasăm de sintagma 

"Una spunem, alta facem". 
Nu ne mai putem scălda între "ruşine şi nesimţire", sfidând voinţa românilor. 
Declaraţia mea politică "Nevoia unor îndreptări" e mai actuală ca oricând. Dictonul "merge şi aşa" nu 

mai poate fi tolerat. 
Cred că în cazul de faţă trebuie să cerem scuze românilor care ne-au votat pentru că în mod cert "am greşit". 
Închei spunând că mi-e ruşine de neruşinarea noastră. 
 
 

Deputat 
Ion Răducanu 

 
*** 

 
Stimate colege,  
Stimaţi colegi,  
 
Săptămâna aceasta voi aborda tema bugetului realizat de Guvernul USL pentru 2014. Adoptarea acestuia este 

esenţială pentru ca măsurile pe care Guvernul le-a anunţat să poată fi puse în aplicare. Noul buget a dat naştere la o 
serie de dezbateri în urma cărora oameni politici care până recent se chinuiau să construiască un buget au început să 
dea lecţii. Nu trebuie să uităm modul în care era construit bugetul ţării noastre în anii trecuţi, când păstrarea puterii 
politice era mai importantă decât interesul cetăţeanului român. Anul acesta, bugetul a fost stabilit în asa fel încât să 
asigure premisele necesare unei continuări a creşterii economice înregistrate până în acest moment şi pentru anul 
următor. 
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Pentru prima dată după mulţi ani, avem un buget care să răspundă cât mai bine intereselor cetăţeaului. 
Guvernările PDL ne-au obişnuit să aşteptăm până în ultimele zile ale anului pentru a şti cum şi ce bani vor fi alocaţi 
pentru anul următor. Bugetele construite în timpul acestor guvernări erau unele făcute în urma unor înţelegeri care să 
le permită menţinerea majorităţii politice. 

USL s-a ţinut de cuvânt, iar în noul buget se regăsesc măsuri pentru creşterea salariilor şi indexarea pensiilor 
cu inflaţia, lucruri care până la venirea la putere a actualei majorităţi nici nu erau luate în calcul. Demonstrăm prin 
această formă a bugetului că, fiind într-o perioadă dificilă, reuşim să ducem o politică economică al cărei principal 
obiectiv este creşterea şi nu austeritatea.. 

Situaţia actuală a României este una bună, stabilă din punct de vedere macro-economic, cu un trend 
ascendent al evoluţiei economice. În 2013, potrivit datelor pe care Institutul Naţional de Statistică le-a furnizat, ţara 
noastră are o creştere economică de 2,7%.  

Şi la nivel european România a confirmat prognozele economice pozitive pe care Comisia Europeană şi 
instituţiile financiare internaţionale, precum Banca Mondială şi FMI, le-au prezentat de-a lungul acestui an. Conform 
Eurostat, România a înregistrat cea mai mare creştere din Uniunea Europeană, cu 1,6% faţă de trimestrul doi, cu o 
rată de expansiune de 4,1% în comparaţie cu trimestrul trei din 2012. Tot în anul 2013, România va avea cel mai 
mare PIB din ultimii ani, depăşindu-l pe cel din 2008. PIB-ul pentru 2013 va fi de 148 miliarde euro, iar PIB-ul din 
2008 a fost de 139,8 miliarde euro. 

Aşadar, criticile aduse actualului model economic pus în practică de guvernarea USL trebuie raportate la 
datele oficiale ale partenerilor internaţionali. Putem constata astfel că cei care aduc aceste critici fac declaraţii doar 
pentru a se păstra în atenţia cetăţenilor pe care i-au dezamăgit şi cărora le-au înşelat aşteptările. De la preluarea 
guvernării, USL a realizat  tranziţia de la un model greşit al austerităţii, promovat de fosta putere, la unul de creştere 
echilibrată, care a asigurat repararea nedreptăţilor, a instituit disciplina bugetară şi a dus la un echilibru între creşterea 
economică şi echitatea socială. 

Bugetul pentru 2014 este unul construit în vederea stimulării creşterii economice bazată pe investiţii. 
Totodată, planul bugetar pentru anul viitor vizează continuare consolidării fiscale şi asigurarea protecţiei sociale. 

Multe dintre criticile aduse actualului buget au vizat banii alocaţi către investiţii, existând persoane care au 
dezinformat, afirmând că se taie de la acest sector. Cetăţenii trebuie să ştie că adevărul este cu totul altul, iar suma 
alocată în bugetul pentru anul următor este cea mai mare alocată pentru investiţii. Avem 40 miliarde pentru investiţii, 
ceea ce reprezintă 6% din PIB. Pentru a le aminti celor care acum spun că am tăiat de la investiţii, le spun că în 2011 
au fost alocate 35,4 miliarde pentru acest sector. 

Guvernul a demonstrat prin pregătirea bugetului pentru 2014 că se ţine de cuvânt în faţa cetăţenilor care ne-
au investit cu încrederea lor. Elementul care a stat la baza formulării noului buget a fost cetăţeanul şi îmbunătăţirea 
nivelului de trai al românilor.  

În primul rând, trebuie să avem în vedere că numărul mediu de salariaţi va ajunge la 4,57 milioane de 
persoane, conform prognozelor prezentate. De asemenea, vom avea o creştere a salariului mediu de la 1.594 lei la 
1.676 lei.  

Românii trebuie să fie principalii beneficiari ai bugetului ţării noastre. După creşterea salariului minim în 
acest an la 800 lei, vom continua mărirea sa în anul 2014 în două etape, astfel încât va ajunge la suma de 900 lei. Încă 
nu este suficient, dar este un pas in plus spre o salarizare care să asigure un trai decent unei părţi importante a 
salariaţilor din România. 

Banii alocaţi pentru sănătate şi educaţie au creat foarte multe confuzii. Nu vorbim în niciun caz de o 
micşorare a bugetelor acestor două domenii esenţiale pentru ţara noastră. Ministerul Sănătăţii va primi o majorare de 
2,5 miliarde lei faţă de anul curent, urmând să aibă un buget de aproximativ 8 miliarde. La Educaţie va fi o creştere 
cu 1,43% a bugetului faţă de anul anterior, astfel că suma alocată să fie de 8,5 miliarde lei. 

Totodată, sunt încurajate două categorii sociale neglijate de fostele guvernări, dar care sunt foarte importante 
pentru viitorul statului român. Medicii rezidenţi vor primi lunar o bursă neimpozitată în valoare de 670 lei, iar 
salariile profesorilor debutanţi vor creşte cu 10%. Pentru că noi credem că Educaţia şi Sănătatea sunt domenii 
primordiale pentru cetăţenii noştri. 

O măsură care a fost negociată şi acceptată de partenerii internaţionali a fost reducerea CAS cu 5 puncte 
procentuale, care ar putea avea loc în 2014. Această reducere nu va avea un impact ridicat asupra bugetului. Este 
vorba de o măsură care vizează relansarea economiei. Prin această decizie, se asigură stimularea creării locurilor de 
muncă, dar şi creşterea gradului de conformare voluntară la plata acesteia către buget. 
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Prin bugetul pentru anul următor, Guvernul a propus măsuri corecte şi necesare pentru România. Cred că 
acestea vor ajuta Uniunea Social Liberală ca în anul 2014 să continue să-şi îndeplinească obligaţiile asumate în faţa 
românilor anul trecut. Vă reamintesc faptul că nu trebuie să uităm de ce am primit voturile lor în 2012. Suntem aici 
pentru că oamenii au crezut în noi şi în capacitatea noastră de a îndrepta răul care li s-a făcut şi de a le aduce un trai 
mai bun. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Ionel Arsene 

 
*** 

 
 

Bugetul pe 2014 asigură creştere economică şi repararea nedreptăţilor sociale 
 

 
Bugetul pe anul 2014 este, fără îndoială, unul care vizează creşterea economică. Acesta este aspectul pe 

care l-aş remarca în primul rând atunci când vine vorba despre construcţia bugetară. Cabinetul Victor Ponta a avut în 
vedere, în sensul stimulării creşterii economice, creşterea investiţiilor publice (mai ales în ceea ce priveşte 
cofinanţarea fondurilor europene), stimularea mediului de afaceri, prin scheme de garantii de stat şi ajutoare de stat 
destinate în special IMM-urilor, creşterea suportului acordat producătorilor agricoli, reducerea CAS, proiectată ca şi 
posibilitate în semestrul II al anului 2014, menţinerea cotei unice , menţinerea TVA-ului redus la pâine şi analizarea 
oportunităţii extinderii acestei măsuri la alte produse. Apreciez în mod deosebit faptul că în 2014 avem 40 de 
miliarde de lei pentru investiţii, adică aproximativ 6% din PIB. Aceasta demonstrează că nu numai că nu au fost tăiaţi 
banii de la investitii, aşa cum au afirmat unii, ci, mai mult, a fost alocată cea mai mare sumă pentru investiţii de până 
acum.  

O altă notă specifică a bugetului pe 2014 este sporirea măsurilor de asigurare a protecţiei sociale, o marcă 
recunoscută a social-democraţiei. Astfel, vorbim despre creşterea salariului minim cu 12,5%, creşterea pensiilor cu 
3,76% şi creşterea venitului minim garantat cu 5%. 

 
Prioritizarea investiţiilor publice şi continuarea consolidării fiscale, prin stabilirea deficitului la 2,2%, faţă 

de 2,6% sunt, iaraşi, chestiuni de apreciat la noul buget.  
Doua elemente de forţă ale noului buget, care respectă şi spiritul dezbaterilor din Comisia de Buget, 

Finanţe şi Bănci a Camerei Deputaţilor sunt alocările bugetare către Sănătate şi către Educaţie. La Sănătate, avem în 
proiecţia bugetară pe 2014 o creştere de peste 30 de miliarde de lei. Pe lângă bursa neimpozabilă de 150 de euro 
acordată lunar pentru medicii şi farmaciştii rezidenţi, ţin să remarc faptul că Ministerul Sănătăţii a primit cu 2,5 
miliarde de lei mai mult decât în 2013, de la 5,2 la 7,8 miliarde. De asemenea, CNAS are un buget mai mare decât în 
2013. 

Bugetul creşte şi pentru Educaţie, ţinând cont de măsurile prin care s-a hotărât creşterea cu 10% a salariilor 
profesorilor debutanţi, preparatorilor şi asistenţilor universitari.  

. Este esenţial că pentru vasta majoritate a contributorilor la bugetul de stat, nu cresc taxele şi impozitele, 
România rămânând ţara cu cel mai mic grad de împovărare fiscală din Uniunea Europeană.   Dimpotrivă, cine citeşte 
cu atenţie şi cu bună credinţă  proiectul de buget îşi dă seama rapid că există acolo măsuri de creştere a veniturilor 
persoanelor afectate de criză, repararea anumitor nedreptăţi sociale, şi de întărire a disciplinei bugetare.  

În final, doresc să fac câteva precizări în legătură cu intenţia anunţată de preşedintele Băsescu, aceea de 
respingere a bugetului. Nu aş dori ca vederile politice ale preşedintelui ţării să blocheze indexarea pensiilor, creşterea 
salariilor, stoparea investiţiilor şi să genereze probleme extrem de dificile în raporturile pe care România le are cu 
FMI şi cu Banca Mondială. Adoptarea noului buget este un aspect extrem de important, partenerii noştri se aşteaptă 
la seriozitate din partea României, iar lipsa de responsabilitate ne poate aduce prejudicii enorme. 
Vă mulţumesc pentru atenţie! 
 

Deputat 
Adrian Mocanu 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 33 - 2013 săptămâna  25 – 29 

noiembrie 2013   

 

62

 
*** 

 
Supraveghere sporită pentru deţinătorii de arme letale şi neletale 

  
 
Stimaţi colegi, 
În ultima perioadă, au fost intens mediatizate atacurile armate petrecute în România. Aceste cazuri de 

violenţă în care au fost implicate arme letale şi neletale au provocat o reală îngrijorare în rândul cetăţenilor şi au 
ridicat semne de întrebare în ceea ce priveşte siguranţa publică. Mai mult, aşa cum arată o statistică făcută de 
Ministerul de Interne, numărul persoanelor care deţin arme letale şi neletale a atins cifra de 250.000, iar dintre 
acestea trei sferturi sunt letale.  

Anul trecut organele abilitate au verificat în toate judeţele toţi posesorii de arme şi au fost confiscate foarte 
multe arme neletale şi muniţie. Unele dintre persoanele care deţineau arme neletale aveau condamnări definitive, deşi 
legea interzice ca o persoană condamnată să deţină armă.  

Am urmărit declaraţia domnului Marius Mihai Voicu, directorul adjunct al Poliţiei Capitalei, care a precizat 
că atacurile armate produse în Capitală vineri şi sâmbătă seară sunt evenimente care se petrec destul de rar, în 
comparaţie şi cu statisticile din alte capitale europene. Chiar dacă asemenea evenimente sunt rare în România, 
raportat la alte state europene, consider că trebuie să luăm atitudine cât mai repede, înainte ca situaţia să se 
înrăutăţească.  

Faptul că anul trecut existau încă persoane care deţineau arme neletale deşi aveau condamnări definitive ne 
demonstrează existenţa unei probleme în ceea ce priveşte supravegherea cetăţenilor care pot solicita un permis de 
port-armă.  

Astfel, consider necesară implicarea şi supravegherea mult mai atentă din partea Ministerului de Justiţie şi 
Ministerului de Afaceri Interne în procesul de eliberare a permisului de port-armă. La nivelul celor două ministere se 
poate constitui un comitet comun de lucru împreună cu Colegiul Psihologilor din România, pentru o mai bună 
supraveghere a emiterii avizelor psihologice persoanelor care solicită permis de port armă aferent armelor letale şi 
neletale, cunoscându-se uşurinţa cu care se eliberează aceste avize. 
 

Deputat 
Mircea Gheorghe Drăghici 

 
*** 

 
Stop violenţei împotriva femeilor 

 
 Luni, 25 noiembrie, am sărbătorit „Ziua Internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor”, zi 
stabilită de Adunarea Generală a ONU încă din decembrie 1999.  În fiecare an, în această zi, guvernele, organizaţiile 
internaţionale şi non-guvernamentale organizează activităţi de informare şi conştientizare privind probleme cu care 
femeile din întreaga lume se confruntă. 
 Pretutindeni în lume, chiar şi în acest moment, violenţa împotriva femeilor le împiedică acestora drumul spre 
bunăstare, dezvoltare şi afirmare. Nu există circumstanţe atenuante pentru violenţa împotriva femeilor. Fiecare act de 
violenţă, fie vizibil, fie ascuns, este o încălcare a drepturilor omului.  
 Să nu uităm că violenţa împotriva femeilor este una dintre cele mai răspândite încălcări ale drepturilor 
omului: potrivit unui studiu al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, la nivel mondial, în 2013, 35% dintre femeile din 
întreaga lume s-au confruntat cu situaţii de violenţă fizică şi/sau sexuală. Cazul ţării noastre este unul şi mai 
îngrijorător: conform studiilor, până la 70 % dintre femeile din România au fost supuse violenţei fizice şi/sau sexuale.  
 O Românie cu adevărat europeană trebuie să lupte permanent pentru combaterea violenţei împotriva 
femeilor. Efectele crizei economice au vulnerabilizat şi mai mult această categorie, şi aici mă refer în primul rând la 
salarizare, locuri de muncă şi participare la viaţa socială. Nu este un secret pentru nimeni că multe dintre victimele 
violenţei domestice continuă să trăiască în aceste condiţii întreaga viaţă deoarece nu au o slujbă care să le ofere 
independenţa financiară.  
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 Mai mult, în România încă există o atitudine tolerantă faţă de violenţa domestică – atât din partea bărbaţilor, 
cât şi, surprinzător, din partea femeilor. Trebuie să facem tot posibilul să schimbăm această atitudine. Nu este normal 
să ne obişnuim cu violenţa împotriva femeilor, nu avem voie să închidem ochii la asemenea acte. De ce spun asta? 
Pentru că, iată, la nivel naţional, peste 1 milion de femei sunt, anual, victime ale violenţei, dar mai puţin de 1% dintre 
acestea depun plângeri oficiale. 
 De aceea, este esenţial este ca măsurile din domeniu să creeze un climat de siguranţă şi încredere. România 
se îndreaptă în direcţia bună şi fiecare pas înainte trebuie privit ca o cărămidă aşezată la fundaţia egalităţii de şanse 
din ţara noastră. Unul dintre principalele elemente de progres înregistrate în acest domeniu a fost aprobarea legii 
25/2012, prin care a fost introdus mult-aşteptatul ordin de protecţie. Efectele benefice ale acestei legi sunt deja 
vizibile: în perioada mai 2012 – ianuarie 2013 au fost emise 406 ordine de protecţie în întreaga ţară, totalul de 
cereri depăşind 1000. Dintre acestea, 94% au fost depuse de femei.   
 Încă o veste îmbucurătoare este că pe masa Ministerul Muncii se află în acest moment Convenţia Consiliului 
Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei, document a cărui ratificare va reprezenta un pas important pentru 
România.  
 Pentru a crea o societate echilibrată, care să respecte principiile egalităţii de gen, este important să 
responsabilizăm toţi factorii de decizie, precum şi societatea civilă. Principiile europene fundamentale ce derivă din 
egalitatea de gen nu sunt simple fraze pe care le găsim în documentele UE, cu toţii avem datoria de a veghea asupra 
respectării lor.  
 În încheiere, vă invit pe toţi să vă faceţi o tradiţie personală din a nu lăsa ziua de 25 noiembrie să treacă fără a 
vă gândi la nenumăratele victime ale violenţei domestice şi, mai ales, la cum putem pune capăt acestor abuzuri. 
 Îmi doresc să trăiesc într-o Românie care protejează şi respectă drepturile femeilor. Îmi doresc să le oferim 
femeilor respectul cuvenit! 
 

Deputat 
Gabriela Podaşcă 

 
*** 

 
Apă şi glucoză, “tratament” pentru bolnavii de hepatită din România 

 
 

 Indiferent că vorbim despre ţările dezvoltate sau despre statele în curs de dezvoltare, fenomenul 
medicamentelor contrafăcute este din ce în ce mai amplu. Şi dacă ţări precum Germania se confruntă cu o astfel de 
problemă, de ce România ar face excepţie?  

Tocmai, pentru a nu ieşi din “tiparul mondial”, am început să ne “tratăm”, şi noi, bolnavii de hepatită cu apă 
distilată şi glucoză, vândute însă la preţuri de sute de lei.  

 La mai puţin de cinci luni de când, în farmacii, a fost descoperit un fals grosolan al medicamentului Sutent, 
folosit în tratamentul cancerului renal metastatic şi pentru tumorile gastrointestinale, istoria se repetă, de data aceasta 
fiind vorba despre falsificarea medicamentului Pegasys, care s-a comercializat cu uşurinţă în farmacii, fără ca 
autorităţile responsabile să se sesizeze referitor la acest lucru.  

 Mult mai grav este faptul că Autoritatea Naţională a Medicamentelor a fost anunţată, încă din luna 
septembrie, de către firma producătoare, Roche, că şi în Germania s-a descoperit Pegasys contrafăcut. Se pare că 
falsul a fost atât de bine realizat, încât autorităţile nu au descoperit nici o neregulă în urma controalelor periodice 
efectuate, ceea ce denotă “profesionalismul, implicarea şi vigilenţa” în astfel de situaţii.  

 Din cauza acestor controale, superficial realizate, sau din cauza lipsei lor, pacienţii au ajuns să se trateze cu 
apă şi glucoză, pentru hepatită B şi C, şi să plătească sume costisitoare, de aproximativ 1000 de lei pentru o seringă 
preumplută care ar fi trebuit să conţină peginterferon. Ţinând cont de faptul că medicamentul Pegasys este inclus în 
Programele de Sănătate, şi se află pe listele speciale fiind compensat de Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate,  
autorităţile şi-au permis să arunce sume importante de bani pe fereastră.  

 Deja ne-am obişnuit ca în România autorităţile să fie prinse pe picior greşit, însă, de această dată s-a dorit, 
probabil, testarea vigilenţei pacienţilor. Grav este faptul că bolnavii au descoperit singuri că medicamentul care li se 
vindea în farmacie era un fals, diferenţele fiind uşor de observat în momentul în care cutia de Pegasys 180 era 
desfăcută.  
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 Astfel, datorită indiferenţei, a fost pusă în pericol viaţa celor 4000 de bolnavi de hepatită din România, care 
urmează tratamentul cu Pegasys, compromiţând şansele lor de vindecare şi crescând riscul  de a se ajunge la 
complicaţii grave, sau chiar incurabile. Acest eveniment ar putea avea şi un impact de natură psihologică asupra 
pacienţilor, care şi-ar putea pierde încrederea în farmacii şi ar putea abandona terapia pe care o urmează. Ca şi cum 
nu ar fi fost suficient faptul că neglijenţa Autorităţii Naţionale a Medicamentelor a lăsat să se ducă pe apa sâmbetei 
tratamentul efectuat până la administrarea produsului contrafăcut, acum, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate 
nu le mai permite bolnavilor să se înscrie pe listele de interferon, ceea ce înseamnă că sunt nevoiţi să plătească din 
propriul buzunar, sume costisitoare, pentru dozele necesare.  

 Deşi sănătatea nu este un moft, ci este cel mai de preţ lucru al oricărui om, se pare că ea nu mai ocupă de 
mult primul loc pe lista priorităţilor autorităţilor competente în domeniu. S-a tot discutat despre faptul că sănătatea 
reprezintă o prioritate naţională, despre planuri de acţiune care vizează tratarea hepatitei C, în scopul îmbunătăţirii 
calităţii vieţii pacienţilor, prin facilitarea accesului la cele mai eficiente soluţii terapeutice, dar nimic din toate acestea 
nu s-a concretizat. Exact cum am fost obişnuiţi, ceva ni se promite, şi altceva primim. Aşa au ajuns şi pacienţii de 
hepatită, să se trateze cu medicamente contrafăcute, datorită “importanţei” pe care autorităţile din domeniul sanitar o 
acordă acestei maladii.  

 Incidentele de această natură nu trebuie ignorate, ascunse sau muşamalizate, pentru că ele există, şi se repetă 
tot mai frecvent, ci trebuie garantat şi respectat dreptul fundamental la sănătate al cetăţenilor, prin implementarea 
unor măsuri de combatere a comercializării medicamentelor contrafăcute, în farmacii, eliminându-se astfel 
posibilitatea apariţiei unor  situaţii excepţionale în domeniul sănătăţii publice, sau a  
unor tragedii personale.  

 
Deputat 

Răzvan Ionuţ Tănase 
 

*** 
 

1 Decembrie – Ziua naţională a României 
 
 

Stimaţi colegi, 
1 Decembrie 1918 reprezintă o pagină sublimă a istoriei României. Anul 1918 a fost un an providenţial 

pentru soarta românilor: la 27 martie, Basarabia revenea la Patria mamă; la 28 noiembrie, era rândul Bucovinei; 
pentru ca, la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, să se realizeze unul din visele seculare ale naţiunii române, desăvârşirea 
statului naţional unitar român, prin unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România.  

Unirea Transilvaniei, Bucovinei şi Basarabiei cu Vechiul Regat nu a fost un act politic rupt din contextul 
european, ci o consecinţă firească a luptei românilor pentru unitate naţională. Aceasta a început în anul 1600, când 
Mihai Viteazu a reuşit unirea militară a provinciilor, pentru o perioadă scurtă de timp, şi a continuat prin unirea Ţării 
Româneşti cu Moldova, în anul 1859, sub sceptrul lui Alexandru Ioan Cuza. 

Potrivit istoricului Florin Constantiniu, ”Marea Unire nu a fost rezultatul participării României la război, a 
obţinerii vreunei victorii militare, ci doar actul de voinţă al naţiunii române. O necesitate istorică s-a dovedit mai 
puternică decât orice guvern sau partid, culpabil de egoism sau incompetenţe şi, punând în mişcare naţiunea, i-a dat 
acea forţă uriaşă, ca peste toate adversităţile, să dea viaţă aspiraţiei sale: statul naţional”. Nici partizanii Antantei, 
nici cei ai Puterilor Centrale nu au avut în vedere revoluţia din Rusia şi destrămarea monarhiei austro-ungare. După 
raţionamentul acestora: victoria Antantei ne-ar fi putut da Bucovina, Transilvania şi Banatul, iar cea a Puterilor 
Centrale - Basarabia; o biruinţă o excludea pe cealaltă, astfel că nimeni nu vedea cum ar fi fost cu putinţă ca toate 
aceste provincii să se alipească, aproape simultan, Vechiului Regat. 

Conştiinţa desăvârşirii unităţii neamului nostru, a realizării statului naţional, s-a aprins ca o flacără în mii şi 
mii de piepturi şi a generat un elan şi o forţă imensă, care au nimicit orice împotrivire. Din acel moment, inimile 
tuturor românilor au început să bată într-un singur trup: acela al României – patria mamă regăsită. 

Dintre toate manifestările suveranităţii naţionale, un crez şi un imn care pleca de pe buzele tuturor românilor 
asupriţi de stăpânirile nedrepte, cea mai măreaţă a fost, fără îndoială, Adunarea de la Alba Iulia. S-a distins nu numai 
prin covârşitoarea mulţime care a luat parte, dar şi prin însufleţire şi entuziasm, prin demnitatea cetăţenească a celor 
ce aduceau acum României întregite o parte preţioasă a vechii Dacii de acum 2.000 de ani, pământul şi poporul, care 
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printr-un destin vitreg a fost ţinut timp îndelungat sub talpa cârmuirilor străine şi împiedicat să-şi urmeze cursul 
firesc al dezvoltării, la sânul patriei mamă. 

Oraşul Alba Iulia a mai fost şi altădată martorul unor evenimente de seamă ale istoriei şi culturii româneşti. 
Aici a realizat Mihai Viteazu, în 1599-1600, prima unire politică a celor trei ţări româneşti; tot aici a apărut, în 1648, 
Noul Testament de la Bălgrad al mitropolitului Simion Ştefan; la Alba Iulia au suferit martiriul, în 1785, Horia şi 
Cloşca şi tot aici au fost încoronaţi, la 15 octombrie 1922, Regele Ferdinand şi Regina Maria, primii suverani ai 
României. „România nu poate fi întreagă fără Ardeal, România nu poate fi mare fără jertfă. Ardealul e leagănul 
care i-a ocrotit copilăria, e şcoală care i-a făurit neamul… e scânteia care aprinde energia,… e întristarea care 
îndepărtează vrăşmaşul, e viaţa care cheamă viaţa”, spunea Nicolae Titulescu, în ”Pledoarii pentru pace”.  

Statul român întregit trebuie preţuit ca unul dintre cele mai statornice, având fundamente adânci şi solide în 
esenţa poporului român, în legăturile lui sufleteşti, consolidate prin unitatea aceluiaşi grai, aceleeaşi credinţe, 
aceloraşi datini şi obiceiuri, în asemănarea aşezămintelor străbunilor, în geografia pământului strămoşesc, şi, mai 
presus de toate, în puterea conştiinţei naţionale, cea care întregeşte şi întăreşte toate celelalte temeiuri. 

Stimaţi colegi, după cum consemna marele istoric şi om politic, Nicolae Iorga: ” Unirea românilor trebuie 
înfăţişată totdeauna, potrivit adevărului, ca urmarea firească a unei pregătiri istorice de sute de ani, în cursul 
cărora acest popor de eroi şi de mucenici a izbutit să-şi apere cu uimitoare stăruinţă ”sărăcia şi nevoile şi neamul” 
(M. Eminescu - ”Scrisoarea a III-a”), rămânând împotriva tuturor năvălirilor barbare şi vremelnicelor stăpâniri 
străine, în cea mai strânsă legătură cu pământul strămoşesc în care, ca într-un liman de mântuire, şi-a putut 
adăposti traiul de-a lungul vremilor de urgie. ” 

Mihai Eminescu, poetul naţional, spunea despre poporul român: „Era un popor brav, acela care a impus 
tribut superbei împărătese de marmură a lumii - Roma. Era un popor nobil, acela a cărui cădere te împle de lacrimi, 
iar nu de disperare, iar a fi descendentul unui popor de eroi, plin de nobleţe, de amor de patrie şi libertate, a fi 
descendentul unui asemenea popor n-a fost şi nu va fi ruşine niciodată”. 

Trăirile, simţirile şi faptele străbunilor noştri, cutezanţa lor, credinţa nestrămutată, dăruirea, unitatea, 
dragostea de ţară şi popor, spiritul de sacrificiu, grija pentru urmaşi şi respectul pentru înaintaşi trebuie să ne inspire 
în croirea drumului pe care-l avem de străbătut ca naţiune. Aşa cum ei au izbutit, putem schimba şi noi soarta 
României în bine, numai dacă suntem uniţi în adâncul sufletului, ”în cuget şi-n simţire”, dacă putem să ne privim ca 
fraţi, fără ură, ranchiună, egoism şi meschinărie! 

În ziua în care tricolorul flutură pe toate continentele, acolo unde bate o inimă de român, fie ca Dumnezeu să-
i ocrotească pe fraţii noştri, oriunde s-ar afla! 

La mulţi ani, România! La mulţi ani, românilor de pretutindeni! 
 
