
CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 24 - 2014  
săptămâna  2- 5  decembrie  2014  

 

 

1

 
Stimaţi abonaţi, 
Vă transmitem sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor, cu speranţa că o veţi considera utilă în 

activitatea dumneavoastră. 
   
Direcţia comunicare şi relaţii publice a Camerei Deputaţilor 

     
 
 
 
  I. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
A.Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor (săptămâna 2-5 decembrie 2014)……………………..…….2   
B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la Camera Deputaţilor  

(sesiunile  februarie – iunie şi septembrie– decembrie  2014).......…………...…………………...………....5 
C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la Camera Deputaţilor  

(sesiunea septembrie– decembrie 2014)…..…………………………………...………………….……….....6 
 D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor  

(săptămâna  2-5 decembrie 2014)…………..…………………………………………………………..…... .7 
  E. Situaţia proiectelor de legi dezbătute de Camera Deputaţilor (în săptămâna  2-5 decembrie 2014)..….8
  F. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru a doua  
sesiune ordinară a anului 2014.........................................................................................................................9 
 Anexă...........................................................................................................................................................10 

G. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din Camera Deputaţilor.....................................................37 
 Anexă..........................................................………………………….....…................................................38 

 
 

  II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN  
      CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
- Grupul parlamentar al PSD......................................................................................................................42 
- Grupul parlamentar al PNL......................................................................................................................76 
- Grupul parlamentar al PDL......................................................................................................................96 
- Grupul parlamentar al PC.......................................................................................................................129 
- Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale........................................................................................135 

 
 
 

 
 
 
   Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la acest serviciu, trimiteţi reply cu subiect „newsletter unsuscribe”. 
 
*  Datele prezentate sunt primite de la Grupurile Parlamentare 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 24 - 2014  
săptămâna  2- 5  decembrie  2014  

 

 

2

I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

 
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 

(săptămâna 2-5 decembrie 2014) 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de marţi,  2 decembrie 
 
 
Camera Deputaţilor a dezbătut pe articole, marţi, 2 decembrie, următoarele acte  normative: 

 
 Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European şi Consiliu: Eficienţa energetică şi contribuţia sa la securitatea energetică şi cadrul pentru politica 
privind schimbările climatice şi energia pentru 2030COM(2014) 520 final (PH CD  68 /2014); 

 Proiectul de Lege privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile 
de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin 
Rezoluţia A.1023(26)  din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate 
de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 
21 iunie 2013 (PL-x  493/2014) – lege ordinară; 

 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Euro-mediteranean în domeniul aviaţiei între Uniunea 
Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la 
Luxembourg la 10 iunie 2013 (PL-x  496/2014) – lege ordinară 

 Proiectul de Lege pentru subvenţionarea revistelor de cultură reprezentative din România (PL-x 399/2014) – 
lege ordinară; 

 Propunerea legislativă  pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 Codul Muncii (Pl-x 189/2014) – 
lege organică 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2014 privind aprobarea 
scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu 
gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi 
Serviciului Român de Informaţii, precum şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor 
pentru aceste cantităţi (PL-x 420/2014) – lege ordinară; 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind 
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice 
(Pl-x 456/2013) – lege ordinară; 

 Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de bonă (PL-x 75/2014) – lege ordinară; 
 Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sărbătoare legală (PL-x 292/2014) – lege 

ordinară. 
 

Proiectele legislative enumerate au avut rapoarte de adoptare din partea comisiilor sesizate în fond. 
   Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaţilor a propus respingerea cererii de reexaminare a Preşedintelui 

României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008 (PL-x 435/2014/2.12.2014) - lege 
ordinară, şi adoptarea legii in forma iniţială. 

   Totodată, au fost prezentate plenului Camerei Deputaţilor cererea ministrului Justiţiei, însoţită de solicitarea 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de încuviinţare a arestării preventive a domnului deputat 
Markó Attila-Gabor, formulată în Dosarul nr.393/P/2013 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de Combatere a 
Corupţiei, precum şi cererea ministrului Justiţiei, însoţită de solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, de încuviinţare a arestării preventive a domnului deputat Teodorescu Cătălin - Florin, formulată în 
Dosarul nr.393/P/2013 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de Combatere a Corupţiei. Votul final asupra 
acestor solicitări va avea loc miercuri, 3 decembrie. 
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Şedinţa Camerei Deputaţilor şi şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi a Senatului,                                       
de miercuri , 3 decembrie 

 
 
Camera Deputaţilor a adoptat prin vot final, miercuri, 3 decembrie, următoarele acte normative: 

1. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu: Eficienţa energetică şi contribuţia sa la securitatea energetică şi cadrul pentru politica 
privind schimbările climatice şi energia pentru 2030COM(2014) 520 final (PH CD 68 /2014) (272 voturi 
pentru);  

2. Proiectul de Lege privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile 
de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin 
Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de 
Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 
iunie 2013 (PL-x 493/2014) - lege ordinară (278 voturi pentru); 

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Euro-mediteranean în domeniul aviaţiei între Uniunea 
Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la 
Luxembourg la 10 iunie 2013 (PL-x 496/2014) - lege ordinară (284 voturi pentru); 

4. Proiectul de Lege pentru subvenţionarea revistelor de cultură reprezentative din România (PL-x 399/2014) -
lege ordinară (277 voturi pentru); 

5. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei 
nr.266/2008 (PL-x 435/2014/2.12.2014) - lege ordinară (283 voturi pentru, 9 împotrivă, 2 abţineri). 
Propunerea legislativă a fost adoptată în forma iniţială. 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 Codul Muncii (Pl-x 189/2014) - lege 
organică (207 voturi pentru, 3 împotrivă, 89 abţineri); 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2014 privind aprobarea 
scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu 
gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi 
Serviciului Român de Informaţii, precum şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor 
pentru aceste cantităţi (PL-x 420/2014) - lege ordinară (282 voturi pentru, 5 abţineri, 1 împotrivă); 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind 
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice 
(Pl-x 456/2013) - lege ordinară (287 voturi pentru, 2 abţineri); 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri 
bugetare (PL-x 375/2013) - lege ordinară (196 voturi pentru, 4 împotrivă, 93 abţineri); 

10. Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de bonă (PL-x 75/2014) - lege ordinară (285 voturi pentru, 3 
abţineri); 

11. Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sărbătoare legală (PL-x 292/2014) - lege 
ordinară (276 voturi pentru, 4 împotrivă, 11 abţineri); 

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2014 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale (PL-x 421/2014) -lege 
ordinară (300 voturi pentru, 1 abţinere); 

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2014 pentru completarea 
Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 (PL-x 466/2014) - lege ordinară (292 voturi pentru, 
1 împotrivă, 3 abţineri). 