 

Deputat 
Dorel Covaci 

 
*** 

 
Sf. Apostol Andrei, ocrotitorul românilor 

 
Stimaţi colegi,  
 
Sf. Apostol Andrei s-a născut în Betsaida, Galileea, localitate situată pe ţărmul Lacului Ghenizaret, în nordul 

Ţării Sfinte. Pentru că Andrei era de origine evreu, nu se cunoaşte cu certitudine dacă numele său este real, acesta 
fiind de origine greacă (”andreas” = viteaz, bărbătesc). Pentru romani, numele Andrei este legat de lupi şi derivă din 
vechea denumire a dacilor (daoi-lupi) şi din simbolul lor, lupul. Legenda spune că cel care era căpetenia lupilor l-ar fi 
însoţit pe Apostolul Andrei, pe drumul dinspre Dobrogea spre peştera, care i-a servit drept adăpost pe teritoriul ţării 
noastre. 

Din Sfânta Scriptură, aflăm că era fratele lui Simon Petru şi cel dintâi Apostol chemat al Domnului. Înainte 
de a urma lui Hristos, a fost ucenicul Sf. Ioan Botezătorul. Dorinţa de a-L urma pe Hristos se naşte în el, în momentul 
în care îl aude pe Sfântul Ioan rostind cuvintele: ”Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan 1, 29). 

Chemarea sa la apostolie se face mai târziu şi este relatată de Sfântul Evanghelist Matei : ”Pe când Iisus 
umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut doi fraţi, pe Simon, ce se numeşte Petru, şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau 
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mreaja în mare, căci erau pescari. Şi le-a zis: ”Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând 
mrejele, au mers după El” (Matei 4, 18-20). 

Din acele momente, la fel ca şi ceilalţi apostoli, Sfântul Andrei a urmat Mântuitorului, i-a fost alături când a 
săvârşit minunile, s-a hrănit din cuvântul dumnezeiesc, a fost martor al Patimilor Domnului, a plâns moartea Lui 
pentru noi şi s-a întărit în credinţă, în ziua Învierii.  

Se cunoaşte că după Înalţarea Domnului la cer şi după Cincizecime, Apostolii au mai rămas câţiva ani la 
Ierusalim, punând bazele Bisericii creştine. La Sinodul Apostolic de la Ierusalim, din jurul anilor 49-50 d.C., s-au 
întâlnit şi au tras la sorţi, pentru a decide unde va merge fiecare în misiunea de propovăduire a Evangheliei. După 
Tradiţia Bisericii, Apostolului Andrei i-a revenit Scyţia (Dobrogea), dar şi teritoriile de dincolo de Prut, în nordul 
Mării Negre. Mai întâi, Andrei l-a însoţit pe fratele său, Petru, prin Asia Mică, apoi a ajuns în Peninsula Balcanică, 
prin Turcia de azi, până în Scyţia, unde s-a oprit un timp. Apoi şi-a continuat misiunea, ajungând până în sudul Rusiei 
de astăzi. După aceea, s-a întors în Grecia, consolidând comunităţile creştine înfiinţate de către ceilalţi apostoli, 
ajungând până în Peloponezul grecesc, în oraşul Patras. Acolo a murit ca martir. Deşi nouă ne este cunoscută tradiţia, 
care relevă că Apostolul Andrei a murit pe o cruce în forma de X (Crucea Sf. Andrei), istoricii susţin că această 
practică datează abia din secolul al XIV-lea. Nu se cunoaşte data martirizării. Unii istorici o fixează în timpul 
persecuţiilor împăratului Nero, prin anii  64-67, alţii în vremea lui Domiţian (81-96). Moaştele sale au fost duse la 
Constantinopole, în anul 350. În anul 850, împăratul Vasile I Macedoneanul a redat locuitorilor din Patras capul 
Sfântului Apostol. În urma celei de-a patra cruciade, moaştele Sfântului Andrei au ajuns la Amalfi, în Italia, apoi, în 
1462, ele au fost duse la Roma. În anul 1964, capul Sfântului Andrei a fost înapoiat locuitorilor din Patras. 

Mărturie faptului că Sf. Andrei a predicat şi a încreştinat pe strămoşii noştri, stau colindele, legendele, 
obiceiurile închinate Sfântului şi toponimele din zona Dobrogei: Peştera Sf. Andrei, acum loc de pelerinaj, unde se 
spune că a locuit o vreme, Apa Sfântului sau Pârâiaşul Sf. Andrei, etc. Una dintre aceste colinde pomeneşte de 
“schitul” sau “mănăstirea” lui Andrei, la care veneau Decebal şi Traian, cel din urmă ascultând şi slujba săvârşită 
acolo. Peştera se află la aproximativ 4 km sud-est de localitatea Ion Corvin, judeţul Constanţa. În actuala biserică din 
peşteră, în pronaos, într-o nişă, se află un fel de pat, scobit iniţial în piatră, despre care tradiţia spune că pe el se 
odihnea Apostolul Andrei. În anul 1944, Peştera, transformată în biserică, a fost sfinţită de către Episcopul 
Tomisului, Chesarie Păunescu. La scurt timp după aceasta, trupele ruseşti invadatoare au distrus-o. Abia după 1990, 
prin râvna cuviosului monah Nicodim Dinca, biserica a fost refăcută şi redată cultului.  

Stimaţi colegi, Sfântul Sinod al Biserici Ortodoxe Române a hotărât, în anul 1995, ca Sărbătoarea Sfântului 
Andrei să fie însemnată cu cruce roşie în calendarul bisericesc, iar, în anul 1997, Sfântul Andrei a fost proclamat 
”Ocrotitorul României”. Biserica primară a stabilit, încă de la sfârşitul secolui al II-lea, ca dată de prăznuire a 
pătimirii sale, ziua de 30 noiembrie. Această zi a fost declarată sărbătoare bisericească naţională, o adevărată 
celebrare a creştinismului românesc, prin Legea 147/2012. Ea premerge Zilei Naţionale, 1 decembrie, a românilor de 
pretutindeni. Prin apropierea în calendar a celor două zile festive, se alătură sărbătoarea Bisericii cu cea a neamului, 
după cum Biserica şi poporul român au fost mereu una în tot decursul istoriei noastre.  Recunoaşterea oficială a Sf 
Apostol Andrei, ca patron spiritual al românilor şi cel care a ”înnobilat fiinţa noastră naţională”, aşa cum reiese din 
expunerea de motive a Proiectului de Lege adoptat în Parlament, arată că Statul se asociază acestei dualităţi, într-o 
relaţie de sinergie pozitivă. 
 

Deputat 
Dorel Covaci 

 
*** 

 
Resursele umane si cerinţele pieţii muncii 

 
 
 Domnule Preşedinte, stimaţi colegi, 
 
 In ultimile zile am dezbătut în plenul Camerei Deputaţilor Proiectul de lege privind stagiul de pregatire 
aplicativă pentru absolveţtii învăţământului superior în contextul în care în statele Uniunii Europene 25% din tinerii 
sub 25 de ani nu-şi pot găsi un loc de muncă. Şi această reglementare a noastraă se încadrează în preocupările  
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statelor UE definite atat prin Strategia 2020, care stabileşte ca prioritară angajarea tinerilor cat şi prin iniţiativa 
“Tineretul în mişcare”. 

  Sunt acŢiuni guvernamentale prin care se dă posibilitatea absolvenţilor de învăţământ superior să acumuleze 
o primă experienţă de muncă prin stagii în întreprinderi şi instituţii de profil.  

 
          Apreciind că noua lege cuprinde o reglementare detaliată a modalităţii de efectuare a stagiului, că va avea un 

impact pozitiv asupra pregătirii profesionale a tinerilor absolvenţi, că va facilita angajarea acestora în profesiile 
pentru care sunt bine pregătiţi din punct de vedere practic-aplicativ, consider ca aceasta ar trebui continuata de o 
strategie nationala care sa conduca la un grad mai ridicat de ocupare a fortei de munca din tara noastra. Spun 
aceasta pentru că asa cum se poate observa, deşi avem puţini bani pentru educaţie, pentru reconversia celor aflaţi în 
căutarea unei angajări, continuăm  să cheltuim sume importante din bugetele publice pentru o resursă umană care  nu 
are căutare pe piaţa internă a muncii.  
 Prin declaratia prezenta vreau sa-mi exprim acordul cu toti cei care sustin că o îmbunătăţire semnificativă a 
politicilor sociale, inclusiv a celei ocupationale se poate realiza doar în contextul unei strategii sau plan de 
investiţii pe trmen lung şi cu un aport consistent la crearea de valoare, care duce la crearea de locuri de muncă mai 
multe  şi, în cele din urmă, la creşterea  prosperităţii oamenilor. 
 Din aceste motive apreciez inţiativa Primului Ministru al Guvernului României, Domnul Victor Ponta de a 
prezenta în luna iulie anul curent un  "Plan Naţional de Investitii Strategice şi Creare de Locuri de Muncă”.  
 Deşi eu cred că tuturor ne este clară legătura dintre mersul economiei şi beneficiile sociale sau bunăstarea 
oamenilor, iar investiţiile făcute inteligent constituie unul din factorii cei mai importanţi de dezvoltare economică, 
vedem că în viaţa noastră politică şi civică, atunci când se pune problema implementării unor obiective investiţionale, 
ne întâlnim cu reacţii dintre cele mai greu de explicat şi de acceptat. Oamenii, fie ei cetăţeni obişnuiţi sau politicieni, 
vor salaii mărite, pensii indexate şi plătite la timp, stat social cu învăţământ şi sistem medical avansate, stat care să 
protejeze categoriile defavorizate dar, când să dezvoltăm mediul de afaceri, inclusiv prin investiţii de valorificare a 
resurselor ţării se opun şi instigă la revoltă împotriva celor care le promovează sau care doresc să bage bani în 
economia reală.  

Să nu uitam ca la sfărşitul mandatului când ne vom duce din nou în faţa electoratului trbuie să avem rezultate 
performante de guvernare pe care sa le prezentam si sa demonstram ca am actionat eficient pentru dezvoltarea 
economica si pentru cresterea calitatii vietii romanilor. Totodata, să nu uităm că ne aflăm în momentul în care 
Uniunea Europeană acordă IN VIITORUL EXERCITIU BUGETAR, 2014-2020, prioritate absolută angajării, mai 
ales a  tinerilor, din statele membre! 
 Pentru aceasta, consider ca Guvernul USL trebuie să pornească hotărât la pregătirea aplicării planului 
naţional de investiţii strategice cu parteneri care doresc acest lucru şi, in acelasi scop,  să adopte o strategie de 
comunicare cu publicul şi comunităţile care au o implicare în implementarea unuia sau altuia din obiectivele de 
investiţii viitoare. 
 

Deputat 
Camelia Khraibani 

 
*** 

 
Domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, 
Permiteţi-mi să marchez, prin declaraţia de astăzi, sărbătoarea Sfântului Andrei, care precede Ziua Naţională 

sau a unităţii românilor de pretutindeni, unind la nivel spiritual festivitatea Bisericii cu cea a României. De asemenea, 
ţin să le urez un călduros “La mulţi ani cu sănătate şi multe împliniri!” şi celor peste 660.000 de cetăţeni români, care 
îi poartă numele Sfântului Apostol Andrei.  

Consider că ne putem întrerupe puţin din activitatea noastră pentru a-i acorda importanţa care i se cuvine zilei 
Sfântului Apostol Andrei, având în vedere că îi datorăm acestuia credinţa care a stat la baza unităţii ca neam, Biserica 
şi naţiunea fiind un tot comun în decursul istoriei poporului român.  

Potrivit tradiţiei şi celor scrise de unii istorici şi teologi din primele veacuri creştine, Sfântul Apostol Andrei a 
fost primul propovăduitor al Evangheliei la geto-daci, în teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră, cunoscut pe atunci 
sub numele de Scythia (Sciţia), dar şi în teritoriile de dincolo de Prut, în nordul Mării Negre. Sfântul Andrei a fost 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 33 - 2013 săptămâna  25 – 29 

noiembrie 2013   

 

68

frate al lui Simon Petru, care s-a numărat, de asemenea, printre cei 12 apostoli ai Domnului. Erau originari din 
Bersaida, localitate situată pe ţărmul Mării Galilei, din nordul Ţării Sfinte. Amândoi au fost pescari, alături de tatăl 
lor. Ambii s-au numărat printre “ucenicii” Sfântului Ioan Botezătorul, ascultând timp îndelungat predicile acestuia în 
pustiul Iordanului, cu îndemnuri la pocăinţă şi proorocia despre venirea lui Mesia. Sfântul Andrei a fost şi el martor, 
alături de alţi ucenici, la botezul Domnului.  

Împreună cu ceilalţi ucenici, Sfântul Andrei a fost trimis de către Mântuitor să predice Evanghelia tuturor 
neamurilor. Înainte să-i creştineze pe daci, el a predicat în Asia Mică. Fără îndoială că Sfântul Apostol Andrei nu s-a 
mărginit numai la predicarea Evangheliei şi la botezul celor pe care i-a adus la Hristos dintre grecii şi geto-dacii din 
teritoriile amintite, ci a hirotonit pe unii dintre ei ca episcopi şi preoţi, aşa cum făcea şi Sfântul Apostol Pavel în 
călătoriile sale misionare. Astfel se poate explica faptul că cea mai veche episcopie cunoscută pe teritoriul ţării 
noastre este cea de la Tomis (Constanţa). Episcopii binecuvântaţi de Sfântul Apostol Andrei au hirotonit, la rândul 
lor, alţi episcopi, preoţi ori diaconi pentru noile comunităţi creştine de la Pontul Euxin, ca să se asigure “succesiunea” 
neîntreruptă a preoţiei şi care au devenit propovăduitori ai noii credinţe, prin predică şi botez, în rândul autohtonilor 
geto-daci, iar mai târziu daco-romani. 

Îmi închei pledoaria, urându-le încă o dată tuturor doamnelor şi domnilor la multe şi fericite zile onomastice! 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Constantin Mazilu 

 
*** 

 
Ziua mondială de luptă anti-SIDA 

 
 Stimaţi colegi, 

Începând cu primele pandemii din anii ‘80 virusul HIV (care provoacă SIDA), a reuşit să se răspândească la 
scara mondială şi a curmat viaţa a peste 25 de milioane de oameni. În prezent numărul total al persoanelor infectate 
este de circa 60 de milioane, iar peste 6 mii de oameni se infectează zilnic cu HIV.  

În România primul caz de infectare cu HIV a apărut în 1985. Ţinerea sub tăcere a cazurilor din România a 
condus la agravarea situaţiei astfel că în 1990 să fie semnalate 1094 de cazuri de SIDA la copii, reprezentând 
jumătate din numărul total din Europa. 

Conform datelor publicate de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în România există în prezent circa 
16.000 de persoane infectate cu HIV sau bolnave deja de SIDA. 
 Înfiinţată din 1988, Ziua mondială de lupta contra HIV/SIDA are ca scop să promoveze prevenţia, depistarea, 
tratamentul şi luarea în evidenţă a bolnavilor şi, în acelaşi timp, să promoveze lupta contra stigmatizării şi 
discriminării la care sunt supuse victimele acestei boli. 
 Între 2011 şi 2015, Ziua mondială de luptă contra SIDA are ca temă „Obiectiv zero: adică zero noi infectări 
cu HIV, zero discriminări şi zero decese datoare SIDA”, prin preventive, testare şi tratament. 
 În plan legislativ, Parlamentul României a adoptat Legea nr.584/2002 privind prevenire, îngrijirea şi protecţia 
persoanelor infectate cu HIV. Totodată, prin lege a fost înfiinţată Comisia naţională pentru supravegherea, controlul 
şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA, organizată ca organism interministerial fără personalitate juridică, pe 
lângă Ministerul Sănătăţii Publice. 

Este, de asemenea, important de menţionat demersul făcut de Guvern, care a lansat în anul 2004 prima 
Strategie naţională pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA, care s-a finalizat 
însă în anul 2007. 

Cu toate aceste, în ultimii ani numărul cetăţenilor români bolnavi de HIV/SIDA a crescut. Conform Comisiei 
Naţionale de Luptă Anti-SIDA, numărul acestora a crescut în 2012 faţă de 2011 cu aproape 10 %.  

 
De aceea, Ziua mondială de luptă contra SIDA trebuie să reprezinte un moment de profundă reflexie pentru 

instituţiile responsabile în acest domeniu. Principiul care trebuie promovat este simplu: respectul faţă de cei bolnavi 
şi educaţia celor tineri. 
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Dacă în privinţa celor deja atinşi HIV/SIDA nu se mai poate face altceva decât tratament corespunzător, 
informarea tinerilor cu privire la de acest virus şi modul de prevenire, depistare precoce (anonimă şi gratuită), precum 
şi cu privire la modul de transmitere a bolii trebuie să constituie priorităţi ale acţiunii instituţiilor abilitate ale statului. 

De aceea, consider că şcoala reprezintă un factor esenţial pentru educarea tinerilor şi aplicarea politicilor 
naţionale de luptă contra infectării cu HIV/SIDA.  

Prin intermediul dascălilor prevenirea infectării cu HIV/SIDA devine un subiect transversal, care poate fi 
abordat într-o manieră multidisciplinară: în domeniul ştiinţelor naturale – prin informaţii referitoare la virus; în 
domeniul educaţiei civice şi sociale – prin intermediul tematicilor referitoare la drepturile omului şi prevenirea 
discriminării. 
 La nivel naţional, succesul acţiunilor de prevenire a infestării cu HIV/SIDA poate fi asigurat printr-un 
parteneriat între Ministerul Educaţiei Naţionale cu ministerul Sănătăţii şi organizaţiile care luptă împotriva acestei 
virus. 

Având în vedere evoluţiile înregistrate pe plan naţional în privinţa numărului de persoane infectate cu HIV, 
consider că adoptarea unei noi strategii de prevenire şi combatere a infectării cu HIV/SIDA, adaptată situaţiei 
concrete din societatea românească, este esenţială.  
Vă mulţumesc pentru atenţie. 
 

Deputat 
Gheorghe Emacu 

 
*** 

 
Toleranţa, cuvântul-cheie al unei societăţi echilibrate 

 
 

Atunci când vom reuşi ca valorile individuale, naţionale şi mondiale să conveargă, atunci când fundamentul 
comun al principiilor etice şi morale se va consolida şi extinde, atunci vom putea afirma că aveam o societate 
echilibrată în sine, cu exteriorul şi interiorul său. 

A fi tolerant înseamnă a respecta „unitatea în diversitate”, a gândi şi acţiona în  sensul „Declaraţiei 
Principiilor Toleranţei”, Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, pactelor şi convenţiilor internaţionale, dar 
poate că mai mult decât orice, un om  tolerant este un om complex şi complet, cu viziune largă şi conştiinţă, o 
societate tolerantă este o societate echilibrată, iar o lume tolerantă este garanţia unui viitor pentru omenire.. 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, proclamă că "Orice persoană are dreptul la libertatea gândirii, 
conştiinţei si religiei" (art. 18), "opiniei şi expresiei" (art.19) şi că instruirea "trebuie să favorizeze înţelegerea, 
toleranţa şi prietenia între toate naţiunile şi toate grupurile rasiale sau religioase" (art.26). 

În 1995, UNESCO a declarat data de 16 noiembrie drept Ziua Internaţională a Toleranţei, şi-au fost 
identificate nu mai puţin de 16 tratate, convenţii, declaraţii şi recomandări, toate legate de nevoia de toleranţă. 
(“Declaraţia principiilor toleranţei” proclamată şi semnată la 18 noiembrie 1995 de către Statele Membre ale 
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură reunite de la 25 octombrie la 16 noiembrie 1995 la 
Paris cu ocazia celei de a 28-a sesiuni a Conferinţei Generale). 

În preambul documentului se precizează că declaraţia este în consens cu  instrumentele internaţionale în 
domeniu, mai precis: 

- pacte (Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice, - Pactul Internaţional cu privire la 
Drepturile Economice, Sociale şi Culturale), 

- convenţii (Convenţia Internaţională cu privire la Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială, 
Convenţia pentru Prevenirea şi Pedepsirea Crimei de Genocid, Convenţia privind Drepturile Copilului, Convenţia 
din 1951 privind Statutul refugiaţilor şi protocolul acesteia din 1967 şi instrumentele regionale, Convenţia asupra 
Eliminării Tuturor Formelor de Discriminare a Femeii, Convenţia contra Torturiişsi Altor Pedepse ori Tratari cu 
Cruzime, Inumane sau Degradante, Convenţia şi Recomandaţia UNESCO privind Lupta contra Discriminării în 
Domeniul învaţămantului), 

- declaraţii (Declaraţia asupra Eliminării Tuturor Formelor de Intoleranţă şi de Discriminare Fondate pe 
religie sau Convingere, - Declaraţia asupra Drepturilor Persoanelor Aparţinând Minoritaţilor Naţionale sau Etnice, 
Religioase si Lingvistice, - Declaraţia asupra Măsurilor vizând Eliminarea Terorismului Internaţional, Declaraţia şi 
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Programul de acţiune de la Viena adoptate de către Conferinţa mondiala asupra Drepturilor Omului, Declaraţia de 
la Copenhaga si Programul de Acţiune adoptat de către Summit-ul Mondial pentru Dezvoltare Socială, Declaraţia 
UNESCO asupra rasei şi prejudicăţilor rasiale). 

Declaraţia principiilor toleranţei explică semnificaţia conceptului de toleranţă “art.1 pct.1. Toleranţa este 
respectul, acceptarea şi aprecierea bogăţiei şi diversităţii culturilor lumii noastre, felurilor noastre de expresie si 
manierelor de exprimare a calităţii noastre de fiinţe umane. Ea este incurajată prin cunoaşterea, deschiderea spiritului, 
comunicaţie şi libertatea gândirii, conştiinţei şi credinţei. Toleranţa este armonia in diferenţe. Ea nu e doar o 
obligaţiune de ordin etic; ea e, de asemenea, şi o necesitate politică şi juridică. Toleranţa e o virtute care face ca pacea 
să fie posibilă şi care contribuie la înlocuirea culturii războiului cu o cultura a păcii”. 

În consens cu principiile toleranţei, marcăm zilele acestea Ziua Universală a Copilului (UNICEF) - 20 
Noiembrie, Ziua internaţională a Filosofiei, Ziua mondială a Televiziunii (instituită de O.N.U. pe 17 decembrie 
1996), Ziua mondială a Salutului (World Hello Day) -20 Noiembrie, Ziua internaţională pentru eliminarea 
violenţei împotriva femeilor - 25 Noiembrie. 

Întâmplător sau nu, din 15 noiembrie a început Postul Naşterii Domnului sau al Crăciunului, care reprezintă 
ajunarea de patruzeci de zile a Proorocului Moisi, precum şi postul patriarhilor din Vechiul Testament, după care este 
aşteptată venirea lui Mesia, “Cuvântul lui Dumnezeu” născut din Fecioara Maria.  

Este deci acesta un bun prilej să adăugăm „toleranţei”şi înţelesul creştin, să ne amintim că Sfântul Evanghelist 
Matei, la îndemnul Mântuitorului Hristos ne spunea: "Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu judecata cu care 
judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura." 

Peste secole, acelaşi mesaj al toleranţei ni-l adresa părintele Arsenie Boca, care vorbind despre post observa că 
fiecare dintre creştini trebuie să îi privească cu toleranţă pe ceilalţi şi să înţeleagă că “postul adică să fie măsurat după 
vârstă, după sănătatea rămasă ……..şi după tăria şi felul ispitelor. Aşa cere dreapta socoteala”.  

În concluzie, vă adresez mesajul şi îndemnul meu, de a vă opri, a vă gândi şi de a acţiona ca oameni tolerani! 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Mihai Waber 

 
*** 

 
Reorganizarea ANAF generează pierderi colaterale 

 
 
 Stimaţi colegi, 
 Încă din aprilie 2012, Guvernul şi-a manifestat intenţia de a reorganiza Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, aceasta fiind o precondiţie pentru implementarea Proiectului de modernizare a administraţiei fiscale, pentru 
care s-au împrumutat 70 de milioane de euro de la Banca Mondială. 

În decembrie 2012, Parlamentul a acceptat şi aprobat Programul de guvernare, în care Executivul s-a angajat 
să aplice o viziune fiscală calitativă, care să stimuleze mediul economic, investiţiile şi iniţiativa antreprenorială. 
  

Parafrazând însă una dintre legile lui Murphy: ce părea să înceapă bine s-a desfăşurat prost şi, probabil, se va 
termina şi mai prost.  

Mai clar spus, rezultatele obţinute în urma reorganizării au schimbat – din punct de vedere calitativ – 
structura şi activitatea ANAF, însă nu în sens pozitiv.  

Astfel, Guvernul a adoptat Ordonanţa de urgenţă nr.74/2013, destinată să realizeze o îmbunătăţire a structurii 
organizatorice şi funcţionale a ANAF. De asemenea, în aplicarea ordonanţei s-a adoptat, prin Hotărârea Guvernului  
nr.677/2013, Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice 
de inspector antifraudă în cadrul ANAF. 

 
Reorganizarea ANAF nu presupunea însă, în mod obligatoriu o reducere de personal; după cum rezultă chiar 

din documentele de motivare ale ordonanţei de urgenţă, experţii internaţionali ai Băncii Mondiale „au constatat că 
numărul total al personalului ANAF raportat la numărul contribuabililor administraţi se încadrează în media 
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administraţiilor fiscale din alte state europene”. Ajustările sugerate de aceştia se referă la „necesitatea redistribuirii 
personalului” între structurile judeţene, precum şi între funcţiile de specialitate din cadrul ANAF. 
 Acelaşi document de motivare menţionează negru pe alb că ANAF va urmări în mod prioritar  „o politică de 
resurse umane proactivă, orientată spre reţinerea în sistem a personalului bine calificat şi spre recalificarea 
personalului în funcţie de evoluţia proceselor de activitate”. 
 Modul concret în care s-a realizat această reorganizare este în flagrantă contradicţie cu prevederile 
Programului de guvernare şi cu aşteptările specialiştilor internaţionali.  

Aceasta demonstrează, fie o necunoaşterea legii, fie o abordare a acestui subiect într-o manieră arbitrară, 
după bunul plac al unor şefi. 

Sau, nu de puţine ori, o abordare exclusiv politică şi excesiv politizată, evident, degradantă pentru tot ce 
înseamnă valoare profesională. 
 Aşa pot fi explicate numeroasele cazuri în care oameni cu experienţă din sistemul instituţiilor care s-au 
comasat în ANAF (precum Garda Financiară), şi care au obţinut punctaje maxime nu numai la nivel de regiune ci 
chiar şi la nivel naţional la proba scrisă (adică proba care demonstrează de fapt nivelul cunoştinţelor de specialitate) 
să fie declaraţi respinşi la interviul final de te miri ce incompetenţi şi slugi politice din unele comisii de examinare! 
 Iată, în acest sens, distins minister al finanţelor publice, un exemplu din colegiul pe care eu îl reprezint, din 
judeţul Iaşi!  
 Domnul Muntenescu Viorel a luat la proba scrisă nota 9,52, fiind pe locul întâi în regiunea Iaşi şi pe locul 4 
la nivel naţional. Cu toate  acestea, a fost respins la proba interviului.  

‐ Oare ce notă i s-a dat acestui om la interviu, ca să fie respins?  
În compensare, au fost promovaţi ultimii, din coada clasamentului. 
 

Această situaţie este specifică Direcţiei Regionale Iaşi, dar se pare că se regăseşte şi la Oradea şi Constanţa. 
 
 - Oare cât a cheltuit ANAF (în bani şi timp alocat) pentru ca să formeze oamenii pe care îi aruncă acum peste 
bord în favoarea unor începători în materie fiscală? 

- Oare nu suntem chiar noi cei care dăm apă la moară decidenţilor de la nivel european care ne acuză de lipsă 
de transparenţă şi de corupţie, motive pentru a ne amâna la nesfârşit dreptul de a circula liber în Europa? 
  

La nivel macroeconomic însă, rezultatul acestui proces de reorganizare este o neîncasare cronică a veniturilor 
la bugetul de stat şi respectiv o gaură la buget de 7 miliarde de lei.  
 
   

Cred că e timpul să înceteze bătaia de joc la adresa oamenilor de valoare, experimentele şi inovaţiile inutile; e 
timpul să aplicăm un model funcţional apt să aducă rezultatele aşteptate în condiţiile specifice economiei româneşti. 

 
 

Deputat 
Gheorghe Emacu 

 
*** 

 
Spiritul competitiv şi performanţa tinerilor, şansa viitorului României 

 
 

Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Am vorbit de la acest pupitru de mai multe ori despre viitorul României, despre nevoia de proiecte naţionale 

care să creeze coeziune la nivelul comunităţilor, înţelegere, muncă organizată şi, în final, plus valoare şi linişte 
socială. De fiecare dată, în aceste intervenţii, am subliniat nevoia familiilor din România de a se simţi sprijinite în 
planurile de viitor pe care şi le conturează: or, acest sprijin vine prin crearea unui mediu social şi economic 
predictibil, prin promovarea unor planuri naţionale de prevenţie în domenii precum sănătatea, sau prin stabilizarea şi 
menţinerea pe o linie constantă a sistemului fiscal. Am subliniat de ficare dată că familiile fericite şi încurajate să 
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muncească în scopul bunăstării lor şi a bunăstării comunităţii au ca efecte, în timp, creşterea contribuţiilor la bugete, 
creşterea investiţiilor şi dezvoltarea. 

Stimaţi colegi, 
Există sute şi mii de feluri simple, creative şi cu impact major prin care putem crea condiţiile propice de a 

ajunge la acel viitor în care România este o sumă de comunităţi active şi prospere, însă toate aceste modalităţi 
izvorăsc, la o primă mână, din educarea spiritului în sensul preţuirii valorilor precum munca, performanţa şi 
gestionarea creativă a propriilor aptitudini. 

Educaţia, stimaţi colegi, este şi trebuie să fie mai mult decât simpla memorare a unor informaţii, ea are ca 
scop final crearea de personalităţi independente şi cu spirit antreprenorial. Şi atunci când ne referim la educaţie, 
trebuie să ne referim la un sens deja lărgit al acesteia, care presupune şi orientarea către o viaţă sănătoasă, practicarea 
sportului, cultivarea acelor trăsături care duc tinerii noştri înspre competiţie şi performanţă. 

În acest context, trebuie să remarc că avem deja o serie de exemple consacrate care prin muncă asiduă, 
exerciţiu şi implicare au ajuns la performanţe excepţionale. Şi mai trebuie să remarc că, în sprijinul acestor programe 
de învăţare non-formală vin tot mai mulţi actori din sectorul antreprenorial, care doresc să se implice în schimbarea 
de care România are nevoie. Aceşti oameni deosebiţi, care insistă să ofere comunităţii valoarea experienţei şi a 
cunoştinţelor lor, trebuie susţinuţi şi promovaţi de către noi, ajutaţi să-şi pună ideile în aplicare. În fond, dacă au 
reuşit pentru ei înşişi, şansele sunt maxime ca programele lor să fie o reuşită şi pentru noi, ceilalţi. 

Şi nu sunt doar aceştia. Vorbesc acum şi despre ONG-urile care dezvoltă programe remarcabile, atingând 
prin activitatea lor segmente de populaţie cu nevoie foarte mare de susţinere. Aici, parteneriatul cu societatea civilă 
este esenţial şi trebuie să fie tratat cu seriozitate, sectorul nonguvernamental fiind capabil, prin natura lui, să ajungă în 
zone ale societăţii în care sistemul administrativ nu are încă dezvoltate instrumente de lucru sau măcar empatie 
pentru anumite tipuri de probleme. 

Vorbesc, de exemplu, despre tinerii manageri de top sau middle management din multinaţionalele româneşti, 
care au întâlniri periodice la Bucureşti în vederea susţinerii de proiecte educative pentru studenţi. Sunt convinsă că 
peste tot în România există astfel de neobosiţi susţinători ai schimbării prin educaţie continuă. Ei merită tot efortul 
nostru de a-i sprijini în proiectele şi ideile lor. 

În ultimele luni mi-au fost aduse la cunoştinţă mai multe astfel de idei, de proiecte bazate pe educaţie prin 
implicarea directă, şi am decis să le ofer tot sprijinul în realizarea ideilor lor. Fie că e vorba de crearea de 
infrastructură inteligentă pentru susţinerea sectorului IT, fie că e vorba de cooptarea copiilor şi tinerilor din mediul 
rural în programe de educaţie prin sport, am considerat că toate ideile au şanse să devină succese reale pentru că ele 
îşi propun să acţioneze acolo unde există nevoia reală de sprijin şi susţinere, dublată de potenţialul de creare a unei 
mentalităţi de învingător. Viitorul României are nevoie de învingători, de tineri care nu renunţă la visele lor şi au 
aptitudinile competitive de a şi le realiza. Aceşti copii şi tineri au acum, mai mult ca oricând nevoie de sens în viaţa 
lor şi nevoie de modele de succes. 

Şi pentru a le oferi un ajutor real, consistent, avem datoria de a crea programe naţionale care să vină în 
sprijinul şi în completarea actului educaţional, oferindu-le, în plus faţă de modelul tradiţional al şcolii, şansa să aibă 
mentori, modele, şansa să se dezvolte armonions, în sincronizare perfectă cu tinerii din zonele dezvoltate ale Europei. 

Imaginaţi-vă doar cât de mult ar însemna pentru copiii din zonele rurale şansa de a practica într-un mediu 
organizat sport, susţinuţi şi ghidaţi de personal calificat, care să le ofere în plus informaţii valoroase privitoare la 
oportunităţile nenumărate pe care le pot avea prin performanţă, în orice domeniu. Pot să vă mărturisesc că la Cluj s-
au derulat astfel de proiecte, prin grija unor inimoşi oameni. Rezultatele sunt excepţionale, ele arată câtă deschidere şi 
schimbare a mentalităţii pot genera astfel de activităţi. Imaginaţi-vă ce ar însemna pentru România cooptarea în astfel 
de programe naţionale a sute de mii de copii. Influenţa programelor s-ar translata asupra familiilor lor, care ar simţi 
într-un mod direct ajutorul şi susţinerea oferite de stat. 

Stimaţi colegi, 
Schimbarea mentalităţilor nu este niciodată un proces uşor, dar el poate fi obţinut prin idei de o simplitate 

uimitoare. Primul pas este să acceptăm noi înşine potenţialul simplităţii lor. Lansez, pe această cale, un apel la 
dumneavoastră! Un apel pentru a susţine, a promova şi a încuraja ideile şi proiectele care urmăresc educarea 
spriritului de competiţie şi performanţă al copiilor şi tinerilor noştri! Viitorul României depinde în mod direct de 
sprijinul Dumneavoastră! 

Vă mulţumesc! 
 

*** 
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Părinţii de serviciu au salarii insuficiente 

 
 
 Asistenţii maternali au o misiune grea în România zilelor noastre. Iar soarta copiilor crescuţi şi îngrijiţi de 
aceştia depinde de puterea de rezistenţă a noilor părinţi. 
 Pentru a creşte un copil este nevoie de dragoste, dăruire şi pasiune, însă lucrurile devin imposibile în lipsa 
banilor pentru hrană, haine, cursuri şi alte cheltuieli care apar. 
 În momentul de faţă, un asistent maternal primeşte salariul minim pe economie, iar sumele pentru hrana şi 
îmbrăcămintea copilului crescut în casă sunt insuficiente, după părerea mea, în condiţiile creşterii continue a 
preţurilor la alimente şi servicii, în general. 
 Consider că nu poti responsabiliza un om 24 de ore din 24, plătindu-l pentru 8 ore şi cu un salariu mult prea 
mic. Iar ca mine au gândit mai mulţi asistenţi maternali, care au ieşit din sistem în ultima perioadă, fiind constrânşi de 
lispuri şi de faptul că se chinuiau şi ei şi chinuiau şi copiii. 
 Însă nimic nu poate justifica drama acestor copii, abandonaţi a doua oară, de data aceasta de părinţii de 
serviciu, în care şi-au pus speranţa că îi vor putea duce până la majorat şi chiar după vârsta de 18 ani. 
   Dacă întregul sistem ar fi regândit, iar sumele alocate acestuia s-ar actualiza periodic, în mod sigur s-ar 
diminua numărul copiilor din orfelinate şi ar creşte  numărul de asistenţi maternali. Pentru că sunt foarte multe 
familii, chiar şi la ţară, care ar putea să beneficieze, astfel, de un loc de muncă, iar copiii de un cămin în care să 
crească armonios. 
 În lipsa acestor condiţii care să îi ajute pe copiii abandonaţi şi pe cei care s-au angajat să-i crească, familiile 
care îşi asumă această misiune grea fie se luptă cu provocările fiecărei zile şi fac faţă cum pot cheltuielilor, fie 
abandonează lupta, iar cei mici se reîntorc la orfelinat.  

Mai există cazul în care asistenţii maternali aleg să îi adopte pe cei mici, renunţând să mai fie dependenţi de 
sumele şi aşa insuficiente primite de la stat. Acesta din urmă este cazul fericit, în care ataşamentul dezvoltat este prea 
mare pentru a se mai despărţi familia nou formată, însă este şi o excepţie totodată.  

Aşadar, în preajma discutării în Parlament a noului buget, se cuvine să analizăm fiecare sector în parte, cu 
precădere pe cele mai sensibile. Iar copiii abandonaţi reprezintă un capitol aparte, pe care suntem obligaţi să-l 
gestionăm cu toată atenţia. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Ion Bălan 

 
*** 

 
Bugetul României  2014 – un buget grevat de datorii pedeliste! 

 
 

Domnule Preşedinte,stimaţi colegi, 
Obiectivele asumate de Guvernul Ponta prin adoptarea Legii Bugetului de Stat pe anul 2014, denotă clar 

responsabilitatea uriaşă a executivului faţă de acest an financiar deosebit de greu, grevat de datorii iresponsabile 
făcute de guvernarea portocalie, datorii care nu au produs nici un efect asupra economiei reale, datorii pe care 
românii le vor plăti cu sacrificii uriaşe. Mai mult, în anul 2014 Guvernul va plăti circa 3 miliarde de lei despăgubiri 
pentru învăţământ, pentru restituirea proprietăţilor şi alte tipuri de despăgubiri de pe urma Guvernului din 2010. 

Enumerând câteva din aceste obiective subliniem dorinţa de dezvoltare economică chiar şi în aceste condiţii 
excepţionale: 

- Creşterea investiţiilor publice, în special creşterea cofinanţării pentru absorbţia fondurilor europene cu 0,5 
puncte procentuale. 

- Creşterea finanţării programelor de invesţitii la nivelul autorităţilor locale, de la 14,6 miliarde lei (3,2 
miliarde de euro)  în anul 2013 la 18,4 miliarde lei în anul 2014 (4,1 miliarde de euro), respectiv o creştere de 26%. 

- Prioritizarea proiectelor de investiţii; 
- Creşterea cererii interne, în paralel cu încurajarea muncii, prin creşterea salariului minim cu 12,5%; 
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- Sprijinirea producătorilor agricoli prin alocarea de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii  
şi  Dezvoltarii Rurale  a sumei de  2,1 miliarde lei, respectiv 1,5 miliarde lei  subvenţii pentru sprijinirea 
producătorilor agricoli şi 0,6 miliarde lei, reprezentând plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal. 

În ceea ce priveşte bugetul de stat, Guvernul propune pentru anul viitor venituri de 100,9 miliarde de lei 
(22,6 miliarde de euro), în creştere cu 4,7% faţă de programul actualizat din acest an, de 96,3 miliarde de lei (21,6 
miliarde de euro).  

În 2014 sunt alocate 40 de miliarde de lei pentru investiţii, adică 6% din PIB. Reprezintă cea mai mare sumă 
alocată vreodată pentru investiţii. Ca o comparaţie, în anul 2011 s-au alocat doar 35,4 miliarde pentru investiţii. 
Aceşti bani, cu siguranţă vor duce la crearea de noi locuri de muncă şi vor fi un imbold atât de necesar economiei 
noastre. 

Acest buget este, cu siguranţă, un buget centrat pe cetăţean. Creşterea salariului minim, indexarea pensiilor 
peste indicele de inflaţie, mărirea salariilor medicilor rezidenţi şi ale profesorilor debutanţi, luarea în calcul a 
reducerii CAS, sprijinirea producătorilor agricoli, sunt dovezi indubitabile în acest sens. Pachetul de măsuri fiscale 
propuse de Guvernul Ponta în planul de guvernare, ne face să privim cu optimism şi încredere la perioada următoare. 

Concluzionând, Legea Bugetului 2014 reprezintă modul în care Guvernul a înţeles să îndeplinească  
îndatoririle fundamentale ale unui Guvern, un mod de a accentua responsabilitatea şi legătura directă dintre cei care 
administrează în mod temporar funcţiile publice, şi cetăţenii care plătesc taxe şi impozite şi care beneficiază sau 
trebuie să beneficieze de aceste servicii publice, absolut esenţiale într-o societate modernă.     

  
Deputat 

Sorin Stragea 
 

*** 
                  
    Descentralizarea, un pas pentru România 
 
 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 
 
În lumina ultimelor evenimente, putem afirma că România face paşi vizibili în eradicarea urmelor 

comunismului, prin diminuarea puterii colecţionate la nivel central, şi difuzarea ei către autorităţile locale. 
Dezvoltarea şi modernizarea ţării au fost considerabil împiedicate din cauza procesului prin care unui document 
trebuie să i se atribuie numeroase semnături de la diverse instituţii, supranumit şi birocraţie. 

Guvernul USL a elaborat proiectul descentralizării prin care o parte relevantă a autorităţii şi responsabilităţii 
de la nivelul Executivului este transferată către autorităţile locale, tocmai pentru ca puterea de decizie să aparţină, în 
definitiv, cetăţeanului. Prin Legea descentralizării sunt asigurate regulamente clare şi simple asupra atribuţiilor de la 
nivel central şi local, etapele de decizie sunt considerabil reduse în aşa fel încât, fondurile europene vor fi mai uşor 
atrase şi proiectele zonale importante fiind realizate fără blocaje şi timp irosit. 

Descentralizarea este un proiect considerat necesar şi adus în discuţie de către multe partide de-a lungul 
vremii. Chiar Partidul Democrat Liberal a fost susţinătorul acestei propuneri de reformare a sistemului administrativ, 
dar astăzi ne surprinde cu opoziţia asupra unei idei pe care odinioara o considera indispensabilă şi benefică statului 
roman. Dar fireşte, PDL era de acord cu descentralizarea în anii săi de guvernare, pentru că aceea era perioada când 
oferea drept răsplată posturi în administraţia locală clientelei sale politice. Clientelă pe care şi-a consolidat-o atunci 
cand a avizat ocuparea a aproape 700 de posturi în administraţia locală, în special în localităţile conduse de PDL, 
cheltuielile de personal aferente acestei decizii a depăşit 8 milioane de lei, în timp ce bugetarilor salariile le-au fost 
reduse cu 25%. Şi tot pentru întărirea structurilor votante ale PDL, partidul a dăruit din Fondul de rezervă primăriilor 
conduse de democrat-liberali peste 11 milioane de euro în 2010, în timp ce localităţilor conduse de primari PSD a 
alocat sume de până la 3,19 milioane de euro, iar primăriilor PNL 1,48 milioane de euro. 

Acesta este motivul pentru care PDL a refuzat să participe la procesul de descentralizare realizat de USL. 
Nemaiavând posibilitatea de a-şi întreţine clientela politică, fiindu-le cunoscut faptul că funcţiile de conducere şi ale 
adjuncţilor structurilor deconcentrate vor fi ocupate prin concurs, proiectul acesta al modernizării statului nu mai 
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reprezintă nici o urma de interes. 
Conform criteriului de transparenţă şi deschidere către dialog politic, ministrul Dezvoltării Regionale a 

elaborat şi dezbătut reforma administrativă cu autorităţile locale şi toţi membrii grupurilor parlamentare. PDL-ul a 
fost invitat să participe la cea mai mare reformă administrativă a ultimilor ani, a avut oportunitatea de a veni cu 
propuneri şi amendamente, cel puţin pentru a pune în aplicare nevoile cetăţenilor pe care Partidul Democrat Liberal 
încă îi mai reprezintă, dar au preferat să absenteze de la această lucrare importantă, întorcând spatele, încă o dată, 
oamenilor ce le-au acordat votul de încredere.  
 

Deputat 
Vasile-Daniel Suciu 

 
*** 

 
Necesitatea implementării de programe 
comunitare pentru românii din diaspora 

 
 

Stimaţi colegi, distinşi parlamentari,  
Fenomenul migraţiei românilor către ţări europene nu mai este de mult o noutate şi nici nu putem spune că ar 

fi un subiect care nu a fost dezbătut intens în Parlamentului României. Toţi parlamentarii, indiferent de colegiile din 
care provin, se confruntă cu această problematică în comunitatea pe care o reprezintă. Deşi, criza economică a făcut 
ca mulţi dintre cei plecaţi în străinătate să se întoarcă în România, fenomenul este încă unul important şi de luat în 
seamă în propunerea de politici publice. De altfel, disensiunile politice din Europa, care depăşesc spectrul românesc, 
nu fac decât să sporească nevoie de măsuri instituţionale pentru românii din străinătate.  

Guvernul României a ţinut cont de aceste nevoi şi a creat Departamentul de Politici pentru Relaţia cu  
Românii de Pretutindeni, un instrument instituţional binevenit şi aşteptat, atât de diaspora, cât şi de cei rămaşi acasă. 
Programele departamentului sunt corelate cu priorităţile înscrise în programul de guvernare: apărarea drepturilor şi 
libertăţilor românilor, afirmarea identităţii culturale şi lingvistice, susţinerea procesului de integrare, apropierea de 
familiile din ţară şi promovarea imaginii şi intereselor românilor care trăiesc în afara hotarelor României. 

Cu toate acestea, încă mai există nevoi neîndeplinite şi aşteptări din partea diasporei. Românii din străinătate 
au punctat nevoia de ajutor din partea instituţiilor statului român pentru integrarea în noile comunităţi. O mai mare 
apropiere faţă de vecini, colegi şi membri ai comunităţii în general se poate obţine prin programe corelate şi 
incluzive, programe special concepute pentru cei care au cea mai mare nevoie de ele.  

Consider că nu este suficient să organizăm conferinţe şi mese rotunde în ţară pentru a promova cultura 
românească în diaspora. Programe precum ARC 2013, Diaspora Estival sau Cunoaşte-ţi vecinii, care se desfăşoară în 
ţară, sunt binevenite însă ele nu satisfac nevoile românilor din străinătate.  

De aceea, propun Departamentului de Politici pentru Relaţia cu  Românii de Pretutindeni să se aplece asupra 
posibilităţii elaborării de programe cu şi pentru românii din străinătate, în parteneriat cu autorităţile locale, cu scopul 
integrării acestora în comunitatea adoptivă.  

Sunt convins că o mai mare aplecare asupra problemelor celor plecaţi la muncă în străinătate poate reduce un 
decalaj semnalat la nivelul UE între comunităţile de români şi cetăţenii ţărilor de rezidenţă.  

 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Andrei Dolineaschi 

 
*** 

 
Accesul la biotehnologii în agricultură, 

o şansă pentru creşterea producţiei agricole 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 33 - 2013 săptămâna  25 – 29 

noiembrie 2013   

 

76

Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi, 

 
Organismele europene analizează cu exagerată şi iraţională prudenţă accesul agricultorilor europeni la 

cultivarea plantelor ameliorate genetic, iar deciziile sunt influenţate politic şi de interese economice.  
În decursul a peste zece ani de cercetări, nici un semnal, fundamentat ştiinţific, nu vine în sprijinul prudenţei 

manifestată de organismele europene implicate în luarea acestor decizii.  
Lucrările „ştiinţifice” la care se referă contestatarii acestor tehnologii nu au nicio fundamentare, iar oamenii 

de ştiinţă invocaţi nu au prestanţa şi obiectivitatea necesară unor concluzii ştiinţifice de asemenea importanţă şi 
anvergură. 

Europa, inclusiv România, are nevoie de proteină vegetală. Europa importă, anual, aproape 40 milioane to de 
şroturi de soia, majoritatea provenind de la plante modificate genetic. Europenii consumă, la nivelul necesarului, 
aceste produse, în special ca furaj, destinat fermelor de animale, ale căror produse ajung în consumul europenilor. Se 
estimează că la nivel global peste cinci miliarde de porţii alimentare, conţinând produse din plante modificate 
genetic, au fost consumate de populaţie, dar nici un semnal negativ  de mediu, sau sănătate, nu s-a înregistrat până în 
prezent.  

Europa are nevoie şi de alte culturi obţinute pe calea biotehnologiilor, culturi rezistente la secetă, la boli şi 
dăunători, cu un consum redus de apă şi mai puţine substanţe chimice folosite în combaterea buruienilor, a bolilor şi 
dăunătorilor.  

De mai bine de zece ani, ţările lumii, cu excepţia celor europene, au înregistrat progrese excepţionale în 
agricultură, prin utilizarea biotehnologiilor. Efectul economic al folosirii biotehnologiilor a fost şi este excepţional. 
Startul european, însă, întârzie în mod păgubos pentru toţi europenii. 

Unii parlamentari români şi europeni, care resping utilizarea biotehnologiilor în agricultură, ignoră, în mod 
nejustificat, prin aceasta, urmările tragice ale stagnării producţiei agricole, pentru urmaşii lor, inventând nejustificat 
pericole pentru mediu şi sănătatea oamenilor, în realitate, tehnologiile actuale sunt mult mai poluante, din cauza 
chimizării intensive. 

În concluzie, fermierii români sprijină introducerea biotehnologiilor în agricultură, având o experienţă foarte 
bună cu acestea, până în 2007. 

    
Vă mulţumesc,   
          

Deputat 
Marian Ghiveciu 

 
*** 

 
 

Reconversia,  oportunitate pentru pomicultura românească 
 

 
Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi, 

 
Pomiviticultura, una dintre cele mai eficiente ramuri ale agriculturii României, îndeletnicire tradiţională ale 

cărei origini se pierd în negura veacurilor, s-a prăbuşit în perioada de tranziţie văzând cu ochii. 
Deşi ocupau doar 4% din suprafaţa agricolă a ţării, pomicultura şi viticultura, fiind ramuri intensive ale 

producţiei agricole, realizau mai bine de 1/3 din valoarea  totală a producţiei vegetale, utilizând, de regulă (în multe 
cazuri pe nedrept), terenuri mai puţin propice pentru alte culturi.  

La 23 de ani de la evenimentele din 1989, starea patrimoniului pomicol a ajuns într-o situaţie dezastruoasă, 
degradarea plantaţiilor devenind alarmantă. 

 Pomicultura în România avea în 1990 un patrimoniu de cca. 300-325 de mii de ha, din care 10 mii de ha 
livezi intensive şi superintensive, 60.000 ha plantaţii tinere şi restul plantaţii clasice. 
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Pomicultura românească în perioada de tranziţie a suferit o puternică degradare, aceasta datorându-se 
următoarelor cauze: 

 diminuarea patrimoniului la 120 mii de ha; 
 au avut loc defrişări (în „duşmănie” fără nici un motiv tehnic sau economic), indiferent de vârstă sau 

de gradul de intensivitate a acestora. Nu au scăpat de această „duşmănie” nici plantaţiile din institutele şi staţiunile de 
cercetare de profil; 

 atacul bolilor şi dăunătorilor, lipsa tratamentelor, neaplicarea fertilizărilor, a lucrărilor solului, a 
tăierilor de formare, de fructificare sau de regenerare şi-au spus cuvântul, mai ales asupra stării generale a livezilor 
rămase în cultură; 

 la toate acestea s-au adăugat problemele de ordin economic şi anume: lipsa finanţării pentru 
înfiinţarea de plantaţii noi, pentru producţie şi pentru completarea de goluri, lipsa capitalului de exploatare pentru 
aplicarea tehnologiilor moderne,preţurile greu de suportat ale pesticidelor, ale îngrăşămintelor chimice, lucrărilor 
mecanice, irigaţii etc.  

Se poate face ceva, totuşi, pentru stoparea căderii libere a pomiculturii româneşti şi revigorarea acesteia ? 
Răspunsul este: Da. 
Pomicultura românească va avea din 2014 un program de reconversie şi replantare similar cu cel din 

viticultură. Pentru a îndeplini acest program este nevoie de o politică naţională adecvată în domeniu, pentru 
înlăturarea tabloului sumbru redat în această declaraţie politică, şi atingerea până în 2020 a obiectivului – 200.000 ha 
cu livezi.    
 

Deputat 
Ion Melinte 

 
*** 

 
Autorităţile locale au tot dreptul la un procent din redevenţe 

 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Bogăţiile din subsolul României sunt răspândite în numeroase zone ale ţării, cum ar fi judeţele Alba, 

Prahova, Constanţa, Hunedoara, Bihorul, Clujul sau Gorjul, însă autorităţile locale nu au nici un beneficiu de pe urma 
exploatării acestor resurse naturale. În schimb, comunele, oraşele în care se fac lucrări de prospecţiune, explorare şi 
exploatare propriu-zisă rămân cu nota de plată pentru infrastructura supusă permanent unui mare grad de uzură din 
cauza traficului greu, cu poluarea mediului şi cu disconfortul creat locuitorilor din acele zone. Redevenţele plătite 
conform legii de către titularii de licenţe şi permise pentru exploatare ajung exclusiv în bugetul de stat, actele 
normative în vigoare făcând un ocoliş nedrept faţă de autorităţile locale din ariile respective.  

Stimaţi colegi, o nouă Lege a redevenţelor prin care să se aducă o motivaţie financiară şi perimetrelor 
afectate de exploatări vine ca o necesitate firească în urma procesului de descentralizare. Este de domeniul evidenţei 
faptul că descentralizarea va aduce o mai mare responsabilitate administraţiilor locale, implicit din punct de vedere al 
investiţiilor. Iar pentru investiţii ştim cu toţii că e nevoie nu doar de putere de decizie, ci şi de fonduri. În acest 
context, cred că un anumit procent din redevenţele încasate de statul român din exploatarea gazelor, minereurilor 
feroase şi neferoase, a petrolului, a sării, a cărbunelui şi a celorlalte resurse naturale ale României ar trebui direcţionat 
spre unităţile administrativ- teritoriale aferente. Totodată, cred că primăriile spre care va merge acel procent din 
redevenţe ar trebui să fie obligate prin lege să investească acele fonduri în lucrări de mentenanţă a infrastructurii 
rutiere, în construirea şi reabilitarea unităţilor şcolare, a dispensarelor şi a spitalelor. Nu cred ca actualul sistem de 
direcţionare a redevenţelor exclusiv către bugetul de stat este adecvat pentru dezvoltarea regională spre care ţintim. 

Având în vedere aceste considerente, cred că o creştere a redevenţelor avută în vedere de Guvernul Ponta este 
o măsură cât se poate de binevenită pentru economia României. Însă, pentru o înţeleaptă gestionare a sumelor ce se 
încasează de la companiile care exploatează resursele României trebuie avute în vedere şi administraţiile locale din 
perimetrele vizate. Stimaţi colegi, fac un apel către dumneavoastră: indiferent de culoarea politică, avem datoria de a 
sprijini mediul economic şi social al zonei pe care o reprezentăm în Parlamentul României. Direcţionarea unei cote 
din redevenţe către autorităţile locale este un imbold pe care îl putem da dezvoltării regionale. 
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Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Cornel Itu 

 
*** 

 
Promovarea drepturilor şi libertăţilor copiilor 

prin materiale educaţionale şi campanii de interes public în şcoli 
 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
Săptămâna trecută Parlamentul României a marcat Ziua Drepturilor Copilului prin activităţi, evenimente şi 

declaraţii politice. Toate acestea au avut rolul de a reliefa importanţa unei legislaţii coordonate cu norme şi standarde 
europene şi nu numai. Salut pe această cale eforturile Parlamentului României şi a celorlalte instituţii publice de a 
menţine treaz interesul legiuitorilor şi opiniei publice  faţă de problematica drepturilor copilului.  

De-a lungul ultimilor ani, România a făcut progrese în respectarea şi promovarea drepturilor copilului. 
Corelarea legislaţiei cu aquis-ul comunitar dar şi o mai mare atenţie acordată educaţiei şi prevenirii situaţiilor de abuz 
a adus beneficii în garantarea drepturilor copilului. Astăzi, principiile Declaraţiei Drepturilor Copilului sunt 
cunoscute, respectate şi promovate în România.  

Nu pot să nu menţionez efectele benefice ale politicii de dezinstituţionalizare aplicată încă de la mijlocul 
anilor 90. Astăzi, numărul de copii aflaţi în grija serviciilor de protecţie socială este în scădere, şi, mai mult, numărul 
copiilor protejaţi în familii îl depăşeşte cu mult pe cel al copiilor protejaţi în servicii de tip rezidenţial publice şi 
private deci instituţionalizaţi. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără aportul consiliilor locale care, prin serviciile de 
prevenire a separării copiilor de părinţi precum centre de zi, centre de recuperare sau centre de consiliere, au 
contribuit la reducerea intrării copiilor în sistemul de protecţie specială.  

Cu toate acestea, nu putem spune că situaţia nu poate fi îmbunătăţită, atât la nivel legislativ cât şi la nivelul 
administraţiei publice centrale şi locale prin politici publice corelate cu nevoile copiilor. Un punct important în 
discuţia despre drepturilor copiilor îl reprezintă abuzul acestora în şcoli. Studii recente au arătat că abuzul asupra 
copiilor în mediul şcolar tinde să devină o problema generalizată şi îngrijorătoare în şcolile româneşti. Potrivit 
acestor studii, 86% dintre copii sunt certaţi de către cadrele didactice atunci când greşesc, 33% dintre copiii sunt 
jigniţi şi etichetaţi la şcoală de către cadrele didactice, iar 7% dintre copii afirmă că sunt bătuţi de către profesorii lor .   

Toate aceste realităţi au un numitor comun – lipsa de informaţii şi de programe educaţionale adaptate la 
nevoile copiilor. De aceea, propun ca soluţie demararea de campanii de interes public şi elaborarea de materiale 
educaţionale pentru părinţi, elevi şi cadre didactice. Prin parteneriate între instituţii ale Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei Naţionale şi autorităţile locale se pot elabora 
programe adaptate pentru toate cele trei categorii menţionate. Astfel, copiii îşi vor cunoaşte drepturile mai bine şi vor 
şti cum sa acţioneze atunci când ele sunt încălcate. Mai mult, cadrelor didactice li se vor aduce la cunoştinţă 
obligaţiile şi sancţiunile pentru nerespectarea acestor obligaţii.  