 
De asemenea, plenul Camerei Deputaţilor a dezbătut cererea ministrului Justiţiei, însoţită de solicitarea 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de încuviinţare a arestării preventive a domnului 
deputat Markó Attila-Gabor, formulată în Dosarul nr.393/P/2013 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie -Secţia de 
Combatere a Corupţiei (171 voturi pentru, 111 împotrivă) şi cererea ministrului Justiţiei, însoţită de solicitarea 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de încuviinţare a arestării preventive a domnului 
deputat Teodorescu Cătălin -Florin , formulată în Dosarul nr.393/P/2013 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie -Secţia 
de Combatere a Corupţiei (146 voturi pentru, 101 împotrivă - cererea nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru 
aprobare).  
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*** 

 
În aceeaşi zi, Camera Deputaţilor şi Senatul, întrunite în şedinţă comună, au adoptat proiectul de Hotărâre 

privind modificarea articolului 4 şi a anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea 
Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile 
electorale (260 voturi pentru). 

Totodată, plenul reunit a avizat numirea unor membri în Consiliul Naţional al Audiovizualului: Narcisa 
Clementina Iorga (36 voturi pentru, 240 împotrivă), Radu Călin Cristea (271 voturi pentru, 65 împotrivă) şi Gabriel 
Tufeanu (265 voturi pentru, 71 împotrivă). 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la  
Camera Deputaţilor 

Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie– decembrie 2014 
(Situaţia cuprinde datele la 5 decembrie 2014) 

 
 

Totalul iniţiativelor legislative 
din care: 

1046  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 514

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 350

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 182

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 236

340

– votate  340

             din care: - înaintate la Senat        67

                            - în procedura de promulgare   19

                            - promulgate* 144

                            - respinse definitiv 104

                            - în reexaminare la Senat     3

                            - sesizare neconstituţionalitate     3

                            – la vot final 0

2) Se află în proces legislativ 716

a) pe ordinea de zi 275

b) la comisii  426

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 13

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

2

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 38

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 38

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

4) Desesizări 2

5) Retrase de iniţiatori 2

 
   cele 340 iniţiative legislative votate privesc: 

                      147 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
         58  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
             10  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    79  proiecte de legi  
                      193 propuneri legislative 
 

    * În anul 2014 au fost promulgate 159 legi, dintre care 15 din iniţiativele legislative votate şi adoptate în 
sesiunea septembrie-decembrie 2013.  
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C.Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la  
Camera Deputaţilor 

Sesiunea septembrie– decembrie 2014 
 (Situaţia cuprinde datele la 5 decembrie 2014) 

 
 

Totalul iniţiativelor legislative 
din care: 

807  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 625

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 182

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 57

96

– votate  96

             din care: - înaintate la Senat      35

                            - în procedura de promulgare 19

                            - promulgate* 33

                            - respinse definitiv   6

                            - în reexaminare la Senat   2

                            - sesizare de neconstituţionalitate   1

– la vot final 0

2) Se află în proces legislativ 716

a) pe ordinea de zi 275

b) la comisii  426

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 13

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

2

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 38

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 38

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare  
04) Retrase de iniţiatori 1

 
 

    cele 96 iniţiative legislative votate privesc: 
                       52 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
          19  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                3  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     30  proiecte de legi  
                        44 propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2014 au fost promulgate 159 legi, dintre care 15 din iniţiativele legislative votate şi adoptate în 
sesiunea septembrie-decembrie 2013, 111 din  iniţiativele legislative votate şi adoptate în sesiunea februarie 
- iunie 2014 şi 33 din  iniţiativele legislative votate şi adoptate în sesiunea actuală. 
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D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a                    
Camerei Deputaţilor 

 

Şedinţele din zilele de marţi, 2 şi miercuri, 3 decembrie 2014 

 
 
 
 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 275 

        din care: - în dezbatere 
275

                       - la vot final 0
  

Dezbătute 

                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               10  

12  

   - votate 12
         din care: - înaintate la Senat   2 
                        - la promulgare 10 
                        - respinse definitiv   0 
   - la vot final 0
 

 
 
 
 
         cele 12 iniţiative legislative votate privesc: 
         8 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                   din care: 
    4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                          1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                          3  proiecte de legi 
  
        4 propuneri legislative 
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E. Situaţia proiectelor de legi dezbătute de Camera Deputaţilor  
 

(săptămâna  2-5 decembrie 2014) 
 

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

1.  PL-x 399/2014 - Lege pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România  
 

2.  PL-x 420/2014 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2014 privind 
aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi 
acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului 
de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi stabilirea regimului taxei pe valoarea 
adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi  
 

3.  Pl-x 456/2013 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind 
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea 
produselor agricole şi silvice  
 

4.  PL-x 75/2014 - Lege privind exercitarea profesiei de bonă 

5.  PL-x 435/2014 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
 

6.  PL-x 292/2014 - Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie  - Ziua Unirii Principatelor Române, ca zi 
de sărbătoare naţională 
 

7.  PL-x 375/2013 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor 
măsuri bugetare  
 

8.  PL-x 466/2014 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2014 pentru 
completarea Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr.123/2012 
 

9.  PL-x 421/2014 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale 
 

10.  Pl-x 189/2014 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 Codul Muncii  
 
 

 
 

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

1. PL-x 493/2014 - Proiect de Lege privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi 
echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei 
Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor 
la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime 
Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013  
 
 

2. PL-x 496/2014 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Euro-mediteranean în domeniul aviaţiei 
între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Guvernul Statului Israel, pe de altă 
parte, semnat la Luxembourg la       10 iunie 2013  
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F.Stadiul proiectelor de legi cuprinse în  
Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru a doua  sesiune 

ordinară a anului 2014 
 

(situaţie la data de 05 decembrie 2014) 
 
 

În şedinţa din data de 04 septembrie  2014 , Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor 
legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2014, care  cuprinde 88 de 
proiecte de legi.  

Dintre cele 88 de proiecte,  86 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite 
etape ale procesului legislativ:  

 
 
 
 

Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 
Camera 

decizională 
Proiecte 

În 
procedură

ÎN PROCEDURĂ  
ADOPTATE / 

RESPINSE 

Camera 
Deputaţilor - 
primă Cameră 
sesizată: 

8 -

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

0 
 

0 
 

0 

- transmise la Senat: 
- la promulgare: 
- legi promulgate: 

6
0
2

Camera 
Deputaţilor - 
Cameră 
decizională: 

77 2

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

 
20 

 
36 

 
1 

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

1
5

15
Total  2  57  29

Total general: 88 2 86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANEXĂ 
 
 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru cea de-a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 2014 
 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  04 decembrie  22001144)) 
 
 
 

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  
16/2014 

 
L 

650/2013 
 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.102/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale. (poz. b-49) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. 

S -  Adoptat pe 
03.02.2014 
 
CD - OZ Plen  
BUG 
  
 

 
 
Raport de 
adoptare cu 
amendamente, 
depus pe 
25.09.2014 
(466/R/ 2014) 

2 

PLx 
67/2014 

 
L 

12/2014 
 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru 
modificarea unor acte normative. (poz. b-50) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea unor articole din Legea 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
reglementarea unor măsuri de aplicare a unor articole, 
amânarea  termenului de intrare în vigoare a accizei 
suplimentare la carburanţi şi abrogarea Legii 148/2012 
privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace 
electronice. 

S  - Adoptat pe  
17.02.2014 
 
CD - OZ Plen  
BUG  
 

 
Raport de 
adoptare, depus 
pe 25.09.2014 
(206/Rs/ 2014) 

3 

PLx  
341/2014  

 
L 

293/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.21/2014 pentru 
modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind 
unele măsuri de protecţie şi autorizare a 
construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre.  

Reglementează unele măsuri de protecţie şi autorizare a 
construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre. 

S - Adoptat pe 
18.06.2014 
 

CD - OZ Plen  
ADMIN 
 

 
Raport de 
adoptare în 
forma adoptată 
de Senat, depus 
pe 29.09.2014 
(478/R/ 2014) 



 
2

Nr. 
crt 

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

(poz. b-29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

4 

PLx 
240/2014 

 
 

L 
231/2013 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2014 pentru 
completarea art.176 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal. (poz. b-54) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
acordării unei reduceri a nivelului accizelor faţă de nivelul 
standard pentru motorina utilizată drept carburant pentru 
transportul rutier de mărfuri şi de persoane, exclusiv 
transportul public local de călători. 

S - Adoptat pe 
28.04.2014 
 
CD - OZ Plen  
BUG  
 

 
Raport de 
adoptare cu un 
amendament 
admis, depus pe 
30.09.2014 
(481/R/ 2014) 

5 

PLx  
442/2014 

 
L 

291/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.20/2014 privind 
înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea 
unor măsuri de eficientizare a activităţii de 
privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de 
profitabilitare a activităţii operatorilor economici 
cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi 
îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de 
acţionar a statului la anumiţi operatori economici, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative. (poz. a-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri privind înfiinţarea Departamentului 
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului 
prin reorganizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în industrie şi prin preluarea unor activităţi de 
la Departamentul pentru Energie şi Departamentul pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, 
pentru asigurarea finanţării activităţii Departamentului 
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, 
pentru eficientizarea activităţii de privatizare,  în vederea  
dezvoltării  activităţii economice cu capital majoritar de stat 
în domeniul energiei. 

S - Adoptat pe 
17.09.2014 
 
CD - OZ Plen  
ECON şi  IND 
 pt. raport 
comun 

 
Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 16.10.2014 
(496/R/ 2014) 

6 

Plx  
663/2013 

 
L 

567/2013 

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. (poz. b-14) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: doi deputaţi 
- Cameră decizională: CD 

Completarea  Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu un 
nou articol, art. 74¹, articol potrivit căruia persoanele fizice 
ale căror culturi au fost calamitate în proporţie de peste50% 
în anul 2013, să nu plătească impozitul agricol. 

S -  Respins  pe 
16.12.2013 
 
CD - OZ Plen  
BUG  
  

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 19.11.2014 
(517/R/ 2014) 



 
3

Nr. 
crt 

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

7 

PLx 
419/2014 

 
L 

261/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.19/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal. (poz. a-24) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptată pe 
09.09.2014 
 
CD - OZ Plen  
BUG 

Raport de 
adoptare în 
forma prezentată 
de Senat, depus 
pe 20.11.2014 
(519/R/ 2014) 

8 

PLx 
480/2014 

 
L 

429/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea preţului mediu 
al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. 
(poz. a-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă 
lemnoasă pe picior, potrivit dispoziţiilor art. 202 pct.8 din 
Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările ulterioare, 
în valoare de 101 lei. 

S - Adoptat pe 
01.10.2014 
  
CD - OZ Plen  
AGRI  
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 25.11.2014 
(525/R/ 2014) 

9 

PLx 
441/2014 

 
L 

427/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.38/2014 pentru 
completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie. (poz. a-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea completarea Legii nr.289/2002 privind 
perdelele forestiere de protecţie, republicată, pentru a face 
posibilă începerea lucrărilor de plantare a acestora în 
toamna anului 2014, întrucât perdelele respective s-au 
dovedit soluţia cea mai eficientă pentru protejarea căilor de 
comunicaţii împotriva înzăpezirii, acţionănd ca parazăpezi 
biologice. 

S  - Adoptat pe 
16.09.2014 
 
CD - OZ Plen  
AGRI şi MED 
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 27.11.2014 
(534/R/ 2014) 

10 

PLx  
440/2014 

 
L 

374/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 30/2014 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală.  
(poz. a-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările 
ulterioare.351 

S  - Adoptat pe 
16.09.2014 
 

CD - OZ Plen  
ADMIN 
 

 
 
Raport de 
adoptare în 
forma adoptată 
de Senat, depus 
pe 27.11.2014 
(535/R/ 2014) 
 

11 

PLx  
461/2014 

 
L 

461/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.3/2014 pentru reglementarea unor 
măsuri bugetare în legătură cu activitatea 
Autorităţii pentru Administrarea Activelor 
Statului. (poz. a-16) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu 
activitatea autorităţii pentru Administrarea Activelor 
statului, prin includerea tuturor veniturilor obţinute din 
activitatea de bază, în scopul acoperirii într-un procent cît 
mai mare a datoriilor instituţiei, datorii provenite din titluri 
executorii. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD - OZ Plen  
ECON  
  

Raport de 
adoptare în 
forma adoptată 
de Senat, depus 
pe 27.11.2014 
(536/R/ 2014) 
 



 
4

Nr. 
crt 

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

12 

PLx 
193/2011 

 
L 

220/2011 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2011 pentru protecţia 
consumatorilor la încheierea şi executarea 
contractelor privind dobândirea dreptului de 
folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a 
mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe 
termen lung privind dobândirea unor beneficii 
pentru produsele de vacanţă, a contractelor de 
revânzare, precum şi a contractelor de schimb.  
(poz. b-43) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
 
 
 
Protecţia consumatorilor la încheierea, executarea şi 
revânzarea contractelor privind dobândirea dreptului de 
folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai 
multor spaţii de cazare şi a contractelor pe termen lung  
privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de 
vacanţă, precum şi  la ăncheierea şi executarea contractelor 
de schimb. 
 