Cred cu tărie că aceste carenţe ale sistemului pot fi îndepărtate. Comportamentul abuziv nu îşi are locul în 
şcoli, profesorii nu pot insufla comportamente nesănătoase elevilor iar părinţii nu pot impune atitudini negative în 
mediul familial. Datoria noastră este de a ne îndrepta atenţia asupra acestor nereguli şi neconcordanţe nu doar cu 
ocazia Zilei Drepturilor Copilului, ci în fiecare zi a anului. Parlamentul României are datoria de a reprezenta toate 
categoriile sociale, însă în mod special pe cele vulnerabile şi lipsite de protecţie prin măsuri administrative incluzive 
şi orientate către soluţii pe termen lung.  
Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Cătălina Ştefănescu 

 
*** 

 
 Întrebări 
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Adresată domnului Nicolăescu Gheorghe-Eugen, ministrul Sănătăţii  
 
Medicina şcolară 
 
  

Conform datelor furnizate de Ministerul Sănătăţii în anul 2012, în reţeaua naţională de medicină şcolară 
existau 1.556 de medici şcolari şi  3.124 de asistenţi. 

În unităţile de învăţământ din municipiul Constanţa, pe listele cabinetelor medicale şcolare  sunt înscrişi 
peste 59.000 de elevi, iar numărul cadrelor medicale ce trebuie să-i îngrijească este unul insuficient, respectiv 22 de 
medici de medicină generală şi un număr de 67 de asistente. Situaţia este asemănătoare şi la cabinetele stomatologice 
şcolare unde există 15 medici stomatologi şi 17 asistente.  

Atât părinţii cât şi cadrele medicale şi didactice sunt de părere că ar fi nevoie de mai mulţi medici şi mai 
multe asistente medicale specializaţi pe medicină şcolară, pentru că este nevoie de o prevenţie mai bună şi de 
specialişti în acordarea primului ajutor.  

Domnule ministru Nicolăescu Gheorghe-Eugen, ştiu că aţi declarat că medicina şcolară şi medicina 
comunitară „sunt la pământ“, şi că la Ministerul Sănătăţii s-a constituit grupul de lucru privind medicina şcolară. 
Apreciez atenţia pe care o acrodaţi acestui domeniu important, şi de aceea doresc să vă întreb dacă în anul şcolar 
2013 - 2014, în fiecare cabinet medical şcolar activează câte un medic, precum şi data limită până la care grupul de 
lucru îşi va prezenta concluziile şi propunerile pentru viitorul medicinii şcolare din România. 

 
Deputat 

Manuela Mitrea 
 

*** 
 

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

Concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector antifraudă 
 
 Stimate domnule Viceprim-ministru, 
 În contextul reorganizării Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la Iaşi, la fel ca în toată ţara, s-a 
desfăşurat concursul pentru ocuparea funcţiei publice de inspector antifraudă în cadrul structurii regionale a acestei 
instituţii. 
 În mod surprinzător, persoane cu experienţă în domeniul administraţiei fiscale, care şi-au dovedit competenţa 
profesională în cadrul probei scrise prevăzute de Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.677/2013, au 
fost respinse la proba interviului, prevăzută de acelaşi regulament. 
 În acest sens, vă pun la dispoziţie, alăturat, rezultatele detaliate la probele de concurs ale candidaţilor pentru 
Direcţia de combatere a fraudei Iaşi. 
 
 În acest context, stimate domnule Viceprim-ministru, vă rog să-mi comunicaţi: 
- Cum explicaţii faptul că un candidat cu experienţă în domeniul aplicării legislaţiei fiscale, care a obţinut la 
proba scrisă cel mai mare punctaj din toată Moldova şi locul 4 pe ţară a fost declarat respins la proba interviului?  
- Cum poate fi explicat faptul că o persoană din afara sistemului de administrare fiscală (adică fără experienţă), 
care a obţinut la proba scrisă (62,50 puncte) un punctaj aproape de limita minimă prevăzută de lege (de 50 de puncte) 
a fost declarat admis la interviu? 
- Care sunt politicile publice şi criteriile pe care le promovaţi în domeniul resurselor umane, în vederea 
reformării acestui domeniu, precum şi pentru încasarea veniturilor la bugetul de stat? 
 
 Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Gheorghe Emacu 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 
 

 Declaraţii politice 
 
 
 Domnule preşedinte de şedinţă, 

Stimaţi colegi, 
 

Ne aflăm în plină dezbatere parlamentară pe Legea Bugetului de Stat pentru anul 2014, un moment în care, 
noi, cei trimişi în Parlament să reprezentăm interesele cetăţenilor ar trebui să ne concentrăm din plin pe acest subiect. 

Din păcate, constat că cea mai importantă dezbatere parlamentară anuală este virusată de războaiele politice  
pe care Preşedintele Traian Băsescu le poartă cu Executivul şi cu Parlamentul. 

Uniunea Social Liberală a propus un proiect de buget responsabil, echitabil şi robust, negociat  cu partenerii 
financiari internaţionali, un buget ce conţine măsuri de relansare economică, de majorare a salariului minim şi a 
pensiilor, o atenţie deosebită fiind acordată profesorilor debutanţi şi medicilor rezidenţi care pentru pirma dată după 5 
ani primesc o bonificaţie salarială. 

E adevărat că mai sunt multe de făcut, dar aceste măsuri reprezintă un semnal de normalitate dat românilor, 
semnal ce consemnează trendul ascendent pe care se plasează ţara noastră, în dorinţa de a recupera decalajele 
provocate de cei 3 ani de guvernare dezastruoasă marca PDL. 

Preşedintele Traian Băsescu, foarte vocal în ultima perioadă, a uitat probabil că, în perioada 2009-2011, 
patrona guvernarea PDL, o guvernare nocivă pentru România şi români, iar bugetele acelor ani, chiar dacă conţineau 
numai nenorociri pentru populaţie, au fost promulgate fără a pune în discuţie măsurile devastatoare pentru economie 
şi cetăţeni. 

Această şicanare a preşedintelui Traian Băsescu, care ameninţă cu retrimiterea proiectului bugetului de stat 
pentru anul 2014 în Parlament, nu are nicio legătură cu realitatea economică şi cu grija pe care şeful statului o 
mimează faţă de nivelul de bunăstare al românilor.  

Este un gest politicianist, de imagine care va împiedica însă punerea în aplicare a măsurilor de creştere 
salarială şi a pensiilor, prevăzute în legea bugetului. Duplicitatea şefului statului este evidentă. Pe de o parte susţine 
la nivel declarativ  toate aceste majorări, dar în schimb somează Parlamentul şi Guvernul să reducă din fondurile 
acordate pentru dezvoltarea locală stabilite prin buget şi să elimine acciza la carburanţi, ca o condiţie a promulgării 
legii.  

Altfel, nu îmi explic  cum, marţi 26 noiembrie, în cadrul şedintei CSAT, preşedintele a avizat în doar 15 
minute  bugetele serviciilor secrete, atât de dragi lui,dar bugetul pentru anul viitor de aprobarea căruia depinde 
finanţarea celor mai importante sectoare economice şi destinul întregii ţări rămâne la aprecierea celui care ar trebui 
să-şi asume, măcar pe final de mandat, responsabilitatea de preşedinte al tuturor românilor. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Costin Gheorghe 

 
*** 
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Stimaţi colegi, 

25 noiembrie a fost Ziua Internatională de luptă împotriva violenţei asupra femeilor. Am ales să abordez acest subiect 
în cadrul declaraţiei mele de astăzi pentru că violenţa împotriva femeilor este atât un fenomen mondial cât şi unul 
foarte prezent şi în România. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a prezentat în 2013, un raport pe tema violenţei 
împotriva femei ale cărui statistici şi concluzii sunt extrem de îngrijorătoare. Violenţa fizică sau cea sexuală afectează 
una din trei femei la nivel mondial iar efectele sunt multiple şi negative: acestea pot suferi leziuni fizice grave, 
complicaţii asupra sarcinilor sau pot avea probleme pshihice şi sociale în urma actelor de violenţă. Acelaşi raport 
precizează că 38% dintre femeile ucise au fost omorâte de către partenerii de viaţă iar dacă discutăm de cele care au 
suferit leziuni fizice grave acestea sunt predispuse la depresie şi sunt de două ori mai expuse la o potenţială 
dependenţă de alcool sau de droguri în comparaţie cu persoanele de sex feminin care nu s-au confruntat cu acte de 
violenţa. O altă cifră prezentată de Organizaţia Mondială a Sănătăţi precizează că în urma a 50 de sondaje, realizate 
la nivel mondial, o femeie din cinci a declarat că a fost abuzată sexual înainte de vârsta de 15 ani.  

Din nefericire fenomenul violenţei asupra femeii este unul destul de extins în România. Vreau să precizez că 
acest fenomen social îngrijorător are mai multe dimensiuni: o dimensiuni fizică, o dimensiune pshihologică şi una 
sexuală. 

 În 2012, 953 de femei au obţinut un ordin de protecţie, acesta fiind introdus în martie 2012 în legea 
privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Cu siguranţa numărul persoanelor de sex feminin, victime ale 
violenţei domestice, este cu mult mai mare, dar anumiţi factori informali descurajează raportarea actelor de violenţă. 
Astfel de factori constau în sentimente precum teama de blamare şi umilire publică  din partea comunităţii, apariţia 
unui posibil sentiment de alienare socială sau existenţa unui grad de toleranţă din partea comunităţii locale cu privire 
la violenţa asupra femeilor. Aceşti factori, oricât de bună ar putea fi o lege de prevenire şi combatere a violenţei 
asupra femeilor, determină ca procesul de eradicare a acestui fenomen să fie unul foarte greoi.  

O Românie puternică cu o societate modernă trebuie să funcţioneze pe baza libertăţii şi a egalităţii de şanse. 
Sexismul şi violenţa asupra femeilor trebuie eradicate, acestea fiind elemente care afectează atât principiile 
democratice cât şi rolul esenţial pe care femeile îl au în dezvoltarea corectă a unei societăţi. 

În final, consieder că trebuie luat în serios semnalul de alarmă tras de Ziua Internaţională pentru Eliminarea 
Violenţei împotriva Femeilor şi ar trebui în fiecare moment să identificăm soluţiile optime pentru a putea acţiona în 
vederea eradicării violenţei, nu numai asupra femeilor, ci asupra oricărei fiinţe umane!  
 

Deputat 
Raluca Surdu 

 
*** 

 
Moldova trebuie scoasă din izolare si subdezvoltare 

 
 
Moldova este cea mai săracă regiune din ţara noastă şi una din cele mai sărace  din UE. Sunt necesare decizii  

la nivel guvernamental şi parlamentar pentru a ieşi din această situaţie. Astăzi sunt în parlamentul Romaniei 100 de 
parlamentari, deputaţi şi senatori din cele şase judeţe ale Moldovei. Un front comun, dincolo de apartenenţa politică a 
acestor parlamentari este mai mult decât necesară.  Oameni politici puternici în diferite guvernări şi în anumite 
perioade au atras fonduri pentru investiţii importante în  judeţe ca: Bacău, Suceava, Neamţ. Au fost investiţii necesare 
, dar judeţe ca Botoşani şi Vaslui au fost lăsate deoparte. Orgolii personale, patriotismul local, sau poate lipsa ideii 
sau dorinţei, de a se forma un grup unitar al tuturor parlamentarilor din Moldova pentru a promova proiecte, pentru a 
găsi soluţiile cele mai bune pentru  dezvoltarea întreagii regiuni au lipsit.         
În campania electorală  au fos făcute promisiuni legate de construirea unei autostrăzi care să lege Moldova de Ardeal. 
În reioada pe 2008 – 2012  primăria Paşcani şi-a dat acordul pe un studiu întocmit la vremea aceia, ca această 
autostradă să treacă pe administrativul municipiului Paşcani.   
              Deputatu Relu Fenechiu, în perioada cât a fost ministru al transporturilor a demarat o serie de discuţii legate 
de   refacera studiului de fezabilitate, s-a discutat despre o nouă evaluare care ar duce preţul în această variantă la 
jumătate din preţ, 4,5 miliarde euro în loc de 9 miliarde cât a fost estimat iniţial.  Astăzi se vorbeşte tot mai puţin 
despre această autostradă.  Mai mult există voci care vorbesc depre legarea Moldovei cu Ardealul printr-o autostradă 
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care să treacă prin Bacău – Braşov , ceia ce ar însemna excluderea accesului la această investiţie a judeţelor Botaşani 
şi Suceava. Această autostradă  ar trebui să aibă  traseul  Iaşi – Paşcani – Trg. Neamţ – Poiana Largului – Topliţa – 
Trg. Mureş datorită faptului că  Paşcaniul este la  distanţă egală de cele şase reşedinţe de judeţ din Moldova; Iaşi, 
Botoşani, Suceava, Neamţ, Bacău.  
     Deputatul Relu Fenechiu a depus un amendament la bugetul pe 2014, semnat de toţi deputaţii de Iaşi şi Botoşani 
pentru alocarea a 60 mil lei din fonduri europene pentru un nou studiu de fezabilitate şi pentru proiectul tehnico- 
econiomic la  această investiţie. De asemenea, s-a depus un amemdament tot de deputatul Relu Fenechiu,  pentru 
alocarea a 20 mil. euro pentru dezvoltarea şi modernizarea aeroportului Iaşi care reprezintă o altă soluţie care va 
scoate Moldova din izolare şi subdezvoltare.  Cred că este necesar, ca acum când se dezbate bugetul pe anul 2014, cei 
100 de parlamenrarii din judeţele Moldovei, indiferet de partid, să solicite şi să aibă o întâlnire cu  Premierul Victor 
Ponta , cu ministrul transporturilor Ramona Mănescu şi cu ministru delegat pentru infrastructură Dan Şova, pentru 
susţinerea acestor proiecte vitale pentru viitorul acestei regiuni istorice. 
 

Deputat 
Grigore Crăciunescu 

 
*** 

 
Bugetul pentru anul 2014, un buget axat pe dezvoltare şi creştere sustenabilă 

 
 
Domnule preşedinte,   
Stimaţi colegi, 
În declaraţia politică de astăzi voi vorbi despre bugetul de stat pe anul 2014, un buget care este axat pe 

asigurarea investiţiilor pentru dezvoltare şi creştere sustenabilă, incluzând totodată şi măsuri de protecţie socială. 
Putem constata că, la finele anului 2013, România dă semne de însănătoşire financiară, depăşind prognozele FMI 
referitoare la creşterea economică şi având cel mai mare PIB din istoria sa, de 140,5 miliarde de euro. Aceste realităţi 
se datorează unui set de politici publice eficiente, implementate de Guvernul USL. 
Pentru a continua panta ascendentă, am construit un buget minuţios calculat al cărui impact, sperăm noi, se va resimţi 
în viaţa cetăţenilor României cât mai curând. Având o abordare diferită faţă de guvernările precedente, Guvernul 
USL a ales să nu bazeze bugetul anului 2014 pe austeritate, ci pe relaxare fiscală şi pe creşterea veniturilor unor 
categorii sociale. 

Astfel, începând cu anul 2014, pensiile vor creşte de 3,76%, salariul minim cu 12,5%, iar venitul minim 
garantat cu 5%. De asemenea, de mai mulţi bani vor beneficia domeniul sănătăţii şi al educaţiei, unde medicii şi 
farmaciştii rezidenţi vor primi o bursă lunară neimpozitată de 150 euro, iar salariul lor va creşte cu 10%. Acelaşi 
lucru se va întâmpla şi cu salariile profesorilor debutanţi din învăţământul preuniversitar cu o vechime maximă de 6 
ani, dar şi cu cele ale preparatorilor şi ale asistenţilor universitari. Mai mult, subvenţiile pentru cămin se majorează cu 
acelaşi procent de 10%, în încercarea de a oferi cât mai multor tineri, la costuri scăzute, şansa la o cazare decentă 
pentru perioada studiilor. 
De remarcat e faptul că toate aceste măsuri de creştere se petrec în contextul relaxării fiscale; CAS-ul la angajator 
este programat să scadă cu 5 procente din vara anului viitor, cota unică se va menţine la actualul nivel, iar TVA–ul la 
pâine rămâne redus, cu menţiunea că avem în vederea reducerea TVA şi la alte categorii de produse. 

Vom continua procesul de stimulare al mediului de afaceri prin scheme de garanţii de stat, ajutoare de stat, cu 
precădere pentru sectorul IMM-urilor, iar creşterea investiţiilor publice, în special cofinanţările la proiectele bazate 
pe fonduri europene, rămâne în continuare una dintre priorităţile noastre. Conchid prin a spune că, deşi măsurile de 
creştere şi de asigurare a protecţiei sociale sunt extrem de importante, consider că predictibilitatea sistemului fiscal 
prin eliminarea oricăror posibilităţi de creştere a taxelor are, pe termen lung, potenţialul de impact cel mai mare. Fie 
că ne referim la TVA, fie că vorbim de cota unică sau CAS, taxele nu vor creşte şi astfel sistemul fiscal va deveni un 
factor cu ajutorul căruia România să se poată reinventa din punct de vedere economic şi să devină o poveste de 
succes. 

Vă mulţumesc pentru atenţia acordată. 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 33 - 2013 săptămâna  25 – 29 

noiembrie 2013   

 

83

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 

 
 

Supun atenţiei şi analizei dumneavoastră prevederile referitoare la introducerea în Codul de Procedură 
Fiscală a unor termene speciale pentru scadenţa si declararea creanţelor fiscale din OUG nr. 84/2012, 

publicată în MO nr. 845/13.12.2012 
 

 
Consider că legislaţia în vigoare ar putea fi uşor modificată pentru a facilita buna funcţionare a companiilor 

din România. În urma unei adrese primite la cabinetul parlamentar din teritoriu, doresc să vă aduc la cunoştinţă 
situaţia actuală cu care se confruntă mediul de afaceri românesc. 

Conform articolelor 111 şi 111¹ din OUG nr. 84/2012 publicat în Monitorul Oficial  Nr. 845/13.12.2012, 
creanţele fiscale pentru care scadenţa şi termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie trebuie declarate şi sunt 
scadente până la data de 21 decembrie. Mai mult decât atât, conform acestor articole din Codul de procedură fiscală, 
dacă data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi se declară până în ultima zi 
lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie. Aceasta situaţie reprezintă o excepţie deoarece în cazul celorlalte 
termene de plată şi de depunere a declaraţiilor programate pentru o zi nelucrătoare, scadenţa se amână până în prima 
zi lucrătoare de după această dată. 

Având în vedere faptul că acesta este al doilea an în care se aplică procedura menţionată, sprijin revizuirea 
acesteia deoarece forma sa actuală îngreunează activitatea societăţilor comerciale şi împiedică respectarea obligaţiei 
de a achita plăţile obligatorii scadente în decembrie mai repede decât în celelalte luni. 

Susţin acest lucru deoarece toate companiile lucrează de obicei în baza unor relaţii comerciale rezultate din 
contracte ce conţin termene de plată clare şi care trebuie respectate. Acest fapt conduce la întocmirea unui calendar 
de încasări şi plăţi în baza căruia se desfăşoară întreaga activitate a firmei. 

Respectarea acestui calendar de încasări şi plăţi conduce la o activitate normală a firmei, însă face imposibilă 
aplicarea actului normativ şi implicit atrage aplicarea de majorări de întârziere sau pierderea unor facilităţi fiscale 
acordate. 

În consecinţă, susţin reanalizarea situaţiei actuale şi propun ca la nivelul plăţilor obligatorii pentru luna 
decembrie 2013 să se aplice principiul general conform căruia dacă termenul de plată este într-o zi nelucrătoare, 
scadenţa să fie amânată până în prima zi lucrătoare de după data programată şi să nu fie decalată la o dată anterioară. 

Această solicitare o fac pentru susţinerea mediului de afaceri din România. Ne aflăm încă într-o perioadă 
grea din punct de vedere economic şi trebuie să luăm în calcul orice modificare ar putea contribui la bunăstarea 
generală. Interesul nostru nu trebuie să fie în a îngreuna buna funcţionare a mediului de afaceri, ci în facilitarea 
acesteia. Companiile trebuie să respecte termene limită, iar penalizarea acestora în situaţii ce nu ţin de nesupunerea 
voită în faţa legii, ci de circumstanţe speciale, ar trebui reanalizată.  

În concluzie, promovez politicile care contribuie la o mai bună funcţionare a sistemului fiscal, dar îmi doresc, 
în acelaşi timp, o productivitate mai mare pentru ţara noastră, fapt ce mă determină să apelez la susţinerea 
dumneavoastră în modificarea OUG nr. 84/2012. 

 
 

Deputat 
Sorin Teju 

 
*** 

 
 

Deputatul de Botoşani despre Forumul Economic şi  
Comercial China-Europa Centrală şi de Est, desfăşurat la Palatul Parlamentului 
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După ce ce s-au încheiat lucrările Forumului Economic şi Comercial China-Europa Centrală şi de Est, desfăşurat 
la Palatul Parlamentului, deputatul Verginel Gireadă declara: ”Statele din Europa Centrală şi de Est dispun de 
produse din carne, lapte şi băuturi alcoolice de înaltă calitate, iar procesul de urbanizare din China va 
conduce în mod cert la sporirea cererii pentru carne de vită, oaie, brânzeturi, vinuri, etc. Europa Centrală şi 
de Est va deveni, astfel, o importantă sursă a importului de produse agricole pentru China. Altfel spus, 
comerţul reciproc cu produse agricole va creşte la un nou nivel cantitativ.”  

Parlamentarul botoşănean este convins că, dacă Guvernul USL îşi fructifică şansa, Romania a scăpat de criză. Nu 
anul viitor, dar în 2015, cu siguranţă. “Noi, ca parlamentari, după aceste zile de discuţii, ne simţim într-adevăr 
utili. Eu mă simt util acum, când pot să le spun oamenilor din teritoriu că nu va mai munci nimeni pe nimica 
toată, nici în agricultură, nici în domeniul creşterii animalelor! Se va face export de animale şi carne şi, 
automat va creşte şi cererea de cereale, automat vor creste şi preţurile pentru produsele agricole. Investiţiile 
chineze în România sunt acum în valoare de 160 de milioane de dolari, în timp ce investiţiile româneşti în 
China sunt de 280 de milioane de dolari. Exporturile româneşti în China au crescut de la 360 de milioane de 
dolari, în 2008, la aproape un miliard de dolari, anul trecut. Iar numai în primele 10 luni ale anului 2013, 
schimburile comerciale între China şi România s-au ridicat la 3,27 miliarde de dolari”, a mai declarat deputatul 
Verginel Gireada, la ieşirea de la lucrările Forumului. Premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze a fost însoţit la 
lucrări de o delegaţie guvernamentală şi de numeroşi oameni de afaceri. Şi, este de fapt prima vizită în România a 
unui premier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze după 19 ani. 
  
 

Deputat 
Dumitru Virginel Gireadă 

 
*** 

 
 
  

 Interpelare 
 
 
Adresată: domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
Obiectul interpelării: Cum sprijiniţi fermierii români după ridicarea restricţiilor de achiziţionare a 
terenurilor  agricole pentru persoanele nerezidente 
 

Stimate Domnule Ministru, 
Potrivit noului “proiect de lege privind unele măsuri de reglementare a vânzării–cumpărării terenurilor 

agricole situate în extravilan de către persoane fizice şi de înfiinţare a Autorităţii pentru Administrarea şi 
Reglementarea Pieţei Funciare”, începând cu data de 1 ianuarie 2014 nu vor mai exista restricţii privind suprafaţa 
maximă ce poate fi cumpărată de către persoanele nerezidente, Astfel, limita de 100 de hectare nu va mai fi  valabilă 
şi singurul element restrictiv, atât pentru români cât şi pentru străini va fi respectarea dreptului de preempţiune. 

Vă rog să îmi comunicaţi cum intenţionaţi să sprijiniţi fermieri români care vor avea de înfruntat o 
concurenţă mult mai mare la achiziţionarea terenurilor, dat fiind faptul că cetăţenii nerezidenţi vor putea accesa 
credite la dobânzi mai avantajoase de la băncile din străinătate.  
Solicit răspuns scris. 
  

 Întrebări 
 
 
Adresat: domnului Victor – Viorel Ponta, prim – Ministru     
 

Finanţare reabilitare albie Pârâu Sărata- Telega- Prahova 
 
Domnule Prim – Ministru , 
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În calitate de deputat al Colegiului 3 Prahova, vă rog să aveţi amabilitatea de a dispune urgentarea alocării 

fondurilor necesare lucrărilor de reabilitare a albiei Pârâului Sărata, care străbate localităţile Telega, Scorţeni şi 
Cocorăştii Mislii. 

Menţionez că, din cauza instabilităţii terenului, situat pe un zăcământ de sare, în zonă, s-au înregistrat 
numeroase alunecări de teren, soldate cu pagube materiale şi izolarea unor colectivităţi, alunecări accentuate, mai ales 
în ultimii doi ani, de fenomenele meteorologice extreme şi de situaţia din ce în ce mai gravă a albiei amintite. 

Atât autorităţile locale, cât şi cele judeţene, au acţionat cu responsabilitate şi profesionalism, întocmind, în 
timp record, studiul de fezabilitate necesar aprobării investiţiei, documentaţia aflându-se, în prezent, la Administraţia 
Bazinală de Apă Buzău Ialomiţa. 

De asemenea, la faţa locului, s-a prezentat şi Ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, care a putut 
constata, personal, gravitatea situaţiei şi determinarea factorilor responsabili şi a cetăţenilor de a se implica în 
rezolvarea ei. 

 
Domnule Prim- Ministru, 
 
Potrivit studiului amintit, valoarea integrală a lucrării se ridică la aproximativ 4, 2 milioane euro. 
Îmi dau seama că, în contextul constrângerilor bugetare existente, suma este foarte greu de asigurat. 
Cu toate acestea, în numele locuitorilor afectaţi, al celor care trăiesc cu spaima viitoarelor ploi, zăpezi, viituri 

şi alunecări de teren, care le- ar putea distruge gospodăriile şi le-ar putea pune vieţile în pericol, vă rog să dispuneţi 
urgentarea alocării cel puţin a unei sume care să asigure lucrările de început ale acestei investiţii, şi anume cele 
aferente localităţii Telega, care este cel mai grav afectată. 

 
Vă rog, domnule Prim-Ministru, să aveţi amabilitatea de a mă informa, în scris, în legătură modul în care veţi 

decide soluţionarea solicitării pe care v-am făcut-o, în scopul de a-i putea informa corect pe cetăţenii care ne-au cerut 
sprijinul. 

 
Cu deosebită stimă,  
 

Deputat 
Graţiela Leocadia Gavrilescu 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Impactul accizei de 7 cenţi pe litru la carburanţi asupra motorinei pentru agricultură 
 
Domnule Ministru, 

 
Pentru anul 2014, în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este prevăzută suma de 473,031 

milioane de lei pentru subvenţionarea motorinei utilizate în agricultură. Măsura este promovată pentru susţinerea 
agriculturii, mai ales că o astfel de intervenţie este practicată şi în alte state membre ale Uniunii Europene, iar lipsa ei 
ar putea avea implicaţii asupra echilibrului pe piaţa de profil. Premierul Victor Ponta a declarat că bugetul de stat 
pentru anul viitor cuprinde şi o acciză de 7 cenţi/litru aplicabilă carburanţilor. În aceste condiţii, vă rog să precizaţi 
cum se va aplica noua acciză la combustibilul utilizat în agricultură: 

1. Această nouă acciză se va aplica şi motorinei pentru agricultură? 
2. În proiectul de buget al Ministerului Agriculturii, la capitolul „ajutor de stat pentru motorină utilizată 

în agricultură”, este cuprinsă şi acciza de 7 cenţi/litru? 
3. Noua acciză va avea influenţă asupra cantităţii de motorină pentru agricultură ce va fi prinsă în 

sistemul de sprijin? 
Menţionez că doresc răspuns în scris.  
Cu deosebită consideraţie, 
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Deputat 

Costel Şoptică 
 

*** 
 
Adresată domnului  Raed Arafat, Secretar de stat, Ministerul Sănătăţii     
 
Repartizarea catre Serviciul de Ambulanta Campina a cel putin unei autospeciale  noi utilizate pentru servicii 

de urgenţă 
 

Domnule Secretar  de Stat, 
Serviciul de Ambulanta din Campina acopera o zona foarte intinsa, cu un numar mare de locuitori. In aria ei 

de competenta intra, pe langa municipiul Campina si o serie de localitati apropiate (Valea Doftanei, Magureni, 
Floresti, Comarnic etc.) si tronsonul din DN1 cuprins intre Campina si Comarnic,  o zona cunoscuta pentru frecventa 
accidentelor de circulatie. Asemenea celor mai multe servicii de ambulanta din tara, si la Campina cea mai mare 
problema o reprezinta  vechimea si numarul insuficient al autovehiculelor utilizate pentru serviciile de urgenta. 