 
 
 

S  - Adoptat pe  
18.04.2011 
 
CD - OZ Plen  
IND şi JUR  

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 02.12.2014 
(544/R/ 2014) 

13 

PLx 
288/2014 

 
L 

172/2014 
 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.363/2007 privind combaterea practicilor 
incorecte ale comercianţilor în relaţia cu 
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu 
legislaţia europeană privind protecţia 
consumatorilor. (poz. b-36) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea 
practicilor incorecte ale comercianţilor  în relaţia cu 
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia 
europeană privind protecţia consumatorilor, în vederea 
clarificării anumitor prevederi, pentru a asigura o 
transpunere corectă a Directivei 2005/29/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de 
pe piaţa internă faţă de consumatori şi de modificare a 
Directivei 84/450/CEE a Consiliului,  a Directivelor 
97/7/CE , 98/27/CE  şi 2002/65/CE ale Parlamentului 
European şi ale  Consiliului şi a Regulamentului (CE) 
nr.2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale neloiale”) , din 
perspectiva consolidării acestor reglementări, în raport cu 
răspunderile care revin României în calitate de stat membru 
al Uniunii Europene. 

S  - Adoptat pe  
03.06.2014 
 
CD - OZ Plen  
IND 
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 02.12.2014 
(539/R/ 2014) 

14 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de executie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 
2010. (poz. c-1) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de executie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 2010. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 

 

Raport depus pe 
25.10.2012  



 
5

Nr. 
crt 

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

15 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2010 şi a contului general de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2010. (poz. c-2) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului 
general de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2010. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 

 

Raport depus pe 
25.10.2012 

16 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual 
de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2011.   
(poz. c-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului anual de execuţie a bugetului de stat, a 
contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2011.   

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
23.10.2013 

17 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2011 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2011. (poz. c-4) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a contului 
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2011. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
23.10.2013 

18 

PLx  
186/2014 

 
L 

699/2013 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice. (poz. b-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii, cu modificările şi completările ulterioare în sensul 
egalizării vîrstei standard de pensionare pentru femei şi 
bărbaţi,  prin creşterea vîrstei de penionare la femei de la 63 
de ani la 65 de ani. 

S  - Adoptată pe 
07.04.2014 

 
CD - OZ Plen 
MUN 
  

Raport depus pe 
19.06.2014  de 
respingere  a 
cererii de 
rexaminare 
(351/R  2014) 



 
6

Nr. 
crt 

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

19 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2012 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2012.  (poz. c-5) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a contului 
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2011. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
25.06.2014 

20 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiectul Legii pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2012 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2012.  (poz. c-6) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Continuarea implementării Legii 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
25.06.2014 

21 

PLx  
335/2014 

 
L 

14/2014 

Proiect de Lege privind economia socială.  
(poz. b-5) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea domeniului economiei sociale, a cadrului 
general de organizare şi funcţionare a întreprinderilor care 
desfăşoară activităţi în acest domeniu, stabilirea măsurilor 
de promovare a economiei sociale, precum şi stabilirea 
competenţelor autorităţilor administraţiei publice centrale şi 
locale în domeniu. 

S  - Adoptată pe 
18.06.2014 
 
CD - ECON, 
IND, MUN 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
04.09.2014 

22 

PLx  
481/2014 

 
L 

456/2014 

Proiect de Lege privind transferul, cu titlu gratuit 
al pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la 
Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional 
Timişoara - Traian Vuia" - S.A. din proprietatea 
privată a statului şi din administrarea Ministerului 
Transporturilor în proprietatea privată a judeţului 
Timiş. (poz. a-23) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transferul, cu titlu gratuit al pachetului integral de acţiuni 
deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul 
Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. din 
proprietatea privată a statului şi din administrarea 
Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a 
judeţului Timiş şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Timiş, în vederea gestionării procesului de dezvoltare al 
aeroportului, luând în considerare interesele economice ale 
regiunii deservite de acesta.  

S  - Adoptat pe 
01.10.2014 
 
CD - ECON şi  
IND 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
28.10.2014 



 
7

Nr. 
crt 

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

23 

PLx 
592/2010 

 
L 

453/2010 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele 
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.  
(poz. b-47) 
- 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 
14.10.2010 
 
CD - BUG şi 
JUR pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
22.11.2010 

24 

PLx 
458/2012 

 
L 

329/2012 
 

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. b-26) 
- 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 

25 

PLx  
97/2013 

 
L 

21/2013 
 

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. b-48) 
- 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 

26 

PLx  
105/2013  

 
L 

440/2012 
 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri 
publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, 
fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. b-8) 
- 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 
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27 

PLx 
337/2013 

 
L 

501/2013 
 

Proiect 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. (poz. b-19) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea dispoziţiilor art. 8 din Directiva 2010/78/UE 
a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 
2010 cu privire la competenţele diferitelor Autorităţi 
europene de supraveghere, precum şi stabilirea precisă a 
autorităţilor naţionale competente în domeniu în scopul 
informării Autorităţilor europene de supraveghere în 
domeniul luptei împotriva spălării banilor şi finanţării 
terorismului, având în vedere înfiinţarea ASF prin OUG nr. 
93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 113/2013. 

S - Adoptat pe 
25.02.2014 
 
CD - BUG şi 
JUR pt. raport 
înlocuitor 

 
 
 
TDR: 
18.03.2014 
 

28 

PLx 
68/2014 

 
L 

15/2014 

 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.113/2013 privind unele 
măsuri bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului. (poz. b-27) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri  bugetare, în scopul diminuării 
eforturilor financiare mari pentru producătorii de energie 
termică şi electrică pentru achiziţionarea combustibilului şi 
al necesităţii asigurării consumului de energie electrică. 
 