Avand in vedere faptul ca la nivelul judetului Prahova urmeaza a fi inlocuite mai multe ambulante vechi cu 
autospeciale noi, echipate pentru servicii de urgenta, va rog sa ne comunicati daca cel putin unul dintre aceste 
vehicule noi poate fi repartizat municipiului Campina si va rog sa ne sprijiniti in acest sens.  

Va multumesc si menţionez că doresc răspunsul dvs. în scris. 
Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat 
Virgil Guran 

 
*** 

 
 

Adresată: domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale    
 

Măsuri pentru susţinerea exportului în sectorul zootehnic 
 
 

Domnule Ministru, 
Cu ocazia Forumului Economic China – Europa Centrală şi de Est, România şi China au parafat două 

Protocoale de înţelegere în domeniul sanitar-veterinar, privind exportul de bovine pentru reproducţie şi  carne de porc 
congelată în RP Chineză. Acest document deschide mari oportunităţi pentru crescătorii români de bovine şi porcine, 
care au şansa pătrunderii pe cea mai mare piaţă de desfacere din lume.  

Pentru a putea beneficia de toate avantajele unei astfel de oportunităţi, producătorii români trebuie să asigure 
un flux continuu şi constant de produse pentru export. 

În aceste condiţii, vă rog precizaţi care sunt măsurile pe care le preconizează Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale pentru creşterea producţiei de bovine şi porcine în România. 

Menţionez că doresc răspuns în scris.  
Cu deosebită consideraţie, 

 
Deputat 

Costel Şoptică 
 

*** 
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 Grupul parlamentar al  
Partidului Democrat – Liberal  

 
 

 Declaraţii politice 
  

Oare trăim într-o societate „normală”? 
  
 
Stimate domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, 
 
 

Săptămâna trecută, în cadrul şedinţei consacrate aprobării bugetului insituţiei pe care o reprezentaţi, aţi avut 
un discurs pe care îmi permit să-l cataloghez ca nedemn de un preşedinte al unei instituţii constituite pe principii şi 
reguli constituţionale, pe principii democratice  şi pe bună morală. Aţi luat cuvântul pentru a ne solicita să aprobăm 
bugetul insituţiei, dar nu cu o precizare prealabilă a măsurilor pe care le-aţi implementat de cand exercitaţi funcţia de 
preşedinţe, ci acuzând, ca de fiecare dată, fosta guvernare pentru “neajunsurile” financiare ale instituţiei, ba mai mult, 
invocând faptul că o parte dintre membrii Parlamentului au acces la funcţiile respective pe baza fraudei. Adică, 
domnule preşedinte, aţi solicitat unor parlamentari care au intrat în  mod fraudulos în Parlament, potrivit spuselor 
dumneavoastre, să aprobe bugetul insituţiei pe care o reprezentaţi. Consider, domnule preşedinte, că afirmaţia 
dumneavoastră nu este numai o lipsă de respect la adresa noastră, a parlamentarilor, dar este condamnabilă şi are un 
caracter profund nedemocratic. Preşedintele este cel care asigură respectarea prevederilor constituţionale, care 
asigură respectarea legii şi reprezintă Camera Deputaţilor atât în plan intern, cât şi în plan extern. Reprezentaţi, 
domnule preşedinte, instituţia în însuşi raportul dintre Parlament şi cetăţenii ţării, aceia care ne-au oferit legitimitatea. 
Nu cred, domnule preşedinte, că discursul dumneavoastră va atrage aprecieri din partea cetăţenilor acestei ţări, care 
oricum oferă un grad de încredere destul de scăzut insituţiei pe care o reprezentaţi.    

Mă simt obligat, domnule preşedinte, să vă aduc la cunoştinţă faptul că alegerile din  Decembrie 2012  s-au 
desfăşurat pe baza aceloraşi norme care au reglementat organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din 
Decembrie 2008.  Aveţi posibilitatea, domnule preşedinte, în condiţiile în care consideraţi că legea trebuie schimbată 
sau îmbunătăţită, să aduceţi schimbările necesare, iar noi am îmbrăţişăm această idée.  Însă, având în vedere faptul că 
legea nu a fost declarată neconsituţională, consider că toţi cei 581 de parlamentari care au depus jurământul 
beneficiază de toate dispoziţiile legale pentru a-şi duce la bună îndeplinire mandatul, în condiţiile prevăzute de lege, 
şi pe baza legitimităţii de care se bucură, în egal măsură, toţi aceşti parlamentari. Aşadar, indiferent că vorbim despre 
un parlamentar care şi-a câştigat colegiul cu 60% din voturi sau despre un parlamentar care nu a obţinut 50 plus  1% 
din voturi şi a intrat în urma redistribuirii, normele juridice care asigură ordinea de drept în statul român ne obligă să-
i considerăm egali în drepturi şi obligaţii în exercitarea mandatului lor,  ca purtători ai aceluiaşi grad de legitimitate. 
Nu există, domnule preşedinte, parlamentari care să se bucure de un grad de legitimitate într-o măsură mai mare sau 
mai mică, aşa cum nu consider că există, domnule preşedinte, parlamentari ai acestei instituţii democratice care îşi 
exercită legal mandatul şi alţi parlamentari care îşi exercită mandatul în mod fraudulos, aşa cum dumneavoastră v-aţi 
permis să afirmaţi. Oare acelaşi lucru consideraţi şi în 2008, domnule preşedinte, când mulţi colegi parlamentari au 
intrat în Parlament în urma redistribuirii? Consideraţi că au intrat fraudulos domnul preşedinte Crin Antonescu, 
domnul  senator Călin Popescu Tăriceanu, domnul senator Serban Nicolae sau domnul senator Gabriel Oprea (şi lista 
poate continua), care au intrat în urma redistribuirii (mulţi cu un număr destul de mare de voturi)?  

În cadrul discursului aţi menţionat că “există astăzi colegii în România care au trei parlamentari. Este o 
ruşine pentru România, iar noi suntem obligaţi, conform legii, să-I plătim. Deci nu-i plătim nici pe pesedişti, nici pe 
penelişti, nici pe cei de la UDMR”. Este o ruşine faptul că există parlamentari care au fost trimişi în Parlament în 
baza voturilor acordate de către cetăţenii acestei ţări? Cred, domnule preşedinte, că este o ruşine pentru noi toţi, ca 
preşedintele instituţiei reprezentative pentru statul de drept să facă o asemenea declaraţie. Este inadmisibil să 
consideraţi bugetul instituţiei pe care o reprezentaţi ca fiind bugetul pe care dumneavoastră, domnul Zgonea, îl 
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repartizaţi în funcţie de culorile politice. Noi toţi suntem platiţi de cetăţenii acestei ţări, şi nu de către dumneavoastră, 
care deţineţi vremelnic această funcţie. De aceea nu se numeşte bugetul Zgonea ci bugetul Camerei Deputaţilor. 
Regret, domnule preşedinte, că acuzele şi jignirile la adresa colegilor dumneavoastră, fie chiar şi persoane care au 
intrat în urma redistribuirii, sunt ridicate la tribuna Camerei Deputaţilor.  

Niciodată discursul public în această instituţie nu a fost la un nivel mai scăzut. Domnule preşedinte, aveţi o 
funcţie foarte importantă în statul român, responsabilitatea dumneavoastră trebuie să fie pe măsură. Nu puteţi să 
aduceţi acuze grave fără probe sau fără să sesizaţi instituţiile responsabile în asigurarea ordinii de drept a statului 
român. Dreptului de a conduce şi reprezenta această insituţie cu bună-credinţă îi revine  obligaţia corelativă, în 
condiţiile în care discutaţi despre un presupus act de fraudă, de a sesiza instituţiile statului abilitate cu asigurarea 
ordinii şi a statului de drept. Este îngrijorător faptul că preşedintele unei instituţii reprezentative a poporului român 
afirmă că a ales să conducă şi să gireze acţiunile unor deputaţi care îşi exercită în mod fraudulos funcţiile.  

Avem nevoie de o societate “normală”, un termen destul de des invocat de către guvernanţii actuali, dar 
această societate normală trebuie să se fundamenteze pe solidaritate şi pe bun-simt, dar nu doar la nivel de discurs în 
emisiuni televizate. Nu putem invoca bunul-simţ în  faţa camerelor iar în spatele acestora, când avem posibilitatea, să 
jignim şi să aducem acuze grave, fără temei legal. Noi totţi suntem obligaţi să respectăm legea şi să ne comportăm în 
consecinţă.  

 
 

Deputat 
  Ioan Oltean 

 
*** 

 
 USL ucide programele pentru sprijinirea mediului de afaceri 

 
Domnule Preşedinte.  
Stimaţi Colegi. 
Am participat şi eu, la fel ca şi dumneavoastră, la discutarea proiectului de buget, în cadrul comisiilor de 

specialitate ale Parlamentului. Spre deosebire de anii precedenţi, în care opoziţia parlamentară, fie că s-a numit USL, 
fie că se numeşte PDL, depunea mii de amendamente la proiectul de buget, ca instrument de banalizare a intervenţiei 
parlamentare asupra construcţiei parlamentare, anul acesta numărul mic de amendamente extrem de importante au 
fost în totalitate ignorate, atât de majoritatea USL, cât şi de către reprezentanţii Guvernului. Mai mult, în semn de 
dispreţ faţă de Parlament sau faţă amendamentele parlamentarilor, mai mulţi miniştri nici măcar nu şi-au „deranjat” 
agenda ca să participe la discuţiile pe marginea proiectului de buget. 

Amendamentele au fost avizate negativ în bloc, ca semn de autosuficienţă a Guvernului, considerând încă o 
dată că la Palatul Victoria s-a răsturnat căruţa cu înţelepciune, iar ameliorările proiectului în cadrul dezbaterilor 
parlamentare ar fi de prisos. Aceasta în contextul în care proiectul de buget este unul antisocial şi antieconomic, 
rezultatul uşor de anticipat fiind concretizat în reducerea potenţialului de creştere economică, îngroşarea numărului 
de şomeri şi îndepărtarea de standardul de viaţă european. Din simpla lectură a bugetului oricine poate constata că 
Guvernul Ponta aplică un dublu dos de palmă mediului de afaceri din România: pe de o parte sufocă întreprinderile 
cu taxe şi impozite noi, care vor elimina şi ultima fărâmă de competitivitate a acestora; pe de altă parte, ucide, unul 
câte unul, toate programele guvernamentale care veneau în sprijinul mediului de afaceri, al dezvoltării şi creşterii 
economice şi în scopul reducerii numărului de şomeri. Mai concret, USL a compromis creşterea economică prin 
anularea următoarelor programe guvernamentale: 

‐ programul pentru tineri întreprinzători, care s-a demonstrat a fi cel mai de succes program pentru stimularea 
inţiativei private, adoptat în perioada Guvernului Boc, cu o rată de succes de aproape 99%; 

‐ programele de sprijin pentru exportatorii români. Nu ştiu cum va mai guverna Victor Ponta din anul 2014, 
dacă exportatorii, cei care au contribuit la ieşirea din criză a României, vor considera că nu mai este profitabil să mai 
exporte. 

‐ schemele de ajutor de stat pentru IMM-uri au rămas la un nivel asemănător cu anul 2013. Aceasta nu ar fi 
marea mea îngrijorare, deşi finanţarea acestor programe trebuia dublată. Marea mea preocupare este legată de teama 
ca ajutoarele de „minimis” să nu fie, ca în anul 2013, marcate de o corupţie fără precedent venită pe linie de partid, 
de anularea ca în 2013 a programului, pentru ca, în final, nimeni să nu beneficieze de acest program. 
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‐ lipsesc cu desăvârşire programele de sprijin direct, pro-active, pentru agenţii economici din România, care 
doresc şi ar putea decide să îşi mărească numărul de angajaţi, reducând astfel şomajul. 
În buget, am găsit în schimb mai multe măsuri care nu doar că nu sprijină mediul de afaceri, ci toarnă cianură şi 
asupra fărâmei de profitabilitate pe care o aveau acestea: 

‐ am găsit creşterea salariului minim brut în plată, fără o reducere minimă a contribuţiilor sociale la angajator; 
‐ am găsit impozite şi taxe adiţionale, pe combustibili sau pe clădiri speciale, care vor asasina toată 

competitivitatea prin preţ a firmelor româneşti. 
Dacă ar fi să tragem o scurtă concluzie, numai prin prisma proiectului de buget pentru anul 2014, putem 

spune fără nici o reţinere că USL urăşte mediul privat şi prin politicile fiscal-bugetare promovate în ultimele 20 de 
luni îşi doreşte asasinarea acestuia, iar din perspectiva românului de rând anul 2014 „semne bune … anul nu are!”. 
Românii, chiar şi cei cărora li se scoate ochii cu o fărâmă de indexare a veniturilor, vor fi şi mai săraci şi tot mai 
mulţi vor îngroşa rândul şomerilor. 
Vă mulţumesc,  
 

Deputat 
Florin Gheorghe 

 
*** 

 
 La mulţi ani Bucovina! La mulţi ani bucovineni! 

 
 
Domnule Preşedinte.  
Stimaţi Colegi. 
Vreau să vă citez numai câteva dintre cuvintele exprimate, la 28 noiembrie 1918 în Consiliul general al 

Bucovinei, atunci când a fost scrisă moţiunea de unire a Bucovinei cu România: „considerând că în cuprinsul 
hotarelor aceste ţări se găseşte vechiul Scaun de domnie de la Suceava, gropniţele domneşti de la Rădăuţi, Putna şi 
Suceava, precum şi multe alte urme şi amintiri scumpe din trecutul Moldovei; .... considerând că fii ai acestei ţări 
umăr la umăr cu fraţii lor din Moldova şi sub conducerea aceloraşi domnitori, au apărat de-a lungul veacurilor 
fiinţa neamului lor împotriva tuturor încălcătorilor din afară şi a cotropirii păgâne; considerând că în 1774, prin 
vicleşug, Bucovina a fost smulsă din trupul Moldovei şi cu de-a sila alipită coroanei Habsburgilor; considerând că 
144 de ani poporul bucovinean a îndurat suferinţele unei ocârmuiri străine, care îi nesocotea drepturile naţionale şi 
care prin strâmbătăţi şi persecuţii”. Aşa sunau dorinţele bucovinenilor,  acum 95 de ani, exprimate în Adunarea 
Constituantă de la Cernăuţi, care a decis unirea cu patria mamă, în cadrul unui stat naţional independent. La 28 
noiembrie 1918, Bucovina devine cea de-a doua provincie care se uneşte cu România.  

Stimaţi colegi. Unirea Bucovinei cu ţara, înfăptuită în anul 1918, este momentul aşteptat de secole de românii 
din toată ţara. Cu prea mult sânge şi cu prea multă suferinţă a fost plătită această unire. Din nefericire, evenimentele 
tragice din perioada celui de-al doilea Război Mondial au separat din nou românii din Bucovina, prin deciziile 
nemiloase şi arbitrare luate împotriva românilor. Mii de bucovineni trăiesc astăzi dincolo de hotarele de nord ale 
României şi, prin ceea ce fac, nu şi-au pierdut nici identitatea şi nici simţămintele româneşti şi iubirea de ţară. 

Este iluzoriu şi periculos să vorbim astăzi de reîntregiri teritoriale sau de modificări de frontiere. Sunt 
deziderate care aparţin trecutului şi care au făcut milioane de victime! 

Cred cu putere că românii din Ucraina sau românii din Moldova s-ar putea regăsi în sânul Uniunii Europene, 
acolo unde, chiar dacă hotarele pierd în însemnătate, identitatea românească este respectată şi protejată. Îmi doresc ca 
Ucraina să nu abandoneze calea europeană pe care poporul ucrainean o susţine, iar Republica Moldova să continue 
demersurile de asociere la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană vrea în interiorul ei şi Ucraina şi Moldova, iar 
România va sprijini eforturile lor, aşa cum şi noi am fost sprijiniţi la rândul nostru. Este singura şansă pentru 
prosperitate şi singura cale către o lume mai bună în Europa.   

Nu aş dori să închei înainte de a mulţumi bucovinenilor care au săvârşit unirea cu ţara şi înainte de a 
transmite tuturor „La mulţi ani bucovineni! La mulţi ani Bucovina!” 

 
Vă mulţumesc,  
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Deputat  
 Ioan Bălan 

 
*** 

 
Consideraţii asupra bugetului electoral al USL pentru anul 2014 

 
 
Domnule Preşedinte.  
Stimaţi Colegi. 
Intervenţia mea de astăzi se subsumează zecilor semnale de alarmă pe care le-am tras, numai în ultimul an, în 

legătură cu modul mizerabil în care USL înţelege să confunde bugetul public cu buzunarul de partid. La 1 ianuarie 
2014, intrăm în al treilea an în care Victor Ponta se află la guvernare şi, dacă ar fi să analizăm performanţele sale, am 
putea spune că întreaga sa activitate se subsumează satisfacerii intereselor economice şi politice ale baronilor locali.  

În fapt, nici nu ar fi putut fi altfel atâta vreme cât baronii au dărâmat, în aprilie 2012, Guvernul Ungureanu, 
baronii au scris lista cu miniştri şi tot baronii au trasat şi liniile directoare ale programului de guvernare al USL. În 
acest context nu mai trebuie să mire pe nimeni modul în care a fost scrisă pseudo-legea descentralizării, de fapt a 
feudalizării României, nici modul aleatoriu în care se colectează taxele şi impozitele din economia românească. 
Marioneta mincinoasă de la Palatul Victoria nu este decât instrumentul util al baronilor locali, care cu ajutorul unei 
minciuni atent măsurate, guvernează împotriva prosperităţii românilor. Care români o duc mai bine de când a venit 
USL la guvernare? Singurii care resimt beneficiile guvernării USL sunt preşedinţii consiliilor judeţene, această tânără 
generaţie de voievozi locali, versaţi în mizeriile politicii şi în cosmetizarea facturilor. 

Şi, pentru că zilele următoare plenul reunit va discuta pe marginea proiectului de buget pentru anul 2014, 
permiteţi-mi să vă fac cunoscute câteva dintre constatările personale care au reieşit numai la o lectură pe diagonală a 
principiilor şi parametrilor pe care e construit bugetul pentru anul viitor: 

‐ în ciuda zecilor de taxe şi impozite, bugetul pe anul viitor este un buget construit pe anticipări de venituri mai 
mici şi decât în anul 2013 şi în 2012, de doar 32,9% din PIB. Oricine şi-ar da seama că prin acesta, Viorel Ponta a 
selectat pentru anul viitor pe cei de la care va lua taxe şi cei care nu vor plăti taxe şi impozite, dar care au în schimb 
carnet de partid colorat în culorile USL; 

‐ este un buget care ia toate sumele din bugetele multianuale ale investiţiilor publice de interes naţional şi le 
transferă în programe fără noimă, care stau în schimb în pixul şi interesele economice ale baronilor locali; 

‐ este un buget care nu asigură finanţarea, din fonduri europene nerambursabile, pentru marile proiecte de 
infrastructură. Taxa de 7 eurocenţi nu am găsit-o la autostrăzi, ci în buzunarul baronilor locali, acolo unde bugetele 
au crescut şi cu 350%; 

‐ este un buget bazat pe risipă şi pe consumul fără control al administraţiei publice. Nu am identificat măsuri 
de stimulare a creşterii economice sau de reducere a şomajului prin creare de locuri de muncă, ci dimpotrivă! Cele 
mai bune programe în sprijinul mediului de afaceri au fost desfiinţate! 

‐ este un buget al răzbunării instituţionale, în sensul că, ordonatorii de credit care nu sunt încă obedienţi USL li 
se taie finanţarea şi sunt puşi în imposibilitatea de a funcţiona la parametri normali. Este vorba despre ANI, SIE sau 
Curtea Constituţională. 

Stimaţi colegi. Acestea nu sunt decât scurte observaţii pe marginea bugetului, observaţii care nu pot să nu ne 
ducă la concluzia că anul 2014 va reprezenta un an şi mai greu pentru români şi mediul de afaceri, iar la modul în 
care Victor Ponta gestionează banul public, este imposibil de sperat ca la rectificările bugetare din vara şi toamna 
anului viitor situaţia să nu se agraveze şi mai rău standardul de viaţă al românilor şi perspectivele economice pe 
termen lung. 

Vă mulţumesc,  
 
 

Deputat 
Florin Mihail Secară 

 
*** 
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 Mitomania nu salvează România! 
 
 
Domnule Preşedinte.  
Stimaţi Colegi. 
Disperarea Guvernului USL de a atrage resurse bugetare, prin majorarea unor impozite sau prin introducerea 

unor taxe absurde, nu poate fi privită astăzi decât în cheia nevoilor financiar pentru finanţarea celor două campanii 
electorale care vor marca anul 2014. Mai mulţi bani Viorele! Mai mulţi! Aşa îl strâng cu uşa baronii USL pe prea-
mincinosul Prim-ministru Victor Ponta. 

Cu sabia deasupra capului şi presat din toate părţile,Victor Ponta a început să uite şi să încurce minciunile 
între ele. Uită ce a minţit ieri şi inventează, cu ajutorul departamentului de propagandă de la Guvern, noi şi noi 
minciuni, care să le acopere pe cele de ieri. 

La acelaşi capitol se încadrează şi minciunile legate de noile taxe pe care Viorel Ponta, acest „Dorel” al 
guvernării româneşti, le îndeasă pe gâtul românilor. De ce noi taxe şi impozite!? Pentru că USL nu colectează nici la 
50% din potenţial pe cele deja existente! De ce aşa!? Din incompetenţă ar sări unii grăbiţi să afirme!  

Nicidecum aş spune eu! De incompetenţă putem să-i acuzăm pe foarte mulţi dintre foştii miniştri din 
Cabinetul Ponta 1 şi pe unii remaniaţi din Guvernul Ponta 2. Pe cei care se află acum în funcţie nu-i putem acuza de 
incompetenţă, pentru că i-am exonera în parte de răspunderea politică şi de ce nu, şi de cea vădit penală. Pe miniştrii 
din actualul Guvern îi putem acuza, în materie fiscală, de complicitate cu infractorul! Guvernul Ponta este cel mai 
bun prieten al celor care nu plătesc impozitele şi taxele, pentru că acele firme cotizează la prosperitatea USL.  

Pentru a proteja interesele evazioniştilor, Victor Ponta inventează zi de zi taxe şi impozite, jupuindu-i pe 
români.  La capitolul „ultima inovaţie fiscală” Victor Ponta a adus taxa de 7 eurocenţi pentru fiecare litru de 
carburant. Ca scuză demagogică, Victor Ponta şi Dan Şova, acesta din urmă nici nu mai ştiu în ce calitate, de ministru 
sau de avocat al unor firme de stat sau al unor firme private ce vor încheia contracte cu statul, nefavorabile evident 
statului, îi mint pe români că banii din taxa de peste 50 bani pe litru va merge la autostrăzile imaginare ale 
Guvernului USL.  

De ce iei pielea după români, Victor Ponta? De ce nu iei banii gratuiţi din fondurile europene? De ce nu vrei 
să construieşti autostrăzi pe programele POS-T şi  preferi să introduci noi taxe!? Pentru că minţi! Banii gratuiţi de UE 
nu se pot duce către găleţi, făina şi uleiul din campanie, în vreme ce banii din taxa pe benzină se pot direcţiona către 
baroni şi aceştia vor şti ce trebuie să facă cu ei. 

Stimaţi colegi. Am analizat cu mare atenţie proiectul bugetului de stat şi, evident că, nu am sesizat ca sumele 
colectate din această taxă să meargă la construcţia de autostrăzi. Am văzut în schimb că Viorel de la Guvern i-a 
suplimentat şefului baronilor locali, lui Liviu Dragnea, cu peste 300% bugetul de campanie electorală! Curat murdar, 
domnule Ponta!  

Încurcându-te în minciuni, ai declarat că „apocalipsa va veni în ţară” dacă Preşedintele României va solicita 
reexaminarea Legii bugetului pentru 2014 şi că nu vei putea plăti pensii şi salarii! 

Eu cred că trebuie să aducem câteva clarificări la minciunile în care te-ai prins şi din care nu mai poţi ieşi.  
În primul rând, nu tu, Victor Ponta, plăteşti pensii şi salarii! Românii care muncesc cinstit şi pe care i-ai 

împovărat cu taxele şi impozitele tot mai mari sunt cei care plătesc pensii şi salarii. 
O a doua clarificare: dacă taxa pe combustibili este destinată infrastructurii de transport, cum de nu poţi plăti 

pensii şi salarii? Este o fractură logică, care scoate la suprafaţă minciuna grosolană şi modul de a guverna pe care tu 
l-ai brevetat. Pe principiul „gura păcătosului adevăr grăieşte” a ieşit la suprafaţă adevărul că prin bugetul pe 2014 îi 
taxezi mai mult pe români ca să dai baronilor bani de campanie şi să continui cârdăşia cu evazioniştii de partid! 

Dacă iniţial credeam că „Dorel de la Guvern” este doar Victor Ponta, acum realizez că întreg cabinetul este 
plin de personaje de tipul acesta, care sparg conducta şi lasă un cartier fără apă. La Guvern este şi mai grav! Acţiunea 
lui Dorel a sărăcit o ţară şi a pus pe butuci tot mediul de afaceri. 

Vă mulţumesc,  
 

Deputat  
 Ioan Bălan 

 
*** 
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          Bugetul de stat 2014 - cadoul lui Moş Nicolae Ponta pentru baronii locali 

 
Bugetul pe anul 2014 este un buget tipic al stângii socialiste, bazat pe introducerea de noi impozite şi taxe, pe 

mărirea unora existente şi reflectă eşecul politicii economice a Guvernului USL, eşec certificat prin Acordul încheiat 
cu Fondul Monetar Internaţional. Se invocă din nou, în mod laş, Acordul cu FMI şi cu Comisia Europeană ca fiind 
forţa care a determinat Guvernul USL să propună noi impozite şi taxe sau să le crească pe cele existente. Situaţia 
economică nu a cerut un acord cu FMI, aşa cum a fost situaţia din anul 2009, când România nu a avut nicio altă şansă 
de a supravieţui decât un acord cu FMI şi cu Comisia Europeană. România nu avea atunci altă opţiune.  

 
Astăzi, însă, România nu se află într-o situaţie care să o oblige să încheie un acord cu FMI-ul. Negocierile 

purtate de către  Guvernul USL nu au făcut decât să consemneze eşecul politicii economice a acestui guvern.  
Bugetul pe anul 2014 arată că USL guvernează România în absenţa unor strategii esenţiale pentru dezvoltare, 

provocând prejudicii importante cetăţenilor şi economiei. Reprezentanţii Guvernului s-au prezentat nepregătiţi la 
negocierile cu Comisia Europeană pe tema priorităţilor României pentru perioada 2014-2020, irosind ocazia de a 
arăta ce dorim să finanţăm cu cele 40 de miliarde de euro alocate.  

Bugetul întocmit de Guvernul USL demonstrează neputinţa absorbţiei fondurilor europene şi lipsa unor 
strategii pe termen mediu şi lung cu efecte din ce în ce mai negative pentru economie.   Incompetenţa guvernului 
condus de Victor Ponta se datorează şi faptului că România nu are la ora actuală masterplan-ul pentru transporturi,  
nu avem strategie în domeniul energiei,lipseşte strategia pentru agricultură şi cea pentru dezvoltare rurală. 

Munca, Educaţia şi Sănătatea vor primi mai puţin bani comparativ cu anul 2013. Economia, Internele, 
Justiţia şi SRI vor avea şi ele mai puţine fonduri la dispoziţie în raport cu anul anterior. 

În schimb, administraţiile locale primesc anul viitor cu 1,2 miliarde de lei mai mult faţă de 2013, doar prin 
majorarea transferurilor pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală (coordonat de  nimeni altul decât de 
vicepremierul Liviu Dragnea).Din banii trimişi în teritoriu la consiliile judeţene, consiliile locale şi primării prin 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se propun investiţii în: infrastructura din mediul rural, în 
săli de sport şi cămine culturale, se construiesc şi se reabilitează şcoli, dispensare,etc.  

Destinaţia sumelor se stabileşte de către vicepremierul Liviu Dragnea, potrivit Ordonanţei de Urgenţă pentru 
aprobarea PNDL din 10 aprilie 2013, care abroga Legea PNDI-ului. Conform acestei OUG, vicepremierul este cel 
care întocmeşte şi aprobă prin ordin al ministrului, repartizarea sumelor pentru program, pe judeţe, pe fiecare 
subprogram şi pe domenii specifice. Pentru PNDL s-au alocat fonduri totale de la bugetul de stat însumând 492,94 
milioane de lei, sumă la care se adaugă şi resursele prevăzute în bugetele locale pentru acest program, în timp ce 
construcţia de locuinţe beneficiază de 44,17 milioane de lei. 

Pentru a completa sumele la bugetul de stat pe anul 2014, Guvernul USL a luat noi măsuri fiscal,şi anume:  
- indexarea cu rata inflaţiei a cursului euro de anul trecut la care se calculează acciza şi adăugarea unui plus de 7 
eurocenţi pe litrul de carburant. 
- un impozit de 1,5% din valoare pentru clădirile cu destinaţie specială din economia privată, din care guvernul a 
calculat că poate aduna la buget circa 120 de milioane de euro. 

Introducerea de noi poveri fiscale nu face decât să frâneze şansa de relansare economică a  României, opinie 
total contrară politicii fiscale a Guvernului USL. Această taxă va duce la creşterea inflaţiei. Inflaţia va fi anul viitor 
între 3,5-3,6%, Banca Naţională estimând o inflaţie de 3 %. 