 
 
 
 

S - Adoptat pe 
18.02.2014 
 
 
CD - BUG şi 
MUN pt. raport

 
 
 
 
TDR: 
04.03.2014 
 

29 

PLx 
109/2014 

 
L 

517/2013 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. (poz. b-
53) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
03.03.2014 

 
CD - BUG  
pt. raport 

 
 
 
TDR: 
20.03.2014 
 

30 

PLx 
223/2014 

 
 

L 
168/2013 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative şi 
alte măsuri fiscal-bugetare. (poz. b-51) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative dintre care 
amintim Legea 571/2003 privind Codul fiscal şi Ordonanţa 
Guvernului  nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
precum şi adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare. 

S - Adoptat pe 
23.04.2014 
 
CD - BUG şi 
JUR pt. raport 
comun 

 
 
 
 
TDR: 
15.05.2014 
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31 

PLx 
365/2014 

 
 

L 
329/2014 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.25/2014 privind unele 
măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale 
unor operatori economici din industria de apărare 
şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare.  
(poz. b-33) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri privind diminuarea arieratelor 
bugetare înregistrate de unii operatori economici din 
industria de apărare, prin anularea unor obligaţii fiscale 
principale şi accesorii datorate bugetului general 
consolidat, precum şi reglementarea uno măsuri fiscal-
bugetare referitoare la posibilitatea conversiei în acţiuni a 
obligaţiilor fiscale datorate de operatorii economici la care 
statul este acţionar unic sau majoritar. 

S - Adoptat pe 
24.06.2014 
 
CD -  BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
11.09.2014 
 

32 
PLx 

413/2014 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2014. (poz. c-7) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, în sensul 
diminuării veniturilor cu suma de 375,8 milioane lei şi 
majorării cheltuielilor cu suma de 517,2 milioane lei, iar 
deficitul bugetar se majorează cu suma de 893, 0 milioane 
lei. 

 
CD +S 
- BUG  
pt. raport 
comun 

TDR: 
14.09.2014 

 
33 

PLx 
414/2014 

 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.10/2014 pentru rectificarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014. 
(poz. c-8) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2014. 

 
CD +S 
- BUG 
pt. raport 
comun 

TDR: 
14.11.2014 

34 

PLx  
719/2010 

 
L 

492/2010 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor 
măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei 
Uniunii Europene care armonizează condiţiile de 
comercializare a produselor. (poz. I-b-27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei 
Uniunii Europene care armonizează condiţiile de 
comercializare a produselor. 

S - Adoptat pe 
17.11.2010 
 
CD - IND  
 pt. raport  
 

 

 
 
 
 
TDR: 
23.12.2010 
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35 

PLx 
656/2011 

 
L 

531/2011 
 

Proiect de Lege privind respingerea  Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile 
rutiere. (poz. b-42) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Crearea cadrului legal în vederea aplicării directe, a noilor 
dispoziţii europene în domeniul transporturilor rutiere, 
respectiv dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1071/2009  al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 
2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile 
care trebuie îndeplinite pentru pentru exercitarea ocupaţiei 
de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 
96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) 
nr.1072/2009  al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru 
accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri  
şi ale Regulamentului (CE) nr.1073/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind 
normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a 
serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de 
modificarea Regulamentului (CE) nr.561/2006 în contextul 
îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României în calitatea 
sa de stat membru al UE. 

S - Adoptat pe 
14.11.2011 
 
CD - IND şi 
TRSP 
 pt. raport 
comun 
 
 

 
 

 
 
 
 
TDR: 
08.02.2013 
 

36 

PLx  
166/2012 

 
L 

26/2012 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2012 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/2012 privind 
stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a 
legislaţiei Uniunii Europene care armonizează 
condiţiile de comercializare a produselor. 
 (poz. b-35) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S - Adoptat pe 
21.05.2012 
 
 
CD -  IND 
 pt. raport 
 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
20.06.2012 
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37 

PLx 
398/2013 

 
L 

300/2013 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004, pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 
privind unele măsuri de organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru 
modificarea literei e) a alineatului (6) al 
articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie. 
(poz. b-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor 
funciarenr.138/2004 şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare 
a activităţii de îmbunătăţiri funciare, urmărindu-se, printre 
altele stabilirea unor măsuri de limitarea modalităţii de 
transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate 
în domeniul privat al statului numai la folosinţa gratuită, 
precum şi a unor măsuri destinate  menţinerii în stare de 
funcţionare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate 
în domeniul privat al statuluii. 

S  - Adoptat pe 
24.02.2014 

 
 

CD - IND, 
AGRI şi MED 
pt. raport 
comun 

 

 
TDR: 
13.03.2014 

38 

PLx 
191/2014 

 
L 

17/2014 

Proiect Legii viei şi vinului în sistemul organizării 
comune a pieţei vitivinicole.  
(poz. b-23) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 
 
 

Stabilirea cadrului juridic de funcţionare a filierei 
vitivinicole în ceea ce priveşte producerea, atestarea  
originii, comercializarea şi controlul  produselor 
vitivinicole, în acord cu normele europene. 

S  - Respins pe  
08.04.2014 
 
CD - IND şi 
AGRI 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
30.04.2014 

39 

PLx 
239/2014 

 
L 

192/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.13/2014 pentru 
modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului 
nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor 
naturale. (poz. b-52) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 
privind instituirea impozitului asupra veniturilor 
suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării 
preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul introducerii clarificărilor 
necesare astfel încât să fie asigurată decuplarea formării 
preţurilor în cadrul pieţei concurenţiale de formare a 
preţurilor în cadrul pieţei reglementate. 

S  - Adoptat pe  
28.04.2014 
 
CD - IND.  
pt. raport  

 

 
TDR: 
19.05.2014 
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40 

 
 

PLx 
457/2014 

 
L 

378/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 33/2014 pentru 
prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. 
II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 
privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a 
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi 
a aparatelor consumatoare de combustibil.  
(poz. a-21) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din 
Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în 
condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, 
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de 
combustibil, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 93/2011, cu încă trei ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului act normativ. 