Ca urmare a punerii în aplicare a acestor noi biruri, în anul 2014, circa 300 de milioane se duc ca supliment 
faţă de 2013, ca fonduri de împărţit la ministerul vicepremierului Liviu Dragnea! 

Bugetul pentru anul  2014 este o imagine vie a unei contabilităţi macroeconomice accentuată de populismul 
unui  viitor an electoral  prin faptul că nu urmează un obiectiv economic ci doar o promisiune electorală. De exemplu, 
Guvernul USL promite că salariul minim va creşte de la începutul anului, dar CAS-ul se va reduce doar de la 
mijlocul anului ”în măsura posibilului”. Dacă s-ar fi urmărit un obiectiv de politică economic reală, atunci cele doua 
măsuri ar fi trebuit introduse în acelaşi timp pentru a încuraja mediul de afaceri. 

Partea cea mai nocivă în bugetul USL o reprezintă agresiunea de proporţii la adresa contribuabilului, a 
omului de rând care munceşte şi îşi plăteşte la timp taxele şi impozitele. Tocmai de aceea, pentru populaţia României 
creşterea accizei cu 7 eurocenţi  pe litrul de carburant este un  bir inutil şi toxic pus de Guvernul USL.  
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Guvernul USL dă dovadă de cinism atunci cînd afirmă că au fost indexate accizele cu “inflaţia medie anuală” 
de 4,77%, iar pensile cu “inflaţia medie anuală “de 3,3%. Pun impozite mai mari, susţinînd că în acest fel avem 
asigurate salariile şi pensiile, dar de fapt, ce dau cu o mână iau înzecit cu alta.  

Guvernul USL îşi arogă şi în anul 2014 pactul cu evazioniştii. Bugetul pentru anul 2014 alimentează doar 
zonele sensibile ale următoarelor alegeri, mai exact clientela de partid: consiliile judeţene, consiliile locale şi 
primăriile USL-iste, precum şi firmele “prietenoase” sponsori importanţi ai viitoarelor alegeri care vor beneficia de 
atribuiri directe. 

Bugetul USL pe anul 2014 este construit pe principiul tăierii finanţărilor tocmai de la acele programe care 
generează locuri de muncă, stimulează investiţiile, dau o şansă tinerilor antreprenori şi conduc la formarea unei clase 
de mijloc solide.  

Acest buget menţine pentru încă cel puţin un an de zile economia României într-o zonă de mediocritate, de 
creştere economică slabă, sub potenţialul ţării. Acest buget arată din nou victoria evaziunii fiscale asupra celui mai 
“cinstit” guvern care se afundă, de fapt, pe zi ce trece, în corupţie. Acest buget nu este numai o dovadă a lipsei de 
strategie, dar şi a lipsei de expertiză în înţelegerea problemelor şi nevoilor economiei reale, având la bază o politică 
fiscală haotică, incoerentă, lipsită de orice minimă predictibilitate, ostilă mediului de afaceri şi economiei în general.  
 

Deputat 
Vasile Gudu 

 
*** 

 
Guvernul pune în pericol activitatea ANOFM prin întârzierea nepermisă a procedurilor pentru realizarea 

reţelei securizate de comunicaţii 
 

Stimaţi colegi, 
 
Zilele acestea am fost cu toţii martori ai unei noi dovezi de incompetenţă şi ineficienţă a guvernării USL-iste. Astfel, 
cu o lună înainte de sfârşitul anului, Ministerul Muncii a emis o Hotărâre de Guvern prin care Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale este însărcinat să realizeze reţeaua securizată de comunicaţii de date pentru ANOFM, reţea 
care, teroretic, ar trebui să fie funcţională la 1 ianuarie 2014. 

Este o nouă gafă managerială a ministrului Mariana Câmpeanu, care pune în pericol nu doar activitatea 
ANOFM şi a unităţilor din subordinea sa, ci în primul rând nevoile cetăţeanului român, pentru care această instituţie 
de stat a fost înfiinţată. Aceste prejudicii aduse cetăţenilor sunt recunoscute cu lejeritate de către persoanele 
responsabile din Ministerul Muncii, chiar în nota de fundamentare a respectivei Hotărâri de Guvern. 
Este inacceptabil ca de un an şi jumătate de când conduce acest minister, doamna Câmpeanu să nu fi făcut 
demersurile necesare pentru funcţionarea acestei reţele securizate de comunicaţii de date la ANOFM. Se ştia de 
foarte mult timp că actualul contract pentru aceste servicii expiră la sfârşitul acestui an şi, cu toate acestea, doamna 
ministru nu a mişcat un deget pentru a rezolva problema. Aşa am ajuns acum, în al doisprezecelea ceas, la o soluţie 
de cârpeală. Spun aceasta deoarece inclusiv în textul Hotărârii de Guvern se admite că STS ar putea fi nevoit să 
achiziţioneze servicii de comunicaţii prin procedura prevăzută de Ordonanţa 34/2006. Acest lucru nu va face altceva 
decât să întârzie şi mai mult operaţionalizarea sistemului şi va conduce la situaţia în care ANOFM să nu fie 
funcţională la 1 ianuarie 2014. Aşa cum este scris chiar în textul Hotărârii, Ministerul recunoaşte că, în cazul 
ANOFM şi a unităţilor din subordinea sa,  ”orice întrerupere a furnizării respectivelor servicii poate perturba grav 
activitatea acestor instituţii, cu consecinţe nefaste majore din punct de vedere social”. 

 
Stimaţi colegi, 
Acesta este rezultatul iresponsabilităţii şi delăsării actualului guvern, în condiţiile în care în perioada 

mandatului meu de ministru s-au făcut paşi importanţi pentru realizarea si funcţionarea Sistemului Informatic Integrat 
ce viza atât autorităţile din subordinea si coordonarea Ministerului Muncii, cât şi pe cele cu care acestea urmau să 
facă schimb de date. Personal m-am preocupat şi am considerat că este important ca acest proiect să funcţioneze. Am 
continuat evaluarea şi reorganizarea sistemelor informaţionale existente în cadrul ministerului, am elaborat 
protocoale de colaborare, proceduri şi grupuri de lucru, formate din reprezentanţi ai tuturor instituţiilor implicate în 
schimbul de date, astfel încât munca celor care îl preluau să fie simplificată. Treaba actualului ministru era doar să fi 
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continuat acest proiect numit Sistem Informatic Integrat şi astfel ar fi ştiut din timp că ANOFM-ul are contract ce 
expiră la final de 2013. Ministrul Câmpeanu nu are nicio scuză pentru această nouă gafă managerială şi pentru 
situaţia disperată în care aduce ANOFM-ul. Scuza invocată de directorul ANOFM conform căreia întârzierea 
procedurilor pentru noul sistem a fost generată de posibila includere a Agenţiei în proiectul de descentralizare este 
ridicolă, pentru că şi în acel caz reţeaua securizată de comunicaţii de date ar fi trebuit să fie funcţională în toate 
judeţele, chiar de la 1 ianuarie 2014. 
 
Stimaţi colegi, 
 
          Nu este prima oară când doamna ministru Câmpeanu uită în sertare proiectele bune începute de guvernarea 
PDL. Cu aceeaşi nonşalanţă a tratat şi problema şomajului în rândul tinerilor. Personal, am anunţat în premieră Planul 
naţional de ocupare a tinerilor în aprilie 2012, la vremea aceea fiind ministru al Muncii, un Plan gândit în jurul 
obiectivului de creare de locuri de muncă. S-a schimbat Guvernul, însă, iar o dată cu el s-a schimbat şi planul de 
scădere a şomajului în rândul tinerilor. Astăzi, Guvernul vrea să reducă şomajul în rândul tinerilor în următorii şapte 
ani doar prin consiliere fără să contribuie decisiv la crearea de noi locuri de muncă. 

Iar prin modul în care a tratat funcţionarea Sistemului Integrat Informaţional, atât în ceea ce priveşte 
ANOFM, cât şi la nivelul întregului Minister al Muncii, guvernul USL pune în pericol oferta de locuri de muncă a 
României, atât de necesare în momentul de faţă. 
Vă mulţumesc. 

 
Deputat 

Claudia Boghicevici 
 

*** 
 

Violenţa în societatea românească - un fenomen alarmant 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 

Violenţa în România a atins cote alarmante, iar efectele ei se văd aproape peste tot. Doar gândindu-ne la cele 
mai recente acte de violenţă petrecute în Capitală, la sfârşitul săptămânii trecute, unde persoane care au luat atitudine 
şi s-au implicat au devenit victime, putem realiza gravitatea situaţiei în care ne aflăm. S-a dovedit că forţa noastră, la 
nivel de societate, este încă mică. În continuare trăim într-o societate care tolerează şi încurajează diversele forme de 
violenţă asupra femeilor şi nu numai. Cu toate acestea, aş dori să nu uităm faptul că, pe români, ca popor,  nu-i 
caracterizează violenţa, de aceea trebuie să luptăm pe toate planurile împotriva acestui fenomen. 

Nu putem ignora nici statisticile privind violenţa domestică, recent făcute publice, care ne arată că încă avem 
o problemă în a controla fenomenul cu toate că astăzi există cadrul legal care protejează femeia agresată. Este de-a 
dreptul tulburător că mai mult de jumătate dintre români consideră că violenţa fizică în familie este ceva normal. 
Această statistică ne duce cu gândul la două situaţii grave cu care ne confruntăm: indiferenţa faţă de actele de 
violenţă despre care avem cunoştinţă şi lipsa de educaţie. Mi-e teamă că nici faptul că avem în sfârşit, din 2012, 
după o armonizare legislativă pentru a completa şi modifica Legea 213/2003  privind prevenirea şi combaterea 
violenţei domestice, Legea 25/2012 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie,  o lege considerată de 
autorităţi mai bună, mai completă, nu este suficient din cauza lipsei de educaţie. 

Luni, 25 noiembrie, la Suceava, a fost marcată Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva 
femeilor prin Conferinţa Campaniei “16 Zile de Activism împotriva Violenţei şi Respectarea Demnităţii – DAR”. 
Sunt, alături de colegii mei parlamentari de Suceava, un om care consideră că lupta împotriva violenţei este un 
obiectiv major ce trebuie să treacă de planul legislativ spre cunoaşterea prevederilor legale pe această temă, şi mai 
ales spre acţiune. Fără un front comun la nivelul întregii societăţi pe această problemă, nu vom putea niciodată stopa 
sau limita un flagel specific lumii moderne, cum este violenţa intrafamilială. Acest subiect însă, în lumina celor 
întâmplate în ultimul an în România, trebuie repus în discuţie, dar din alte perspective, pentru că, deşi avem prevederi 
legislative bune, fenomenul este în creştere.  
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Ca urmare  a discuţiilor purtate cu autorităţile locale, cu reprezentanţi ai ONG-urilor implicate în combaterea 
fenomenului, cu psihologi,  în cadrul seminarului organizat la Suceava, am preluat câteva probleme importante în 
vederea perfectării cadrului legislativ şi anume: introducerea unei prevederi legislative care să ofere posibilitatea 
eliberării gratuite a certificatului medico-legal necesar pentru probarea actului de violenţă şi obţinerea Ordinului de 
protecţie, introducerea în Legea 504/2002 şi în Codul de Reglementare a Conţinutului Audiovizual a unor prevedere 
ce ţin de demnitatea umană a femeilor, astfel încât prezentarea cazurilor de violenţă sexuală şi domestică să se 
realizeze cu deplină respectare a acestei demnităţi, eliminarea violului din Legea Medierii, reînfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice.  

Totodată, Stimaţi Colegi, trebuie să cunoaştem importanţă ratificării de către România a Convenţiei 
Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice (Istanbul-
2011). Obiectivele Convenţiei sunt acelea de a proteja femeile împotriva tuturor formelor de violenţă şi de a preveni, 
de a urmări în justiţie şi de a elimina violenţa împotriva femeilor şi violenţa domestică; contribui la eliminarea tuturor 
formelor de discriminare împotriva femeilor şi de a promova egalitatea substanţială între femei şi bărbaţi, inclusiv 
prin împuternicirea femeilor; a proiecta un cadru cuprinzător, politici şi măsuri pentru protecţia şi asistenţa tuturor 
victimelor violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice; de a promova cooperarea internaţională în vederea 
eliminării violenţei împotriva femeilor şi violenţa domestică; a furniza sprijin şi asistenţă organizaţiilor şi agenţiilor 
guvernamentale de aplicare a legii pentru a coopera în mod eficient în vederea adoptării unei abordări integrate 
pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice. 

Vă mulţumesc. 
 

 
Deputat 

Sanda-Maria Ardeleanu 
 

*** 
 

Un gând de Ziua Bucovinei 
 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 

Deşi am sărbătorit dintotdeauna 28 noiembrie ca fiind o zi specială, marcând-o în Suceava, Rădăuţi, Cernăuţi 
prin diverse manifestări în care ne-am bucurat că Bucovina există şi va exista, anul acesta această zi capătă o 
însemnătate aparte deoarece Senatul României a adoptat propunerea legislativă privind declararea zilei de 28 
noiembrie – Ziua Bucovinei. Aştept ca iniţiativa legislativă să ajungă şi în Camera Deputaţilor pentru a-l vota cu 
încrederea că din acel moment tot mai mulţi români, mai mulţi tineri din Muntenia, Transilvania, Banat, Dobrogea, 
vor cunoaşte istoria Bucovinei, rolul ei în dezvoltarea Moldovei şi a României. 
 

Ziua de 28 noiembrie este cea mai potrivită zi să combatem orice strategie politică care ar putea anula istoria 
Bucovinei, identitatea ei,  ba mai mult, este cel mai bun prilej să milităm pentru reprezentarea Bucovinei pe noua 
hartă a Europei. 
 

Istoria certifică faptul că Bucovina este un ţinut legitimat de marii împăraţi ai lumii, un spaţiu pomenit în 
documentele istorice internaţionale încă de la afirmarea sa. Nu întâmplător spaţiul bucovinean se identifică şi cu doi 
dintre cei mai mari şi mai iubiţi români: Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Mihai Eminescu. Marele Poet şi-a exprimat 
durerea cu privire la pierderea Bucovinei, considerând că aceasta va rămâne o pată veşnică şi o mare suferinţă în 
istoria României: 

 
N-oi uita vreodată, dulce Bucovină, 
Geniu-ţi romantic, munţii în lumină, 
Văile în flori, 
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Râuri resăltande printre stânce nante, 
Apele lucinde-n dalbe diamante 
Peste câmpii-n zori. 
[...] 
 
Inima mi-i grea; 
Astfel totdeauna, când gândesc la tine, 
Sufletul mi-apasă nouri de suspine, 
Bucovina mea! 
 
 
Şi pentru că despre noi e bine să îi lăsăm pe alţii să vorbească, în dorinţa de a reîmprospăta memoria 

colectivă cu privire la ceea ce reprezintă Bucovina pentru români, voi “da cuvântul” unor mari personalităţi care au 
încercat să definească spaţiul bucovinean: 

 
Franz Ioseph I, Împărat al Austriei, Rege al Ungariei: Ca parte din Dacia Veche, Ţara aceasta Bucovina se 

număra sub stăpânirea Domnilor Moldovei la aşa numita Ţară de Sus şi ajunsese sub eroul Ştefan cel Mare, la un 
măreţ renume, prin birunţele strălucite ale acestuia asupra duşmanilor cretinităţii şi a civilizaţiei (...). 

 
Ion Nistor: Ţara de Sus a Moldovei, străjuită de codrii ei de fag – bucovine silvae faginales – contra invaziilor din 
Polonia (...) este partea ce mai bine cultivată a statului moldovenesc care îşi găsise leagănul pe aceste frumoase şi 
binecuvântate meleaguri. Viteji în război şi harnici în timp de pace, moldovenii din Ţara de Sus se învredniciră într-o 
vreme de cea mai gingaşă solicitudine din partea domnilor Moldovei. Ţinuturile acestea erau dintre cele mai bine 
dezvoltate din Moldova întreagă; sate şi oraşe înfloritoare, Siret, Suceava, Cernăuţi, adăposteau o populaţie gata 
oricând de luptă, dar şi iubitoare de artă şi literatură. 

 
Geo Bogza: De când românii şi-au afirmat fiinţa în lumina istoriei, întemeind o ţară, clădind oraşe, cărora 

le-au dat un nume, puţini au avut, de-a lungul vremii, o asemenea rezonanţă. Spuneau părinţii Suceava şi deodată 
cerul părea că se deschide şi că aerul se umple de un zvon de slavă. Suceava înseamnă lumina soarelui, împletită o 
clipă – prin geniul lui Ştefan cel Mare – în însăşi fiinţa şi fapta neamului nostru. 

 
Nichita Stănescu: Bucovina este aura nordică a Dunării ... Nu există om şi cetăţean al ţării să nu aibă 

dorinţa pură de a cerceta obcinile bucovinene atât de auroase şi de invidiat după aburul Deltei atât de argintiu. 
 

Matei Vişniec: Bucovina ca regiune seamănă cu provinciile Provence sau Toscana. Bucovina înseamnă 
unitate de spirit, (...) un pământ care a produs şi produce talente. Bucovina are un potenţial renascentist prin 
monumentele UNESCO şi celelalte mănăstiri şi biserici. 
 

Stimaţi Colegi, Vă rog să îmi permiteţi să închei cu un pasaj din volumul „Din trecutul Bucovinei”, apărut în 
1915, al autorului Dimitrie Onciul: Nicăieri pe tot cuprinsul românesc nu se află, pe un spaţiu atât de mic, atâta 
bogăţie de istorie românească, atâtea amintiri scumpe ale trecutului nostru. Fără exagerare putem chiar zice, în 
ceea ce priveşte arta veche religioasă, Bucovina ocupă un loc din cele dintâi în toată lumea ortodoxă. Dacă Ardealul 
cu resturile sale arheologice din epoca romană, este ţara clasică a trecutului român în Dacia, Bucovina este ţara 
clasică a trecutului românesc propriu-zis. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Sanda-Maria Ardeleanu 

 
*** 
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 Interpelări 
 

Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârsnice 
De către: deputat Paul Maria Andreea 
Obiectul interpelării: De 23 de ani domnul Dragoş Gheorghe din Negreşti Oaş primeşte pensia vecinului 
 

Doamna Ministru, 
Supun atenţiei dumneavoastră o problemă care mi-a fost semnalată la cabinetul parlamentar din Negreşti 

Oaş. Domnul Dragoş Gheorghe, domiciliat în Negreşti Oaş, str. Tudor Vadimirescu, nr. 65, jud. Satu Mare reclamă 
faptul că pensia pe care o primeşte nu este a dânsului. 

În data de 30.05.1990 domnul Dragoş Gheorghe, s-a pensionat la cerere cu numărul de înregistrare 1.774. 
După 3 luni în care totul a decurs normal au început să apară problemele. Din acel moment, domnul Dragoş 
Gheorghe a început să primească o altă valoare a pensiei decât cea cuvenită. Această problemă a fost cauzată de 
faptul că domnul în cauză are un vecin cu numele identic cu al dânsului, adică tot Dragoş Gheorghe. Şi, odată cu 
schimbarea unei angajate de la Poşta Română, s-a produs o eroare, iar domnul în cauză a început să primească pensia 
vecinului, cu numărul de înregistrare al vecinului. Interesant este faptul că CNP-ul trecut pe talon este totuşi al 
domnului Gheorghe. 

Menţionez că domnul Dragoş Gheorghe a sesizat această problemă la Casa Judeţeană de Pensii Satu Mare, 
unde i s-a dat dreptate şi i s-a spus problema va fi rezolvată. Au trecut aproximativ 5 ani de atunci şi domnul 
Gheorghe nu a primit niciun răspuns. 

Doamna Ministru, ţinând cont de cele precizate anterior, vă rog să îmi comunicaţi ce măsuri veţi lua pentru 
corectarea acestei situaţii şi pentru restituirea sumelor pierdute de domnul Dragoş Gheorghe în toţi aceşti ani. 

Vă rog să găsiţi în ataşament carnetul de muncă, carnetul de muncitor calificat, buletinul de identitate, 
decizia de pensionare şi un talon de pensie ale domnului Dragoş Gheorghe. 

Solicit răspuns în scris pentru problema ridicată. 
 
Vă mulţumesc. 

 
*** 

 
Adresată: Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării Tulcea; 
Administraţia Naţională „Apele Române” 
Agenţia de Sănătate Publică       
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Agenţia Naţională a Medicamentului 
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale 
Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
CAS Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 
Corpul de Control al Ministerului Apărării Naţionale       
Corpul de Control al Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului 
Corpul de Control al Ministerului Transporturilor 
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare 
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 
Direcţia Generală Control şi Autorizare pentru Turism 
Direcţia Instanţelor Militare  
Direcţia Inspecţie Şcolară 
Garda Naţională de Mediu 
Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 
Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor       
Poliţia Română 
           
De către: doamna deputat Paul Maria Andreea 
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Obiectul interpelării:  Transparenţa informaţiilor privind instituţiile publice  
 

Transparentizarea informaţiilor publice este o obligaţie a tuturor instituţiilor publice, conform legii nr. 
544/2001. Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu toate informaţiile de interes 
public, precum structura organizatorică, sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al acesteia. După mai multe 
cercetări pe pagina oficială a instituţiei dumneavoastră, nu am găsit date concrete privind veniturile şi cheltuielile 
realizate în anul precedent sau privind numărul de salariaţi. 
 

Ţinând cont de cele precizate mai sus, vă întreb: 
 
1. Care este numărul angajaţilor instituţiei dumneavoastră în prezent? 
2. Care sunt veniturile totale realizate în anul 2012 şi estimările pentru anul 2013? 
3. Care sunt cheltuielile totale realizate în anul 2012 şi estimările pentru anul 2013? 
 
Solicit răspuns în scris pentru problema ridicată. 
 
Vă mulţumesc, 
 

*** 
        
 
 
   
Adresată:  domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
De către: deputat Florin Gheorghe 
Obiectul interpelării: Clarificări asupra sponsorizărilor Eximbank 
  

Domnule Ministru, 
 Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de acţionar majoritar al Eximbank România, trebuie să clarifice 
oportunitatea şi mai ales eficienţa cheltuielilor de publicitate pe care Eximbank România le-a efectuat către un post 
privat de televiziune – Romania TV – cu ocazia meciului de fotbal Grecia-România, în turneul calificărilor la Cupa 
Mondială, din luna noiembrie 2013. În acest context, vă rog să precizaţi, domnule ministru, care este justificarea unei 
astfel de sponsorizări şi dacă în spatele acesteia nu se ascunde finanţarea, din bani publici, a unor posturi de 
televiziune, în scop electoral.  

Solicit răspuns scris şi oral. 
 
 

*** 
 

 
Adresată:  domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
De către: deputat Florin Gheorghe 
Obiectul interpelării: Evoluţia comisioanelor bancare în România 
  
Domnule Ministru, 
 Cunosc faptul că v-aţi asumat reorganizarea ANAF şi creşterea eficienţei structurilor subordonate 
Ministerului Finanţelor Publice. Cu toate acestea, din simpla analiză a Proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 
2014 nu pot să nu remarc cel puţin două aspecte: 
- veniturile anticipate pentru anul 2014 sunt de 32,9% din PIB, adică mai mici decât în anii 2013 şi 2012, iar 
măsurile fiscale ce se aplică de la 1 ianuarie 2014 ar trebui să aducă un aport substanţial la bugetul de stat; 
- cheltuielile de protocol, pentru bunuri şi servicii sau pentru deplasări în străinătate au crescut cu 20% şi până 
la 200%; 
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Vă rog să explicaţi, domnule Ministru, de ce pentru anul 2014 vă propuneţi un nivel inferior al încasărilor 
bugetare şi care este justificarea majorării substanţiale a categoriei de cheltuieli denumite generic – cheltuieli de 
protocol – în contextul în care cheltuielile pentru investiţii au fost asfectate negativ?  
Solicit răspuns în scris şi oral. 
 
 

*** 
 
Adresată:  doamnei Maria Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
De către: deputat Florin Gheorghe 
Obiectul întrebării: Eliminarea restricţiilor pe piaţa muncii 
  

Doamnă Ministru, 
 La nivelul Uniunii Europene, după aproape şapte ani de la integrarea României în acest spaţiu al libertăţii, se 
menţin încă puternice restricţii pentru românii care ar dori să muncească în unele state membre. Dintre statele care au 
impus iniţial restricţii puternice, pe care însă treptat le-au ridicat, Marea Britanie continuă să menţină o politică 
puternic restrictivă pentru lucrătorii care ar proveni din România. În acest context, vă rog să precizaţi, doamnă 
Ministru, următoarele: 
- ce eforturi politico diplomatice a făcut ministerul pe care îl conduceţi pentru eliminarea restricţiilor pe piaţa 
muncii din Marea Britanie şi care este stadiul negocierilor inter-guvernamentale? 
- care este stadiul corelării sistemelor de protecţie socială dintre România şi Marea Britanie, deoarece o mare 
parte dintre imigranţii români sunt beneficiarii ambelor sisteme de securitate socială; 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

 
*** 

 
Adresată: domnului Dan-Coman Şova, ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional 
şi Investiţii Străine 
De către: deputat Florin Gheorghe 
Obiectul interpelării: Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre – Marea Neagră şi lucrări aferente 
infrastructurii rutiere şi de acces în portul Constanţa 
 

Domnule Ministru, 
 Informaţiile furnizate de către instituţia Prefectului Constanţa, în legătură cu finalizare lucrărilor la podul 
rutier peste Canalul Dunăre-Marea Neagră nu sunt cele mai fericite, în sensul că se avansează cu încă câteva luni 
terminarea lucrărilor. 
 În contextul în care acest obiectiv de infrastructură este esenţial pentru economia judeţului Constanţa, vă rog 
să precizaţi, domnule Ministru, care sunt motivele întârzierilor şi dacă aveţi în vedere să vă implicaţi personal, pentru 
ca investiţia să fie finalizată la termenele stabilite în contractul de execuţie? 

Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
 
 
Adresată: domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 

      domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
      domnului Liviu Voinea, ministru delegat pentru Buget  

De către: deputat Paul Maria Andreea 
Obiectul interpelării: 11 unităţi de învăţământ din municipiul Satu Mare, pentru care Primăria achită o chirie 
de peste 354.000 euro anual, au nevoie de sedii proprii finanţate din bugetul pe anul 2014 
  

Domnule ministru, 
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Vă atrag atenţia asupra unei situaţii inadmisibile la nivelul municipiului Satu Mare. 11 unităţi de învăţământ 

din localitate îşi desfăşoară activitatea în imobile pentru care Primăria Satu Mare achită lunar o chirie de peste 
132.000 lei, adică peste 354.000 euro anual. Este vorba despre două colegii, cinci licee, două şcoli generale şi două 
grădiniţe: Colegiul Naţional „Kolcsey Ferenc”, Colegiul Naţional „Ioan Slavici”, Liceul Tehnologic de Construcţii 
Maşini „Unio”, Liceul Tehnologic Romano-Catolic „Ham Janos”, Liceul cu Program Sportiv Satu Mare, Liceul 
Teologic Reformat, Liceul de Artă „Aurel Popp”, Şcoala Gimnazială nr. 10, Şcoala Gimnazială „Constantin 
Brâncoveanu”, Grădiniţa cu Program Prelungit „Mondiala”, Grădiniţa cu program prelungit nr. 2. 

S-a ajuns în această situaţie întrucât imobilele sau terenurile au fost retrocedate foştilor proprietari.  
Ignorarea acestei stări de fapt şi tratarea cu superficialitate nu este o soluţie atâta vreme cât o parte a elevilor 

învaţă în condiţii inadmisibile, uneori chiar la subsolul imobilelor.  
În plus, în fiecare an se cheltuie sume importante sub formă de investiţii pentru amenajarea imobilelor în 

vederea desfăşurării activităţii de predare-învăţare, pentru renovare sau diverse alte reparaţii. Banii sunt aruncaţi în 
van, pentru că în final contractele de închiriere expiră şi din bugetul statului trebuie alocate noi sume cu aceeaşi 
destinaţie, însă pentru noile imobile închiriate. 

Activitatea de învăţare nu mai poate continua în aceste condiţii. Prin urmare, având în vedere cele de mai sus, 
vă rog să rezolvaţi situaţia expusă prin includerea în bugetul pe anul 2014 a sumelor necesare achiziţiei imobilelor 
pentru ca elevii să îşi desfăşoare activitatea în condiţii optime.  
Solicit răspuns în scris pentru problema ridicată. 
 
 

Deputat  
Andreea Paul 

 
*** 

 
 

 
 Întrebări 

 
 

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

 Stoparea finanţării proiectului de modernizarea de la Băile Herculane 
 
Doamna ministru,  
În luna decembrie 2011 Guvernul a aprobat cofinaţarea proiectului-pilot „Dezvoltare urbană integrată pentru 
reabilitarea şi modernizarea destinaţiilor turistice Borsec, Băile Herculane şi Sulina”. Prin acest proiect se urmărea 
crearea unui plan stategic de dezvoltare pentru fiecare dintre cele trei localităţi, prin identificarea ariilor prioritare de 
intervenţie, elaborarea planurilor de acţiune şi stabilirea cerinţelor pentru investiţii ulterioare, ţinând cont de resursele 
publice şi private. 
Prezentă la Băile Herculane în această vară, aţi promis că „Perla Banatului” se află pe lista Dumneavoastră de 
priorităţi şi aţi garantat că proiectul va merge mai departe. De atunci nu aţi făcut însă niciun demers ca să deblocaţi 
fondurile pentru începerea lucrărilor, ba mai mult, aţi stopat şi finanţarea proiectelor aflate deja în derulare. 
 