 
S  - Adoptat pe 
30.09.2014 

 
CD - IND.  
pt. raport 

 
 
 
 
 
TDR: 
14.10.2014 

41 

PLx 
458/2014 

 
L 

403/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2014 privind 
drepturile consumatorilor în cadrul contractelor 
încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. 
(poz. a-9) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea drepturile consumatorilor în cadrul 
contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, 
intervenţiile legislative vizând alinierea legislaţieinaţionale 
de profil la normele europene incidente în materie, în 
contextul îndeplinirii obligaţiilor asumate de România, 
derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii 
Europene. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD - IND. şi 
JUR  
pt. raport 
comun 

 
TDR: 
14.10.2014 

42 

PLx 
465/2014 

 
L 

495/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2014 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. a-10) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
 
CD - IND şi 
JUR pt. raport 
comun 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
23.10.2014 
 
 



 
13

Nr. 
crt 

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

43 

PLx 
497/2014 

 
L 

488/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 42/2014 pentru 
prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a 
programului de transport, în baza cărora se 
efectuează serviciile regulate de transport de 
persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile 
judeţului Ilfov. (poz. a-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
24.11.2014 
 
 
CD - IND, 
ADMIN  şi 
TRSP  
pt. raport 
comun 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
11.12.2014 
 

44 

PLx 
725/2010 

 
L 

514/2010 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2005 privind transporturile rutiere.  
(poz. b-17) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.102/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, intervenţiile 
legislative vizînd, eficientizarea programelor de transport 
rutier public de persoane, stabilirea condiţiilor de obţinere a 
licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, 
modificarea perioadei de valabilitate a licenţelor de 
transport şi a copiilor conforme ale certificatului de 
transport pe cont propriu, precum şi stabilirea unor reguli 
privind fixarea încărcăturii în vehicule. 

S  - Adoptat pe  
17.11.2010 
 
CD - TRSP  
pt. raport 
comun 

 
 
TDR: 
23.12.2010 

 
45 

PLx 
661/2013 

 
L 

552/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.101/2013 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier. (poz. I-b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011. 

S - Adoptat pe 
17.12.2013 
 
CD -TRSP 
 pt. raport  
 
 

 
 
 
 
 
TDR: 
13.02.2013 
 

46 

PLx  
110/2014 

 
L 

531/2013 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice.  
(poz. b-46) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, republicată, în scopul 
îmbunătăţirii cadrului legislativ în materie. 

S  - Respins  pe 
03.03.2014 

 
CD - TRSP şi 
JUR  pt. raport 
comun 

 
 
TDR: 
20.03.2014 
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47 

PLx  
468/2012 

 
L 

333/2012 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. 
(poz. b-15)   
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului legal privind comercializarea 
suplimentelor alimentare şi transpunerea Directivei 
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 
SĂN   
pt. raport comun

 

 
TDR: 
29.11.2012 

48 

PLx 
162/2014  

 
L 

21/2014 
 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice. (poz-20) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu 
modificările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii cadrului 
normativ în materie. 

S  - Adoptat pe 
01.04.2014 
 
CD -  AGRI şi 
JUR 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
17.04.2014 

49 

PLx  
502/2005 

 
L 

202/2005 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor 
naţionale din România. (poz. b-44) 
- 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 

50 

PLx  
126/2014 

 
L 

2/2014 
 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.108/2013 pentru 
prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 
din Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi 
autorizarea mijloacelor de publicitate. 
 (poz. b-32) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din 
Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate . 

 
S  - Adoptat pe 
18.06.2014 
 
 
CD - ADMIN 
pt. raport 
înlocuitor 

 
 
 
 
TDR: 
08.09.2014 

 

51 

PLx 
233/2013  

 
L 

122/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală.  
(poz. b-30) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea uni nou program naţional de dezvoltare localaă 
în scopul implementării unor proiecte de importanţă 
naţională care susţin dezvoltarea regională prin realizarea 
unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi 
socio-educativă în mediul rural şi urban. 

S - Adoptat pe 
17.06.2013 
 
CD - ADMIN 
pt. raport 

 
 
TDR: 
10.09.2014 
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Nr. 
crt 

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

52 

PLx  
69/2014 

 
L 

698/2013 
 

Proiect de lege pentru modificarea Legii 
nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor. (poz. b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.14 şi 15 din Legea 540/2002 privind casele 
de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul eficientizării procesului  
de recuperare a debitelor stabilite în sarcina pensionarilor 
care au contractat împrumuturi de la casele de ajutor 
reciproc. 

S - Adoptat pe 
18.02.2014 
 
CD - MUN 
pt. raport 

 
 
TDR: 
04.03.2014 

53 

PLx  
456/2014 

 
L 

404/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.36/2014 privind 
modificarea şi completarea Legii nr.18/2014 
pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi 
pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat.  
(poz. a-8) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.18/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate 
de zilieri, precum şi pentru modificarea art.8 alin.(1) din 
Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, în sensul 
introducerii unor noi categorii de beneficiari şi a unor noi 
domenii în care se poate presta muncă necalificată. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
 

CD - MUN 
pt. raport 

 
 
 
 
TDR: 
14.10.2014 

54 

 
PLx  

459/2014 
 

L 
453/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate. (poz. a-4) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile 
de asigurări sociale de sănătate, apobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 399/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD - Retrimis 
pe 24.11.2014 
– MUN şi SAN 
pt. raport 
suplimentar 
 
 

TDR: 
02.12.2014 

55 

PLx  
377/2011 

 
L 

10/2011 

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. b-40) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 324/2003, vizând modificarea definiţiilor 
activităţilor de cercetare-dezvoltare conform celor uzitate în 
plan european şi internaţional, posibilitatea accesării 
finanţării de către unităţile de cercetare-dezvoltare fără 
personalitate juridică, schimbarea procedurii de evaluare a 
institutelor de cercetare-dezvoltare, introducerea unui 
mecanism de finanţare pe trei nivele.  

S - Adoptat pe 
30.10.2012 
 
CD - Retrimis 
pe 27.03.2012 - 
INV 
pt. raport 
suplimentar 
 

 

TDR: 
10.04.2012 
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Nr. 
crt 

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

56 

PLx 
96/2014 

 
L 

658/2013 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar. (poz. 
b-45) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Modificarea şi completarea Legii 290/2004 privind cazierul 
judiciar, republicată, cu completările ulterioare, în scopul 
transpunerii Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 
26 februarie 2009 privind organizarea şi conţinutul 
schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între 
statele membre.  

S - Adoptat pe 
24.02.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
17.03.2014 

57 

BPi 
767/2014 

 
L 

234/2014 

Proiect de Lege pentru întărirea disciplinei 
financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi 
în numerar şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 
privind introducerea sistemelor moderne de plată. 
(poz. a-26) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S   - Adoptat pe 
02.12.2014  
 
CD - BP 

Pt. trimitere la 
comisii 
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Nr. 
crt 

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

1 

PLx  
351/2014 

 
L 

583/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.48/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 
privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 
Avocatul Poporului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative. (poz. b-37) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Modificarea şi completare unor prevederi din Legea 
35/1997  privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 
Avocatului Poporului, republicată, completarea 
Ordonanţei de urgenţă 34/2009, cu privire la 
rectiificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea 
227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.26/2012, privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei 
financiare şi de modificare şi completarea unor acte 
normative, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea 16/2013. 

 

CD - Adoptat  pe 
17.09.2014 
 
S  - Jur 

 
 
 
 
 
 
 
Înscris pe 
ordinea de zi 

 

2 

Plx  
124/2014 

 
L 

245/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.11/2014 privind 
adoptarea unor măsuri de reorganizare la 
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative. (poz. a-2) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, în scopul asigurării 
funcţionării imediate a Guvernului în noua sa structură, 
astfel cu a fost modificată prin Hotărârea Parlamentului 
nr.1/2014. 

CD - Adoptată pe 
15.04.2014 
 
S  - OZ Plen 

 
 

 
 
Înscris pe 
ordinea de zi 

3 

PLx  
1/2011 

 
L 

415/2011 

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. a-20) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

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 Adulţilor (UECNCFPA), 
precum şi obligaţiile asumate de către cele două 
instituţii în proiectele strategice cu finanţare 
nerambursabilă din fonduri europene. 

CD - Adoptată pe 
17.05.2011 
 
S  - OZ Plen 

 
 

 
 
Înscris pe 
ordinea de zi 
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Nr. 
crt 

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

4 

PLx 
521/2011 

 
L 

660/2011 

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. a-19) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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

CD - Adoptată pe 
18.10.2011 
 
S - ÎNV 
pt.  raport suplimentar 
 
 

 
 
TDR: 
29.05.2012 

5 

PLx 
355/2014  

 
L 

613/2014 

Proiect de Lege pentru ratificarea Înţelegerii în 
domeniul securităţii sociale între Guvernul 
României şi Guvernul Quebecului, semnată la 
Quebec, la 19 noiembrie 2013. (poz. b-25) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul    

Ratificarea de către România a Înţelegerii în domeniul 
securităţii sociale între Guvernul României şi Guvernul 
Quebecului. 

CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
S  - MUN 
pt.  raport 

 
 
 
 
 
TDR: 
03.12.2014 
 
 

6 

PLx 
358/2014 

 
L 

612/2014 

Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei 
Minamata cu privire la mercur, deschisă spre 
semnare şi semnată de România la Kumamoto, 
la 10 octombrie 2013. (poz. b-38) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul    

Ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la mercur, 
adoptată  la Kumamoto, Japonia la 10 octombrie 2013, 
semnată de România la aceeaşi dată. 

CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
S - MED şi SAN 
pt.  raport 

 
 
 
 
TDR: 
03.12.2014 

7 

PLx 
169/2014 

 
L 

167/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al 
art.8 din Legea nr.218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. 
(poz. a-17) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea alin.(1) art.8 din Legea privind organizarea 
şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi 
completările ulterioare. Prin proiect se prevede că 
funcţia de inspector general al Inspectoratului General 
al Poliţiei Române este o funcţie cu rang de secretar de 
stat. 

S - APAR  
pt. raport 
 
 
CD - 

 
 
TDR: 
22.09.2014 

8 L 
494/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.50/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii petrolului 
nr.238/2004. (poz. a-7) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - ECON, TRSP 
 
CD - 

 
 
Înscris pe 
ordinea de zi 
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Nr. 
crt 

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

9 L 
414/2014 

Propunere legislativă - Legea zootehniei. 
 (poz. a-14) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: deputaţi + senatori 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - AGRIC 
  
CD - 

Înscris pe 
ordinea de zi 

10 

PLx 
395/2014 

 
L 

376/2014 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.31/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. 
(poz. b-21) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.49/2011, ca urmare a necesităţii 
clarificării cadrului legal referitor la declararea ariilor 
naturale protejate şi la încadrarea acestora în categorii 
specifice de management , care să asigure protecţia şi 
conservarea speciilor şi/sau habitatelor pentru care au 
fost instituite.   

S  - Adoptată pe 
02.09.2014 
 
CD - Adoptată pe 
25.11.2014 
 

La promulgare 
din data de 
04.12.2014 

11 

PLx 
73/2014 

 
L 

9/2014 
 

Proiect de lege privind administrarea creanţelor 
bugetare reprezentând comisionul datorat de 
angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă. 
(poz. b-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Administrarea creanţelor bugetare reprezentând 
comisionul datorat de angajatori inspectoratelor 
teritoriale de muncă şi abrogarea textelor similare din 
OUG 17/2011. 

S - Adoptat pe 
18.02.2014 
 
CD - Adoptată pe 
25.11.2014 

La SG din data 
de 02.12.2014 
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Nr. 
crt 

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

12 

PLx 
460/2014 

 
L 

455/2014 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
accelerarea şi finalizarea procesului de 
soluţionare a cererilor formulate în temeiul 
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, 
precum şi al 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 şi pentru modificarea unor acte 
normative. (poz. a-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea de măsuri pentru accelerarea şi finalizarea 
procesului de soluţionare a cererilor formulate în 
temeiul Legii nr. 9/1998. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
 
 
CD - Adoptată pe 
25.11.2014 

 
La SG din data 
de 02.12.2014 

13 

PLx 
421/2014 

 
L 

430/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru reglementarea 
unor măsuri fiscale. (poz. a-25) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative, precum 
şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale, fiind vizate 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată şi Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea 
acordării eşalonărilor de plată, aprobată prin Legea 
nr.15/2012. 

S  - Adoptată pe 
09.09.2014 
 
CD - Adoptată pe 
03.12.2014 

- 

14 

PLx 
466/2014 

 
L 

486/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru 
completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr.123/2012. (poz. a-22) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, urmărindu-se ca, până la data de 31 
decembrie 2018, producătorii de gaze naturale din 
România sau afiliaţii acestora, după caz, să fie obligaţi 
să încheie tranzacţii pe pieţele centralizate din ţara 
noastră, în mod transparent şi nediscriminatoriu, pentru 
vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale din 
producţia proprie, destinată consumului intern.  