În urma celor prezentate mai sus, vă adresez următoarele întrebări: 
1. De ce a fost stopată finanţarea proiectelor aflate deja în derulare? 
2. Când vor fi deblocate fondurile necesare pentru continuarea proiectelor de modernizare de la Băile 
Herculane şi care sunt măsurile pe care le aveţi în vedere? 
3. De ce nu aţi deblocat sumele necesare pentru înfiinţarea centrului multicultural „Hercules”, prin 
reabilitarea cinematografului şi extinderea cu un corp de clădire, aşa cum aţi promis în vară? 
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4. Care este planul stategic de dezvoltare economică şi turistică a acestei zone în anul 2014? 
 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Andreea Paul 

 
*** 

 
 

Adresată domnului Mugur Isărescu, Guvernator al BNR  
 

Criza creditelor în franci elveţieni 
 

Domnule Guvernator,  
 
Criza economică a condus la aprecierea francului eleveţian în raport cu leul, ceea ce a determinat creşterea 

substanţială a efortului românilor de a achita ratele lunare ale creditelor în fraci elveţieni. Această situaţie, dublată de 
o economie fragilă, a adus debitorii români în imposibilitatea de a-şi plăti ratele şi prin urmare, de a rămâne fără 
proprietăţi sau alte bunuri.  Pentru a sprijini debitorii, mai multe state europene au recurs la o serie de măsuri: spre 
exemplu, Franţa a interzis creditele în franci elveţieni în anul 2013, Ungaria intentionează o transformare graduală a 
creditelor din franci în forinţi, reducând valoarea ratelor ş.a.m.d 
 
Dat fiind datele prezentate mai sus, vă adresez următoarele întrebări: 
 
 
1. La ce sumă se ridică valoarea creditelor în franci elveţieni? 
2. Câti români sunt în acest moment în imposibilitatea de a-şi plăti ratele la creditele în franci elveţieni? 
3. Care este valoarea restanţelor pentru creditele în franci elveţieni şi cât reprezintă aceasta din valoarea totală a 
restanţelor la credite? 
4. Care sunt modalităţile luate în calcul de BNR pentru a-i salva pe debitorii români care au credite în franci 
elveţieni? 
5. Ca soluţie de sprijin a românilor cu credite în franci elveţieni, există posibilitatea ca tinerii cu vârsta sub 35 
de ani, care au contractat un astfel de credit, să treacă pe sistemul creditului Prima Casă, în condiţiile în care sunt 
pentru prima dată proprietari ai locuinţei dobândită prin credit? 
 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 
 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Andreea Paul 

 
*** 
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Adresată doamnei Maria Grapini, ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi 
turism, Maria Grapini 
 

Capacitatea redusă de cazare şi lipsa utilităţilor din staţiunea turistică Tăşnad 
 
Doamna ministru,  
 
Oraşul Tăşnad, situat în zona de sud-vest a judeţului Satu Mare, are un important zăcământ hidrografic termomineral. 
Cu o temperatură de suprafaţă de 72 Celsius şi o mineralizare totală de 9,84 g/l, apa termominerală de la Tăşnad, 
potrivit recomandărilor Institutului de Medicină Fizică Balneoclimaterică şi de Recuperare Medicală din Bucureşti, 
poate fi folosită pentru următoarele afecţiuni: reumatismale degenerative, afecţiuni reumatismale abarticulare, 
afecţiuni neurologice periferice cronice, afecţiuni posttraumatice, dar şi pentru băi tonifiante sau întreţinerea condiţiei 
fizice. Cu toate că Tăşnad reprezintă o zonă cu potenţial turistic ridicat, capacitatea de cazare şi utilităţile sunt cu 
mult sub numărul cererilor. 
 
În urma celor prezentate mai sus, vă adresez următoarele întrebări: 
 
1. Care sunt investiţiile pe care le veţi realiza în staţiunea Tăşnad pentru a rezolva problema capacităţii 
reduse de cazare şi a lipsei utilităţilor? 
2. Care sunt măsurile avute în vedere în anul 2014 pentru a dezvolta potenţialul turistic şi economic al 
staţiunii turistice Tăşnad?  
3. Cum veţi promova turismul din zona Tăşnadului la nivel naţional? 
4. Având în vedere că oraşul Tăşnad este la graniţa cu Ungaria şi Ucraina, cum veţi promova această 
zonă turistică la nivel internaţional, cu precădere în cele două ţări mai sus menţionate? 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 
Vă mulţumesc, 

Deputat 
Andreea Paul 

 
*** 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Conservator 

 
 

 Declaraţii politice 
 
 

China, una din speranţele României 
 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

 Nu am înţeles încă de ce, după căderea dictaturii în 1989, toate guvernele, dar toate, nu au avut în vedere 
absolut deloc, menţinerea relaţiilor economice cu doi dintre cei mai mari actori economici mondiali adică RUSIA şi 
CHINA. Au fost voci care, într-un fel sau altul au sfătuit, au influenţat factorii de decizie politică cei mai 
importanţi, adică Preşedinţia sau Guvernul, să adopte o politică externă de îndepărtare de spaţiile economice 
ale Rusiei sau Chinei. Diplomaţia românească a pus în practică această atitudine, care cred eu ne-a afectat profund 
din punct de vedere economic. Am fost mai mult preocupaţi de a îndeplini criteriile de aderare la NATO sau UE, în 
plan extern iar politicile interne s-au rezumat la reformarea instituţiilor statului, la privatizarea unităţilor economice 
cu capital de stat, care deveniseră neperformante şi nu mai constituiau un “burete de absorţie” a forţei de muncă 
disponibilizată de la stat. Preocupările privind aderarea la NATO şi UE, au fost atât de intense iar negocierile cu 
NATO şi UE au fost atât de aspre, încât guvernele care au condus ţara în acea perioadă au neglijat aceste două uriaşe 
pieţe globale, cu care, culmea aveam deja acorduri economice în derulare şi destul de avantajoase.  

Dacă faţă de Rusia, partenerul economic al României cel mai important (prin C.A.E.R), reticenţa era 
oarecum de înţeles în contextul menţinerii la putere în Rusia a unui regim pro-comunist cu tendinţe imperiale, 
relaţiile economice cu China (tot ţară cu regim comunist…) erau cât se poate de avantajoase pentru ambele ţări. În 
timp însă, relaţiile economice cu China   s-au diminuat, la nivelul schimburilor economice, parteneriatul economic 
rezumându-se doar la atragerea unor investitori chinezi privaţi în diferite domenii de activitate în special comerţul cu 
bunuri şi servicii. Nu s-au remarcat investiţii masive ale statului chinez în România cum uşor am putut observa în alte 
zone de pe glob, unde investiţiile chineze se situau la nivelul zecilor de euro! 
 Dar iată că, odată cu schimbarea puterii politice la Bucureşti prin câştigarea alegerilor de Uniunea Social 
Liberală în decembrie 2012, o altă abordare a relaţiilor cu CHINA s-a făcut simţită odată cu prima vizită a 
premierului Victor Ponta în China. Atunci s-au pus bazele unei noi colaborări economice între cele două state, a 
unei noi strategii de dezvoltare economică a ţării noastre, sper eu cât mai avantajoasă pentru România. Vizita de 
zilele acestea a premierului chinez, reprezintă un răspuns pozitiv al Guvernului chinez faţă de dorinţa tot mai vizibilă 
a României, de a dezgheţa relaţiile economice cu China, de a stabili noi condiţii ale acestei colaborări, de a creşte 
substanţial nivelul valoric al schimburilor comerciale, de a semna contracte şi memorandumuri de natură economică 
de aprox 10 miliarde de euro.  
 Cred că momentul acesta este o mare şansă de redresare economică a României, din moment ce în 
ultimii 20 de ani nici un prim-ministru al Chinei nu a mai vizitat România, iar alegerea guvernului chinez de a alege 
Bucureştiul ca gazdă a Forumului Economic China-Europa Centrală şi de Est, este un semn de mare încredere a 
partenerilor chinezi, în noua conducere politică de la Bucureşti, deşi pe parcursul ultimilor 10 ani, preşedinţia 
României şi Guvernul PD-L nu s-au arătat prea deschise noilor relaţii cu China.  
 Personal, îmi pun mari speranţe în reluarea relaţiilor economice cu China, la acest nivel. Noi românii 
trebuie să înţelegem că implicarea Chinei în proiecte majore în regiune, în energie sau agricultură, I.T. sau în 
domeniul feroviar, poate însemna pentru România punctul de plecare al unei revigorări economice 
substanţiale a mediului de afaceri din ţara noastră. 
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Este uimitor cum o ţară cu sistem politic unipartinic, s-a impus în întreaga lume ca un jucător economic 
extraordinar, de care v-a trebui să ţină seama toate puterile economice ale lumii! Fenomenul este cel puţin 
impresionant, dacă nu, de neînchipuit, acum 10 - 12 ani în urmă! 
 De obicei, nu mă entuziasmez aşa uşor, dar ţinând cont de mediul politic intern de dezbinare, de scandal 
permanent, de contre politice nesfârşite, demersul Guvernului chinez, de a investi în România, aproape 10 
miliarde de euro,este unul care trebuie să bucure mai toţi românii. 
 Este o şansă uriaşă a clasei politice din România, a economiei ţării noastre, a diplomaţiei noastre de a 
redeveni, după revigorarea economică atât de aşteptată, un actor economic şi diplomatic demn de luat în seamă în 
Europa de Sud-Est!  
 Eu, sincer, sper că vom trăi acele vremuri pentru că poporul român merită acest statut! 
 

Deputat 
Constantin Avram 

 
*** 

 
Fără unitate nu există putere! 

 
Stimaţi colegi deputaţi, 

Pe fondul ultimelor evenimente petrecute în interiorul Uniunii Social-Liberale, consider că avem nevoie de 
unele clarificări de nuanţă, şi nu în ultimul rând, de substanţă, în ceea ce priveşte poziţionarea Partidului Conservator 
în interiorul alianţei aflate la guvernare. Pentru început, aş vrea să reamintesc partenerilor noştri din USL, dar şi 
întregii opinii publice, şi mai ales votanţilor care ne-au propulsat la guvernare cu un an şi jumătate în urmă, 
că preşedintele fondator al Partidului Conservator, domnul Dan Voiculescu, a fost artizanul de facto al 
înfiinţării USL! Fără demersurile şi insistenţele lui Dan Voiculescu, schimburile de replici din ultimele săptămâni nu 
ar mai fi avut loc, România ar fi fost condusă tot ce camarila lui Băsescu, iar cel mai probabil românilor nu li s-ar fi 
făcut dreptate după umilinţele îndurate pe vremea guvernelor Boc şi Ungureanu. În consecinţă, Partidul Conservator 
nu datorează nici unuia dintre partenerii de alianţă absolut nimic, ba din contră, exponenţii PSD şi PNL ar trebuie să 
ne mulţumească pentru faptul că USL există şi a reuşit să câştige încrederea marii majorităţi a românilor. 

Mai mult decât atât, şi în răstimpul de un an şi jumătate de la preluarea guvernării de către USL, Partidul 
Conservator, fidel emblemei noastre care reprezintă balanţa, a asigurat în mod constant şi decisiv echilibrul 
necesar între principalele formaţiuni politice aşa-zis mari din alianţă. Partidul Conservator s-a comportat prin 
toate acţiunile sale politico-parlamentare ca un catalizator al Uniunii, menţinând un trend politic pozitiv şi optimist 
chiar şi în cazurile des-anunţatelor rupturi iremediabile ale alianţei. Faptul că USL mai există acum şi se manifestă 
cu aceeaşi forţă precum cea de la început se datorează, să fim bine înţeleşi, şi acţiunilor politice şi de 
diplomaţie ale reprezentanţilor Partidului Conservator, şi cred că partenerii noştri trebuie să ne recunoască 
meritele avute în consolidarea alianţei de la guvernare. Doctrina noastră şi valoarea oamenilor care compun 
Partidul Conservator au făcut ca USL să reziste, să rămână unit şi să continue să se concentreze pe bătălia împotriva 
preşedintelui Băsescu, singurul nostru adversar şi unicul contestatar al unei guvernări promiţătoare. 

Nu numai în plan politic Partidul Conservator şi-a demonstrat rolul de catalizator din interiorul USL. Şi în 
plan parlamentar noi am dovedit că suntem un factor de echilibru, poziţiile publice avute în acest an pe tema 
problemelor imperative dezbătute, de la regionalizare la proiectul Roşia Montană, şi de la modificarea Constituţiei la 
drepturile minorităţilor, fiind dintre cele mai pertinente şi apreciate de către români. Să nu uităm că Partidul 
Conservator a fost artizanul înfiinţării Comisiei parlamentare care a analizat proiectul minier de la Roşia 
Montană, soldat cu respingerea acestuia, după ce parlamentarii noştri au fost primii care au discutat la faţa 
locului cu toţi cei implicaţi! Să nu uităm că am avut numeroase propuneri constructive la capitolul modificarea 
Constituţiei, precum şi în ceea ce priveşte complexul proces de descentralizare şi regionalizare. La acest capitol, am 
susţinut scoaterea demersurilor pro-regionalizare de sub factorul politic şi am încurajat ca proiectul să fie conceput de 
specialişti în toate domeniile de referinţă, în aşa fel încât să rezulte un act normativ de necontestat, având în vedere că 
regionalizarea este un proces aplicabil în zeci de ani de acum înainte!  

Ca un barometru de echilibru în USL, Partidul Conservator militează în continuare pentru menţinerea 
unităţii în interiorul alianţei. Doar dacă rămânem uniţi şi solidari, USL va putea să îşi păstreze imaginea de 
alternativă guvernamentală viabilă, construită nu fără eforturi, şi va putea realiza cu succes promisiunile făcute, 
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pentru a ne respecta cuvântul dat românilor, acela că vom face „dreptate până la capăt!”. Pentru că, aşa cum bine 
spunea marele Balzac, „fără unitate în acţiune nu există putere!”… 

 
Deputat 

Constantin Avram 
 

*** 
 

Accesarea fondurilor europene, o şansă istorică pentru România 
 
Stimaţi colegi, 
 

M-am adresat oficial reprezentanţilor Guvernului care au elaborat şi semnat Memorandumul privind 
Aprobarea programelor operaţionale aferente fondurilor europene structurale şi de investiţii şi a structurii 
instituţionale de implementare pentru perioada 2014-2020. Consider că documentul respectiv trebuie revizuit, în 
sensul în care România a stabilit că intervenţia prin FEADR să se realizeze prin intermediul unui program naţional de 
dezvoltare rurală, ceea ce este în conformitate cu prevederile propunerii de Regulament pentru dezvoltare rurală. 
Implementarea Programului de dezvoltare rurală propusă prin Memorandum vizează delegarea atribuţiilor privind 
selectarea şi aprobarea proiectelor, semnarea contractelor şi monitorizarea implementării tehnice şi financiare către 
organisme intermediare, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru infrastructură publică 
în mediul rural.  

Modificarea actualului cadru instituţional va atrage întârzieri majore în aprobarea PNDR 2014-2020, 
deoarece viitorul program trebuie să cuprindă şi descrierea mecanismului şi instituţiilor responsabile de 
implementare. În plus, întârzierile se vor reflecta şi în acreditarea agenţiei de plată pentru PNDR şi, implicit, în 
lansarea şi implementarea programului. În opinia mea, delegarea anumitor funcţii către mai multe entităţi va 
determina un risc major pentru Autoritatea de Management în gestionarea programului, aceasta fiind direct 
responsabilă de „eficienţa şi corectitudinea gestionarii şi realizării sarcinilor”. Această opinie este justificată de 
problemele apărute în actuala perioadă de programare pentru o serie de Programe Operaţionale. 

Prevederile propunerii de regulament pentru FEADR fac referire la necesitatea simplificării procesului de 
implementare, în special în relaţia cu beneficiarii Programului, în timp ce propunerea din Memorandum conduce spre 
o îngreunare a acestui proces. Aceasta întrucât în anexa „Structura instituţională de gestionare a fondurilor europene 
2014-2020” nu se menţionează agenţia de plată (actuala APBRP) care este obligatorie prin prevederile propunerii de 
regulament FEADR. 

Cerinţele regulamentului de dezvoltare rurală solicită ca pentru gestiunea FEADR să existe o Agenţie de 
Plăţi acreditată în baza unor criterii prevăzute în regulament. Agenţia de Plăţi trebuie să îndeplinească anumite criterii 
de acreditare, iar funcţia de plată nu poate fi delegată către alte entităţi. De asemenea, propunerea de Memorandum 
nu defineşte detaliat infrastructura publică din mediul rural. Având în vedere cele prezentate, am întrebat 
reprezentanţii guvernamentali cum preconizează accesarea fondurilor europene pentru perioada 2014-2020 în 
contextul dublei subordonări a organismelor intermediare, atât faţă de MDRAP, cât şi fată de MADR. În răspunsul 
primit din partea ministrului Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici afirmă că fondul FEADR nu se poate realiza 
decât prin intermediul unui program naţional de dezvoltare rurală, care va fi definitivat în cel mai scurt timp. Acest 
răspuns constituie o veste bună pentru agricultorii şi micii fermieri din România, deoarece Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020 prevede o serie de noi facilităţi pentru cei care vor investi în domeniul agricol. 

 
Deputat 

Ion Diniţă 
 

*** 
 
                                                                  

Numeroase filme şi fotografii în care adulţi întreţineau acte sexuale cu copii au fost produse de o companie 
cu sediul în Canada, în ţara noastră şi în Ucraina, după cum a informat un reprezentant al Poliţiei din Toronto, 
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inspector Joanna Beaven-Desjardins, citat de presa internaţională. Autorităţile au primit primele informaţii despre 
compania Azov Films, cu sediul în Toronto, în 2005, dar la momentul respectiv nu au fost formulate acuzaţii.  

De abia în 2011, a avut loc o razie la birourile companiei. Ulterior, ancheta s-a extins în 50 de state şi au fost 
arestate 348 de persoane, în timp ce 346 de minori au fost scoşi din reţea.  

Apariţia, pe Internet, a materialelor pornografice cu minori a dat naştere, în mod cu totul justificat, la o 
cercetare accentuată la nivel naţional şi internaţional, în vederea descurajării şi sancţionării, în special a producerii şi 
răspândirii acestor materiale. Presiunea politică care a luat nastere, în ultimii ani, cu privire la această problematică a 
condus, treptat, la implementarea unor principii de acţiune, precum şi a unor norme juridice cu aplicabilitate 
extrateritorială, de natură să monitorizeze, cât mai precis, infracţiunile supuse sancţiunii penale şi să faciliteze 
cooperarea internaţională destinată combaterii fenomenului pornografiei infantile.  

Acest tip de infracţiune şi anume pornografia infantilă, exista şi se sancţiona penal încă înainte de apariţia 
spaţiului virtual. Implementarea noilor servicii a avut însă darul de a resuscita discuţiile cu privire la acest fenomen, 
în condiţiile în care tehnologiile din spaţiul virtual dispun de o capacitate mărită de a disemina pornografia infantilă, 
de a o reproduce, de a o face accesibilă tuturor utilizatorilor, inclusiv a minorilor şi chiar de a facilita, pe diferite căi, 
oricât de ciudat ar părea, motivarea ei de către diverse grupuri interesate. 

În lumina recentelor informaţii din presă aceste aspecte conexe problematicii pornografiei infantile propriu-
zise lansează o nouă dispută între valori constituţionale aflate în concurs, şi anume, libertatea de exprimare în Internet 
versus protecţia minorilor în faţa oricăror forme de exploatare pe cale electronică. 

În acest context, organele abilitate trebuie sesizate, de îndată, pentru a lua măsurile necesare în ceea ce 
priveşte săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă, precum şi restricţionarea accesului minorilor la materiale de 
acest gen. 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Mircea Vicenţiu Irimie 

 
*** 

 
La Urziceni, Sănătatea e ţintuită la pat 

 
 

Subfinanţarea cronică din sistemul naţional de Sănătate este un subiect la ordinea zilei în ţară, indiferent de 
creşterea sau descreşterea anuală a bugetelor de stat, de proiectarea politicilor fiecărui ministru ajuns vremelnic la 
conducerea sectorului medical, ori de culoarea şi doctrina politică a partidelor de la Guvernare. Pe acest fond, 
Sănătatea rămâne pe mai departe Cenuşăreasa alocărilor financiare, fie că e vorba despre cele operate la nivel central, 
fie despre transferurile bugetare din fonduri locale. Dintotdeauna în România postdecembristă, Ministerul Sănătăţii a 
fost organul administrativ cel mai sărac, cu un buget ce a suportat în mod repetat rectificări negative de sume ori de 
câte ori un alt minister, reprezentativ mai degrabă din punct de vedere politic decât social, a avut nevoie să toace 
eficient sau nu suplimentări financiare consistente. 

Situaţia şi aşa dramatică a instituţiilor spitaliceşti s-a acutizat imediat după primele măsuri guvernamentale 
aplicate în sensul descentralizării puterii administrative, atunci când spitalele publice au fost trimise în curtea 
autorităţilor locale. Astfel, chiar şi beneficiind teoretic de dublă finanţare, spitalele funcţionează la cotă de avarie, la 
limita supravieţuirii financiare între două trimestre bugetare. 

Spitalele nou construite nu fac excepţie de la regula prezentată mai sus. Din contră, aş putea spune. Se 
situează pe primele locuri în topul unităţilor medicale cu grave probleme financiare. La originea acestor dificultăţi stă 
prăpastia de strategie administrativă dintre momentul începerii construcţiei şi cel al dării în folosinţă zeci de ani mai 
târziu, aşa cum este cazul Spitalului Municipal de la Urziceni. În fapt, aici vorbim nu atât despre o lipsă de viziune pe 
termen lung a ministeriabililor din Sănătate, cât despre abandonarea proiectelor anterioare de dezvoltare a sistemului 
de către fiecare ministru desemnat la un moment dat la conducerea Sănătăţii. Aşa s-a ajuns ca, la Urziceni, un spital 
proiectat la începutul anilor ’90 să funcţioneze într-un ansamblu constructiv generos, cu o capacitate de 150 de paturi, 
deservind întreaga populaţie a zonei de vest a Ialomiţei plus localităţile limitrofe din Ilfov, Prahova şi Buzău, să fie 
finalizat şi inaugurat forţat doar din considerente electorale în plină criză economică, la două decenii distanţă de 
momentul zero al construcţiei, având contractate cu Casa de Asigurări doar 127 de paturi şi mergând pe minus încă 
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de la deschidere. După celebrele reduceri ale numărului de paturi operate în ultimii doi ani, spitalul din Urziceni 
funcţionează astăzi în sistem de subfinanţare, cu numai 97 de paturi, lucru care creează deficienţe majore în derularea 
actului medical şi condiţii umilitoare pentru medici, asistenţi şi pacienţi. 

În contextul în care banii din contractul cu Casa de Asigurări sunt absolut insuficienţi pentru funcţionarea 
decentă a unităţii, instituţia spitalicească din municipiu a fost abandonată şi de Administraţia locală imediat după ce 
conducerea Primăriei a tăiat pamblica şi şi-a arogat meritele demersurilor de construcţie. În ultima perioadă, după ce 
s-a vorbit multă vreme despre pericolul iminent al închiderii spitalului din cauza situaţiei financiare dramatice în care 
se află, la unitatea spitalicească se experimentează sistemul funcţionării pe bază de donaţii. Spitalul Municipal 
trăieşte din mila şi generozitatea oamenilor de afaceri din Urziceni, cei care trimit gratuit instituţiei produse de 
panificaţie, produse din carne şi legume.  

Spitalul are datorii mari către furnizorii de produse medicale, restanţe la plata utilităţilor şi un buget cu deficit 
consistent, aşa cum o demonstrează datele financiare oficiale. În acest an, din bugetul local al Urziceniului, primarul 
Sava nu a propus alocarea vreunui leu ca transferuri şi subvenţii financiare pe componenta de funcţionare a 
Spitalului, singurul sprijin financiar, în valoare de 100 de mii lei, fiind acordat în luna iunie din fonduri publice 
judeţene. Cei 100 de mii lei de la CJ Ialomiţa au ajutat unitatea spitalicească, însă nu i-au putut rezolva în totalitate 
problemele financiare, în condiţiile în care dublarea sprijinului judeţean printr-un demers al Primăriei Urziceni a 
lipsit cu desăvârşire. Primarul refuză orice alocare bugetară pentru spitalul deţinut în administrare, dar cheltuieşte 
sume ameţitoare pe documentaţii tehnice şi obiective de investiţii cu utilitate cel mult probabilă şi calitate îndoielnică 
a execuţiei: re-re-reasfaltarea străzilor, modernizarea clădirii Primăriei, nefinalizarea Halei Agroalimentare. 

Unitatea spitalicească din Urziceni şi-ar reveni din punct de vedere financiar în situaţia în care ar beneficia de 
o suplimentare a numărului de paturi contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate până la capacitatea pentru care 
fusese proiectat – 150 de paturi. O altă soluţie de redresare financiară ar fi înfiinţarea Camerei de Primiri Urgenţe la 
nivelul Spitalului Municipal, aşa cum s-a şi discutat cu ceva vreme în urmă prin mediile decizionale judeţene. 
Administraţia locală nu vrea, însă, să facă demersurile necesare în acest sens, deşi o CPU la Urziceni ar rentabiliza 
unitatea spitalicească, mai ales că finanţarea acestei camere este una guvernamentală fără legătură cu Casa de 
Asigurări. Spitalul înregistrează o adresabilitate mare în cazuri ce reprezintă urgenţe, proporţia acestora din totalul 
pacienţilor internaţi anul trecut fiind de 92,07%. Este de menţionat faptul că cheltuielile medii lunare în 
compartimentul de primiri urgenţe sunt de aproximativ 57 mii lei, acestea nefiind în acest moment nici contractate cu 
Casa şi nici finanţate din bugetul de stat. De asemenea, tot ca o soluţie pentru problemele financiare ale spitalului 
poate fi analizată şi varianta trecerii unităţii medicale în administrarea Consiliului Judeţean care a demonstrat că 
poate contribui la finanţarea în comun a cheltuielilor instituţiei.  

La Urziceni, cifrele pot demonstra abandonarea spitalului de către Administraţie şi primarul Sava Constantin, 
după modelul aplicat unei alte instituţii medicale din oraş, anume Policlinica Urziceni. Unitatea medicală are nevoie 
stringentă de intervenţii la nivel structural, de lucrări de igienizare care să se constituie într-o prioritate investiţională 
pentru primarul Sava, cel care, în acest moment, se arată preocupat mai degrabă de confortul propriu, cheltuind sume 
impresionante pentru schimbarea parchetului, a uşilor şi birourilor din sediul Primăriei. Policlinica a beneficiat de 
atenţiile financiare ale Primăriei doar atâta vreme cât termopanele, acoperişul nou şi zugrăveala exterioară puteau 
ridica preţul de vânzare a cabinetelor medicale către doctorii chiriaşi. Când proiectul vânzării a picat mai ales din 
cauza modificărilor repetate ale normativelor în domeniu şi a suspendării aplicării acestora, Policlinica a rămas să 
primească de la Primărie doar bani pentru utilităţi şi o pază sporadică. Mă întreb dacă nu cumva se urmăreşte ca 
Policlinica să ajungă o ruină şi să se solicite în Consiliul municipal demolarea ei şi amenajarea pe terenul liber au 
unui parc, aşa cum s-a propus recent în cazul clădirilor cu valoare istorică ale vechiului spital.  

În actuala stare de fapt, dificultăţile financiare ale Spitalului Municipal sunt extreme, iar rezolvarea lor 
necesită măsuri rapide aplicate de la nivel administrativ local. Din păcate însă, Primăria Urziceni e surdă şi oarbă la 
nevoile unităţii spitaliceşti, în vreme ce edilul şef îşi face concediile prin ţări exotice, pe zeci de mii de euro, iar 
oamenii de suflet din oraş fac chetă pentru asigurarea hranei pacienţilor. În aceste condiţii, devine evident faptul că, 
la Urziceni, interesul pentru sănătate al primarului Sava şi al consilierilor PNL se rezumă la abandonarea Policlinicii 
Urziceni, refuzul finanţării Spitalului Municipal şi demolarea vechii unităţi spitaliceşti din oraş. 

Solicit public primarului Urziceniului ca, în calitatea sa de şef al instituţiei ce are în administrare spitalul, să 
prezinte în cadrul unei dezbateri cu membri ai comunităţii locale soluţiile şi demersurile concrete pe care autoritatea 
municipală le va întreprinde pentru rezolvarea problemelor unităţii medicale şi pentru salvarea ei de la dezastrul 
financiar iminent. De asemenea, pentru modul catastrofal în care manageriază instituţia, solicit demisia membrilor 
Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal şi a directorului Neidoni Sabin, cel  a cărui unică recomandare 
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este legată de navetismul politic oportunist, singura sa competenţă fiind aceea a supunerii necondiţionate faţă de 
deciziile Administraţiei locale. 

Consider că politica dusă de CA al spitalului nu poate fi în acest moment diferită de cea a Administraţiei 
municipale vizavi de unitatea medicală, atâta timp cât trei dintre cei cinci membrii cu drept de vot din acest for sunt 
subalterni pe linie de partid ai primarului, iar directorul instituţiei spitaliceşti nu mai poate avea putere de decizie şi 
un punct de vedere ferm, în condiţiile în care, din informaţiile mele, se pare că este ţinut în funcţie pe baza unui 
mandat deja expirat. 

 
Deputat 

Aurelian Ionescu 
 

*** 
 
 

Să învăţăm din modelul economic chinez! 
 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

Vizita oficială a premierul Chinei Li Keqiang în România, prima după 19 ani, are dimensiunea unui 
eveniment de prim rang pentru ţara noastră. Delegaţia chineză, compusă din înalţi oficiali guvernamentali şi 
numeroşi oameni de afaceri, constituie o garanţie a faptului că România este o ţară eligibilă în contextul mult-doritei 
dezvoltări economico-sociale, care să ne permită să revenim acolo unde ne este locul, respectiv în prim-planul ţărilor 
din Uniunea Europeană. În al doilea rând, faptul că a doua mare putere economică a lumii şi-a îndreptat atenţia spre 
România, încercând să pătrundă mult mai aplicat pe pieţele europene cu ajutorul nostru, reprezintă, de asemenea, un 
semnal explicit al realităţii că drumul ascendent pe care se găseşte statul român nu mai poate fi deturnat.   

Adoptarea declaraţiei comune a guvernelor celor două ţări, precum şi discursul primului-ministru Li Keqiang 
din plenul Parlamentului României, sunt în măsură să determine România să privească cu speranţă în viitor. De 
asemenea, parafarea numeroaselor documente de cooperare, în mai toate domeniile economice sensibile pentru noi, 
între care  cel mai important este al energiei, constituie o premisă realistă de a spera că motoarele economiei 
româneşti vor porni din nou, iar românii vor trăi mai bine, adică exact ceea ce USL a promis când a venit la 
guvernare. De altfel, oficialii chinezi au apreciat că România a adoptat o politică externă echilibrată, dezvoltând 
relaţii pozitive atât cu ţările occidentale, cât şi cu China, iar nivelul foarte bun al relaţiilor politice bilaterale constituie 
o bază solidă pentru cooperarea practică. 

Pe de altă parte, sunt de părere că întărirea cooperării economice dintre cele două ţări trebuie abordată de 
România cu responsabilitate şi pragmatism. Nu pot să afirm cu certitudine că promisiunile reprezentanţilor 
Guvernului chinez şi ale oamenilor de afaceri asiatici vor deveni realitate în cel mai scurt timp, şi nici că, odată cu 
venirea investitorilor chinezi, în România va curge numai lapte şi miere! Departe de mine ideea de a nu fi cu 
picioarele pe pământ din acest punct de vedere! Susţin însă că s-au deschis perspective extrem de favorabile pentru ca 
dezvoltarea ţării noastre în domenii precum infrastructura, energia şi agricultura să fie încununată de succes.  

Pătrunderea capitalului chinez în dezvoltarea sectoarelor economiei româneşti este realmente benefică, în 
contextul actual. Energia, infrastructura, construcţiile, transporturile şi agricultura pot deveni mult mai competitive pe 
plan internaţional dacă vom beneficia de investiţiile chineze. Potenţialul real de cooperare economică este uriaş, iar 
România are drept obiectiv reducerea deficitului comercial, accelerarea investiţiilor şi facilitarea accesului 
companiilor noastre pe piaţa chineză. În acest context, un rol primordial îl va avea agricultura românească, a cărei 
performanţe sunt deja binecunoscute inclusiv în Asia, iar creşterea nivelului investiţiilor şi a volumului schimburilor 
comerciale în domeniul agroalimentar sunt demersuri aşteptate de mii de fermieri români. Deja se află în derulare 
operaţiuni de comerţ cu carne de porc şi bovine vii pentru reproducţie între România şi China, iar piaţa chineză este 
interesată şi de creşterea investiţiilor în agricultura românească, precum şi de importul de ovine şi bovine din ţara 
noastră, având în vedere potenţialul existent. De asemenea, am intrat cu succes pe uriaşa piaţa chineză şi cu vinurile 
noastre renumite, şi avem speranţe să promovăm la superlativ şi alte produse tradiţionale, precum mierea, cerealele, 
carnea de vită şi de porc.  

Una peste alta, vizita la nivel înalt a chinezilor în România reprezintă o oportunitate excelentă pentru statul 
român, dar şi o provocare pentru toţi românii care activează în sectoarele economice. Depinde doar de noi, stat şi 
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oameni, să facem faţă cum trebuie acestor provocări, pentru a contribui la dezvoltarea României, mult-dorită de toată 
lumea. Consider că avem multe de învăţat de la chinezi şi nu numai, mai ales în ceea ce priveşte schimbarea 
mentalităţii învechite a românilor şi renunţarea la gândirea păguboasă potrivit căreia „merge şi aşa!”. 
Comportamentul faţă de performanţă şi calitate al oamenilor din ţările dezvoltate, spre care tânjim şi noi, a 
demonstrat că fără muncă, dăruire şi profesionalism nu se poate reuşi.  
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
***                                                                  

 
 În declaraţia politică de astăzi voi dezbate un subiect foarte controversat şi disputat săptămâna anterioară şi 
anume introducerea manualelor digitale în şcolile din România, începând cu anul şcolar 2014-2015.  
 Încă de la zvonul pornit în legatură cu aceste manuale, au apărut păreri pro şi păreri contra cu privire la 
avantajele si dezavantajele aduse de ele. Introducerea manualelor digitale are ca scop în primul rând compactarea 
manualelor din ghiozdanul elevilor într-o tabletă care poate conţine chiar şi o bibliotecă întreagă dar şi reducerea 
cantităţii de hârtie folosită pentru tipăritea manualelor clasice, în favoarea protejării mediului înconjurător şi nu 
numai. 
 În situaţia în care, în ţara noastră se cheltuiesc o gramadă de bani pe diverse lucruri care se nu se văd sau se 
deteriorează încă de la finalizare, considerăm că o astfel de investiţie va fi benefică nu numai copiilor care sunt pe 
bancile şcolilor ci şi viitorului ţării. 
 Cel mai important lucru pe care trebuie să îl avem în vedere când vorbim de manualele digitale este faptul că, 
elevii nu vor mai fi dispuşi să care zilnic kilograme întregi de cărţi, fapt ce ducea indirect la nedezoltarea lor, şi 
aducerea de îmbunătăţiri mult mai uşor şi cu cheltuieli mult mai mici manualelor, editurile nefiind obligate să 
tipărească un nou tiraj odată cu schimbarea metodologiei. 
 În al doilea rând încă de la inceputul anului şcolar 2013-2014, câteva şcoli din capitală au introdus aceste 
manuale prin diferite sponsorizări şi feedback-ul primit din partea elevilor care au adoptat acest tip de studiu a fost 
unul pozitiv. Prin introducerea manulelor digitale se poate realiza şi o cercetare ştiinţifică din care să rezulte dacă 
pregătirea elevilor cu ajutorul acestora, este mai benefică decât cu manualele clasice. 
 Căutând documentaţie pentru această declaraţie politică am găsit un articol care se intitula „Ora la care toţi 
elevii pot răspunde în acelaşi timp” şi m-a făcut să imi reamintesc perioada în care stăteam în spatele băncii, cu mâna 
sus, şi chiar dacă ştiam răspunsul la întrebare nu-l puteam spune pentru că alt coleg era pus să răspundă. 

Din acest motiv considerăm că iniţiativa introducerii manualelor digitale este bună şi va îmbunătăţii nivelul 
de cunoştinţe al elevilor. Susţinem introducerea manualelor digitale în toate şcolile româneşti pentru a deschide 
viziunea copiilor spre viitor şi a le uşura căutările în găsirea unui loc de muncă la sfârşitul absolvirii. 

 
Deputat 

Mircea Vicenţiu Irimie 
 

*** 
                                                                  

Nedreptate în cazul proprietarilor deposedaţi abuziv de regimul comunist 
 
Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi, 
 

În România, în ultimii 20 de ani au fost aduse numeroase modificări legislaţiei privind restituirea 
proprietăţilor preluate abuziv în perioada comunistă. Totuşi, repunerea în drepturi a victimelor procesului de 
naţionalizare este departe de a fi soluţionată. Sute – chiar mii – de persoane trăiesc de zeci de ani într-o continuă 
speranţă suspendată. 

Aş vrea să ilustrez cele afirmate evocând cazul doamnei Susana Blau, supravieţuitoare a Holocaustului, 
care, în ultimii 12 ani, s-a luptat cu un sistem profund birocratic în încercarea de recuperare a drepturilor sale 
legitime. În pofida faptului că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a emis o decizie definitivă şi irevocabilă (nr. 
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2142/03.05.2012) prin care obliga autorităţile competente la acordarea de măsuri reparatorii în echivalent constând în 
despăgubiri pentru imobilul preluat de către statul roman, doamna Blau se apropie astăzi de centenar fără a se putea 
bucura de propriile drepturi. 

În cadrul statului de drept, unde autoritatea justiţiei nu poate fi pusă la îndoială, întreb public care sunt 
motivele pentru care conducerea Autorităţii Naţionale pentru Retrocedarea Proprietăţilor tergiversează punerea în 
executare a unei hotărari emise de instanţa supremă a României? 

Alarmant este faptul că acest caz nu este unul singular. Mii de foşti proprietari sunt practic obligaţi să facă 
faţă abuzurilor şi încălcărilor legilor în vigoare. Neexecutarea unei hotărari definitive şi irevocabile reprezintă o 
încălcare a ordinii juridice şi conduce la obstrucţionarea unei bune funcţionari a justiţiei. 

Statul român are obligaţia morală de a corecta nedreptăţile din ultimii 20 de ani şi de a răspunde pozitiv 
acestor doleanţe. Soluţionarea dosarelor constituie un minim gest de compasiune şi respect pe care îl datorăm 
supravieţuitorilor Holocaustului şi victimelor oprimării comuniste. Autorităţile publice trebuie încurajate să respecte 
principiul orientării către cetăţean, punând în executare cu celeritate hotărarile judecătoreşti definitive şi irevocabile. 
Tergiversările, indiferenţa, birocraţia şi managementul defectuos în soluţionarea cazurilor privind restituirea 
proprietăţilor nu reprezintă altceva decat un act de nedreptate pentru proprietarii deposedaţi abuziv de regimul 
comunist. 
 

Deputat 
Ovidiu Alexandru Raeţchi 

 
*** 

 
 

Astăzi, pe lângă dezbaterile politice curente legate de bugetul de stat sau de criza economică mondială, uitam să 
privim calitatea mediului înconjurător, mediu care ne transmite permanent semale de alarmă deoarece omenirea a 
uitat să convieţuiască armonios  cu natura. 

Recent taifunul din Filipine a demonstrat că furia naturii nu cunoaste limite si ca problema încalzirii globale 
este una extrem de îngrijorătoare cu efecte imprevizibile pentru intrega planeta, dar si pentru viitorul generaţiilor ce 
vor veni. 

Raportul ONU ne arată că fenomenul încălzirii globale  s-a agravat în 2012 , iar premizele pentru 2013 nu erau 
deloc îmbucurătoare, specialistii se asteapta la cresterea concentraţiei de gaze cu efect de seră din atmosferă . 

România resimte din plin efectele încălzirii globale, exemplele sunt la tot pasul, regiunile din partea sudică a 
ţării se confruntă cu fenomenul de aridizare, în nord-vestul ţării, cercetătorii constată de la an, la an diminuare 
stratului de grosime a zapezii, iar aceste tendinte se vor amplifica în viitor, dat fiind faptul că  raportul Programul 
Naţiunilor Unite pentru Mediu preconizează o încălzire climatică de plus 2 grade Celsius,  în ultimii 100 de ani, 
temperatura a crescut de două ori mai repede decat media asteptata.. 

Având în vedere consecintele devastatoare prezentate de specialiştii din domeniu, Romania trebuie sa si 
regandeasca obiectivele politice de mediu in contexul noilor provocări climatice, scăderea ritmului defrisărilor 
concomitent cu plantarea de piet, un prim pas in acest sens l-a facut doamna ministru Lucia Varga prin Noul Cod 
Silvic. Reducerea gazelor cu efect de sera, reducerea consumului de energie , dezvoltarea si modernizarea 
transportului colectiv, incurajarea ecoindustriilor printr-un TVA cat mai aproape de zero, incurajarea  producerii 
energiei eoliene acestea reprezinta un set minimal de posibilele măsuri active de stopare sau măcar încetinire a 
fenomenului. 

În acest context, consider că  este impetuos necesar ca la nivelul Parlamentului să existe o comisie care să 
trateze şi să dezbată  problematica schimbărilor climatice, intrucât efectele acesteia pot fi dezasturoase, un alt factor 
de catre trebuie sa tinem este fatul  că ridicarea temperaturii medii cu un grad Celsius peste temperatura optimă, 
reduce producţia de cerare cu 10%, asa dar de la încalzirea globala şi pana la criza alimentara nu este decat un singur 
pas. 

 
Deputat 

Ioan Moldovan 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Poporului –Dan Diaconescu 

 
 
 

 Declaraţii politice 
 

 
 Noi, parlamentarii PP-DD, dorim un buget orientat mai mult spre nevoile oamenilor şi nu dedicat obţinerii 

bunăvoinţei FMI 
 
 

 Stimaţi colegi parlamentari,  
  Copleşiţi de semnificaţia Summit - ului premierilor din Europa centrală şi de est şi China, dar mai ales  de 
speranţa că derularea acestor relaţii se va face şi în folosul nostru, suntem dispuţi să uităm cu lejeritate gravele 
probleme ale bugetului ce urmează să fie adoptat. 
       Noi, parlamentarii PP-DD,  facem această semnalare întrucât mai este timp, chiar dacă puţin, pentru ca, printr-o 
activitate parlamentara susţinută, să aducem corecţii la modul în care ne vom împărţi sărăcia în anul următor. 
        Aflate sub imperativele FMI, cadrele bugetare par a fi de neschimbat. Cu toate acestea în interiorul acestor 
cadre, se pot aduce acele modificări de care, în primul rând, să beneficieze toţi cetăţenii. Să nu uităm că aceştia au 
dreptul, conform   Constituţiei  ca  statul să le asigure un nivel de trai decent.  
     Este adevărat că secţiunea veniturilor bugetare cuprinde o notă de idealism în ceea ce priveşte speranţa absorbţiei 
fondurilor europene,  precum şi a colectării taxelor si impozitelor. Dar,  chiar şi în aceste condiţii, alocările de 
cheltuieli se pot îndrepta spre ţinte mai eficiente. 
     Creşterea deosebită a fondurilor alocate Ministerului Dezvoltării,  ce nu reprezintă o premieră în practica bugetară 
a ultimilor ani, se justifică de data aceasta şi prin asumarea răspunderii guvernului pentru legea descentralizării. 
     Întrebarea pe care noi,  parlamentarii PP-DD,  ne-o punem este dacă era necesar în acest moment, o 
descentralizare prin asumarea răspunderii guvernului,  descentralizare ce este păguboasă pentru bugetul sărac al 
anului 2014. 
     Nu ne rămân bani pentru învăţământ, nu ne rămân bani pentru sănătate, nu avem bani pentru pensii. 
   Un buget orientat mai mult spre nevoile oamenilor şi nu dedicat obţinerii bunăvoinţei FMI ar trebui să fie scopul 
real şi benefic al întregii construcţii bugetare.  
     Spre acest scop militam noi,  parlamentarii PP-DD,  prin amendamentele constructive pe care le-am depus, pe care 
le susţinem şi prin care încercăm să facem ceva pentru cetăţeni. 
 
Vă mulţumesc !       
 

Deputat  
Luminiţa Adam 

 
*** 
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Cel mai mare duşman al românilor – sărăcia ! 

Sărăcia cuprinde România ! 
 

Cu siguranţă nu este necesar să faci studii de specialitate pentru a constata că problema sărăciei este una 
dintre cele mai grave, având şi cauzele cele mai profunde pentru tot ceea ce se întâmplă, de atâta vreme, în România. 
Pe măsura trecerii timpului, gravitatea situaţiei devine tot mai vizibilă, sărăcia se adânceşte în condiţiile în care 
măsurile necesare pentru o potenţială relansare economică, pentru crearea de noi locuri de muncă, pentru creşterea 
salariilor, toate implicând o nevoie de creştere a nivelului de trai nu sunt realizate, din păcate… 

Cu toate acestea, cifrele pe care le dăm publicităţii sunt extrem de severe pentru că ele confirmă câteva 
realităţi foarte grave pentru situaţia din România. România este, în ultimii ani, una dintre cele mai sărace ţări din 
Europa! Am ajuns să ne situăm pe ultimul loc în condiţiile în care Bulgaria a avut şi are o creştere din acest punct de 
vedere, chiar dacă acum 10 ani situaţia părea în favoarea României…. Deşi, desigur, între România, Bulgaria şi 
celelalte ţări europene diferenţele sunt, în continuare, foarte mari! Cercetările scot în evidenţă că gradul de sărăcie al 
românilor se adânceşte, iar perspectivele pentru anul 2014 nu sunt nici ele prea fericite. 

O hartă a sărăciei în România scoate în evidenţă faptul că judeţele în care situaţia este foarte gravă, din 
punctul de vedere al sărăciei, sunt situate în partea de Est a României, aici implicând atât Moldova, cât şi zone din 
Sudul Munteniei, chiar dacă (în mod cu totul paradoxal) la distanţe nu foarte mari de aceste zone se găsesc oraşe cum 
este municipiul Bucureşti, de exemplu, în care nivelul de trai cunoaşte cote substanţial avansate, în raport cu ceea ce 
se întâmplă în spaţiul judeţelor celor mai sărace. Dacă se ia în calcul criteriul beneficiului de venit minim garantat, 
constatăm că există judeţe precum Vaslui, Buzău, Mehedinţi, Dolj sau Teleorman care se clasează pe primele locuri 
la dimensiunea sărăciei şi, deşi beneficiază de suprafeţe agricole însemnate, majoritatea cetăţenilor nu pot beneficia 
de avantajele acestei plasări extrem de importante. În timp ce zonele industriale care asigurau un nivel de trai cât de 
cât decent, au dispărut, la rândul lor, în ultimii 20 de ani. 

Pentru locuitorii de la ţară, proprietatea fărâmiţată a terenurilor este, la rândul ei, o explicaţie a sărăciei care 
cuprinde satele româneşti, dar subdezvoltarea zonei rurale are şi cauze mult mai profunde. În egală măsură una dintre 
cauzele şi explicaţiile situaţiei foarte grave care există în aceste zone în privinţa sărăciei se află în directă legătură cu 
situaţia educaţiei. Dacă suprapunem harta educaţiei peste harta sărăciei, vom constata că există similitudini vizibile. 
Desigur, există o serie de explicaţii, dar în egală măsură, pot exista şi soluţii, iar noi nu trebuie să avem doar un rol de 
simpli constatatori!  

Dincolo de rezultatele macroeconomice şi soluţiile acestor dimensiuni, este evident că pentru rezolvarea 
problemei sărăciei trebuie asigurate, în primul rând, locuri de muncă! Pentru spaţiul rural soluţia este legată de 
dezvoltarea spaţiilor rurale, iar din acest punct de vedere s-au cheltuit foarte mulţi bani, de-a lungul timpului, pentru 
proiecte care nu au adus mare lucru pentru viaţa oamenilor de la sate! Desigur, există şi mulţi locuitori proveniţi din 
mediul rural care s-au pomenit orfani de economie, de industrie, de locuri de muncă, de o existenţă firească, oameni 
ale căror perspective nu mai există de foarte mulţi ani! Aceştia îngroaşă rândul săracilor de la oraşe, ei neavând nici o 
motivaţie pentru a se întoarce acasă, în spaţiul rural, chinuindu-şi şi copiii care, la rândul lor, termină câte şcoli 
reuşesc să termine fără nici o altă perspectivă… 
În egală măsură se poate afirma, fără frica de a comite o eroare, că spaţiile cele mai sărace sunt cele care nici nu se 
pot dezvolta numai printr-o simplă intervenţie în agricultură, fiind necesare proiecte importante pentru evoluţia 
zonelor respective, prin abordarea de proiecte de interes economic ce nu pot fi rezolvate numai cu forţele locale. 

Românii ocupă, încă, un loc pozitiv la nivelul de trai datorită cifrelor proprietăţii, ei beneficiind, majoritatea, 
de apartamentele pe care le-au moştenit de la regimul socialist şi pe care le-au cumpărat la preţuri simbolice. Dar 
dacă se dau la o parte aceste proprietăţi şi se iau în calcul cifrele exacte ale nivelului de trai, situaţia va fi, cu 
siguranţă şi mai gravă pentru sărăcia din România! 

De parcă situaţia nu ar fi fost suficient de gravă prin involuţia economică a ţării care a pierdut peste 1200 de 
unităţi economice, în ultimii 24 de ani, s-a adăugat tuturor acestor cauze majore şi criza economică, ea aducând în 
situaţie de a da piept cu sărăcia şi o parte din potenţiala clasă mijlocie ce părea a începe să se dezvolte în România la 
jumătatea anilor '90. 

Din toate aceste puncte de vedere, denunţarea situaţiei actuale şi concentrarea pe rezolvarea problemelor 
economice, pe viaţa românilor, reprezintă un atribut fundamental necesar oricărui proiect politic ce poate fi aplicat în 
România, în tot acest timp. 
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Vom denunţa sărăcia din România şi vom căuta soluţii pentru că o simplă constatare a situaţiei existente în 
ţară nu este suficientă! 
 

 
Deputat 

Maria Dragomir 
 

*** 
 

 Interpelări 
 
Adresată: doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Pădurilor 
De către: deputat Tudor Ciuhodaru 
Obiectul interpelării: Gazele de şist 
 
Doamnă Ministru, 
 

Guvernul a aprobat prin HG 887 din 14.11.2013 acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-
exploatare în perimetrul EX – 3 Băile Felix, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de 
concedent, şi East West Petroleum Corp., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 721 din data de 22 noiembrie2013. 
Aceeaşi companie a mai obţinut acordul guvernului pentru exploatarea gazelor de şist în perimetrele 8 Biled şi 7 
Periam din judeţul Timiş. 

Aveţi vreun studiu de impact sau ne puteţi preciza care sunt riscurile punerii în practică a acestui acord în 
acest perimetru?  
Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat  
Tudor Ciuhodaru 

 
*** 

 
Adresată: doamnei Maria Grapini, ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi 
Turism 
De către: deputat Tudor Ciuhodaru 
Obiectul interpelării: Gazele de şist 
 

Doamnă Ministru, 
 
Care este poziţia dumneavoastră privind exploatarea gazelor de şist în România ? Guvernul a aprobat prin 

HG 887 din 14.11.2013, acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX – 3 
Băile Felix, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi East West 
Petroleum Corp., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
publicată în Monitorul Oficial cu numărul 721 din data de 22 noiembrie 2013. 

Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii. 
Aceeaşi companie a mai obţinut acordul guvernului pentru exploatarea gazelor de şist în perimetrele 8 Biled şi 7 
Periam din judeţul Timiş. 

Aveţi vreun studiu de impact sau ne puteţi preciza care sunt riscurile punerii în practică a acestui acord în 
acest perimetru asupra turismului din zonă ?  
Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat 
 Tudor Ciuhodaru 
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*** 

 
 
Adresată: domnului Victor-Viorel Ponta, prim-ministrul României  
De către: deputat Tudor Ciuhodaru 
Obiectul interpelării: Gazele de şist 
 

Domnule Prim-Ministru, 
Care este poziţia dumneavoastră privind exploatarea gazelor de şist în România ? Guvernul a aprobat prin 

HG 887 din 14.11.2013 acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX – 3 
Băile Felix, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi East West 
Petroleum Corp., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
publicată în Monitorul Oficial cu numărul 721 din data de 22 noiembrie 2013. Anexa nu se publică, fiind clasificată 
potrivit legii. 
Aceeaşi companie a mai obţinut acordul guvernului pentru exploatarea gazelor de şist în perimetrele 8 Biled şi 7 
Periam din judeţul Timiş. 

Românii au dreptul să ştie ce li se pregăteşte şi de aceea vă solicităm desecretizarea acestui acord. 
Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat 
 Tudor Ciuhodaru 

 
*** 

 
 

 Întrebări 
 
 
Adresată doamnei Maria Grapini, ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi 
Turism, Ministerul Economiei 
 

Eficienţa programelor de turism ale României 
 
 
Stimată doamnă ministru,  
 

Aţi continuat o parte din programele din domeniul turismului începute în timpul guvernării PDL în perioada 
2008-2012. Din păcate, activitatea eficientă, cel puţin mediatic, din perioada amintită, nu s-a mai bucurat de acelaşi 
succes în mandatul dvs., doar un charter din Germania către România fiind operaţional în vara trecută pentru litoral. 
Tot din păcate, în România vin pe litoral maxim 10.000 de cetăţeni germani, iar în Bulgaria au fost vara aceasta 
aproape un milion. Fără a vă reproşa alte deficienţe pe timp de criză, vă întreb cu respect: 
1. Câţi bani aţi alocat în ultimii doi ani pentru promovarea internă a turismului? 
2. De ce s-au închis 10 din cele 20 de birouri turistice din străinătate? 
3. Care au fost eficienţa târgurilor de turism organizate în România şi a celor din străinătate la care aţi participat şi cât 
au costat ele statul român? 
4. Care este situaţia privatizărilor frauduloase pe care dvs. le-aţi semnalat pe perioada guvernării PDL şi câţi vinovaţi 
au fost pedepsiţi? 
5. Ce mai este de privatizat în turismul românesc în general, şi punctual în judeţul Brăila? 
Solicit răspuns scris. 

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

Respectarea drepturilor copiilor cu dizabilităţi 
 
Stimată doamnă ministru, 
 

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi a lansat recent o campanie de strângere de 
semnături pentru schimbarea legislaţiei referitoare la drepturile copiilor cu dizabilităţi. ONG-urile implicate în acest 
demers susţin că Guvernul are datoria de a schimba cadrul legal privind drepturile copiilor cu dizabilităţi în România, 
în vederea eliminării discriminării şi abuzurilor la care sunt supuşi aceştia. Îmi exprim speranţa că vocile miilor de 
copii români cu dizabilităţi, uitaţi de către autorităţi şi aflaţi la limita pierderii speranţei, vor fi auzite într-un final de 
factorii decizionali. 

Vă întreb respectuos: 
1. Care este numărul actual al copiilor cu dizabilităţi din România şi câţi dintre ei sunt în judeţul Brăila, care au 
certificate de handicap? 
2. Câte familii de români estimaţi că nu şi-au înregistrat copii, din cauza unor motive precum lipsa de informaţii, 
prejudecăţi sau birocraţie? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Marioara Nistor 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Acordarea subvenţiilor pentru agricultura ecologică 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Din informaţiile prezentate în mass media rezultă că în ultimii doi ani s-au înregistrat extrem de puţine cereri 
pentru acordarea de subvenţii prevăzute pentru practicarea agriculturii ecologice. După cum bine cunoaşteţi, 
dezvoltarea agriculturii ecologice constituie un segment extrem de important pentru România, iar lipsa de interese a 
potenţialilor beneficiari ai subvenţiilor respective este îngrijorătoare. Aceste sume se acordă atât pentru înfiinţarea de 
culturi vegetale, cât şi pentru produse specifice apiculturii. 

Vă întreb respectuos: 
1. Câte cereri de subvenţii pentru agricultura ecologică a înregistrat în 2012 şi 2013 APIA, atât la nivel naţional, cât 
şi în judeţul Giurgiu? 
2. Care sunt condiţiile preconizate de reglementările româneşti pentru transformarea unei culturi sau a unui produs în 
categoria celor ecologice? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Liliana Ciobanu 

 
*** 
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Adresată domnului Robert Cazanciuc, ministrull Justiţiei 
 

Costurile pentru întreţinerea unui deţinut 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Opinia publică românească a făcut adeseori în ultima perioadă comparaţii între cheltuielile pe care le suportă 
statul român cu întreţinerea unui deţinut, raportate la alocaţia de 42 de lei pentru un copil, precum şi la costurile 
necesare unui copil aflat în grija statului, în sistem de plasament. Concluzia unanimă este aceea că un deţinut costă 
mult mai mult statul român decât întreţinerea unui copil, fapt care nu este cel mai indicat având în vedere, pe de o 
parte, scăderea natalităţii, şi, pe de altă parte, resursele umane insuficiente numeric în vederea asigurării viitorului 
naţiunii.  

Având în vedere că există informaţii contradictorii pe acest subiect, vă întreb respectuos: 
1. Care este costul oficial pentru întreţinerea unui deţinut în România? 
2. Cum sunt defalcate aceste cheltuieli, respectiv pentru hrană, medicamente, igienă, cheltuieli de personal, etc.? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Liliana Ciobanu 

 
*** 

 
 
 