S  - Adoptat pe 
01.10.2014 
 
CD - Adoptată pe 
03.12.2014 
 

- 
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Nr. 
crt 

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

15 

PLx  
347/2014  

 
L 

425/2014 

Legea pentru modificarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal. (poz. b-1) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, în 
sensul reducerii cotei de contribuţie de asigurări sociale 
datorată de angajator. 

S  - Adoptată pe 
25.08.2014 

 
CD - Adoptată pe 
09.09.2014  

 
 
Legea nr. 
123/2014 

16 

PLx  
390/2014  

 
L 

451/2014 

Proiect de Lege privind scutirea de la plată a 
unor debite provenite din pensii. (poz. b-3) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 
 
 
 

Scutirea de la plata unor debite provenite din pensii, 

constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina 

pensionarilor aflaţi în evidenţia sistemului public de 

pensii la data intrării în vigoare a prezentei legi, 

reprezentând sume încasate necuvenit, prin derogarea 

de la prevederile Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

S  - Adoptată pe 
01.09.2014 

 
CD - Adoptată pe 
09.09.2014 

Legea nr. 
125/2014 

17 

PLx  
389/2014  

 
L 

450/2014 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
complearea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, 
prcum şi pentru stabilirea unor măsuri în 
vederea recuperării debitelor înregistrate cu 
titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului. 
(poz. b-2) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia pentru creşterea copiilor, astfel încât, pe 

perioada concediului pentru creşterea copilului, să se 

permită părinţilor primirea/realizarea unor venituri 

suplimentare. În acest sens, pe lângă sumele deja 

reglementate ca excepţie de la suspendarea acordării 

indemnizaţiei pentru creşterea copilului, se propune şi 

exceptarea de la suspendare pentru părinţii care 

realizează efectiv venituri de până la 1500 lei anual. 

S  - Adoptată pe 
01.09.2014 

 
CD - Adoptată pe 
09.09.2014 

 
Legea nr. 
126/2014 
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Nr. 
crt 

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

18 

PLx 
369/2014 

 
L 

449/14 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr.123/2012, a Legii petrolului 
nr.238/2004, precum şi pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2014 
privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor ce decurg din calitatea de actionar 
al statului la Compania Naţională de Transport 
al Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A. şi la 
Societatea Naţională de Transport Gaza 
Naturale" Transgaz"-S.A.Mediaş şi pentru 
modificarea unor acte normative. (poz. b-4) 

Modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a 
gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, modificarea şi completarea 
Legii petrolului nr.238/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obliigaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al 
statului la Compania Naţională de Transport al Energiei 
Electrice „Transelectrica”- SA şi la Societatea 
Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz”- SA  
Mediaş pentru modificarea unor acte normative. 

S  - Respins  pe  
25.08.2014 
 

CD - Adoptat pe 
17.07.2014 
 
 
 
 
 
 

Legea nr. 
127/2014 

19 

PLx  
434/2014 

 
L 

452/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2006 privind 
prevenirea şi combaterea dopajului în sport 
precum şi pentru modificarea Legii 
nr.104/2008 privind prevenirea şi combaterea 
producerii şi traficului ilicit de substanţe 
dopante cu grad mare de risc. (poz. a-5) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
Modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind 
prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, 
precum şi pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind 
prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de 
substanţe dopante cu grad mare de risc, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
17.09.2014 
 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
 

Legea nr. 
128/2014 

20 

PLx  
438/2014 

 
L 

454/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea 
Standardului Internaţional Lista interzisă pentru 
anul 2014. (poz. a-6) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Standardului internaţional Lista interzisă 
pentru anul 2014, aprobat prin Ordinul preşedintelui 
Agenţiei Naţionale Anti - Doping nr.283/2013, în 
vederea aplicării unitare a dispoziţiilor privind 
prevenirea şi combaterea dopajului în sport de către 
România, ca parte semnatară a Convenţiei 
internaţionale împotriva dopajului în sport, adoptată în 
cadrul Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la Paris la 19 
octombrie 2005, precum şi ca semnatară a Codului 
Mondial Anti – Doping. 

S  - Adoptat pe 
17.09.2014 
 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 

Legea nr. 
129/2014 



 
23

Nr. 
crt 

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

21 

Plx  
84/2014 

 
L 

195/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.9/2014 pentru 
aprobarea unor măsuri de eficientizare a 
sistemului de gestionare a instrumentelor 
structurale. (poz. a-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Preluarea de către Ministerul Fondurilor Europene a 
întregii structuri şi a atribuţiilor Autorităţii de 
Management POS CE de la Ministerul Economiei. 

CD - Adoptat pe 
25.03.2014 
 
S  - Adoptată pe 
17.09.2014 

 
 

Legea nr. 
133/2014 

22 

PLx 
346/2013 

 
L 

303/2013 
 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
reorganizarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri 
aflate în subordinea acestuia. (poz. b-13) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri pentru reorganizarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi 
a unor instituţii aflate în subordinea acestuia.   

S - Adoptat pe 
17.02.2014 
 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 

Legea nr. 
139/2014 

23 

PLx 
342/2014 

 
L 

314/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.23/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru 
modificarea unor acte normative în domeniul 
sănătăţii. (poz. b-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea implementării 
corespunzătoare a aquis-ului comunitar şi a 
angajamentelor ce revin României, în calitate de stat 
membru al UE, cu privire la transparenţa măsurilor care 
reglementează includerea medicamentelor în domeniul 
de aplicare al sistemelor naţionale de asigurări de 
sănătate, în concordanţă cu prevederile Directivei 
nr.89/105/CE a Consiliului din 21 decembrie 1988 
privind transparenţa măsurilor ce reglementează 
stabilirea preţurilor medicamentelor de uz uman şi 
includerea acestora  în domeniul de aplicare al 
sistemelor naţionale de asigurări de sănătate. 

S  - Adoptată pe 
23.06.2014 
 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
 

Legea nr. 
140/2014 



 
24

Nr. 
crt 

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

24 

PLx 
368/2014 

 
 

L 
349/2014 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.29/2014 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. b-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţ,aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
în vederea adoptării unor măsuri pentru optimizarea 
fluxurilor financiare din cadrul programelor 
operaţionale finanţate din insrumente structurale. 

S - Adoptat pe 
24.06.2014 
 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 

Legea nr. 
141/2014 

25 

PLx 
89/2014 

 
L 

8/2014 
 

Proiect de lege pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol. (poz. b-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modul de desfăşurare a activităţilor economice, de 
valorificare de producătorii agricoli, persoane fizice, a 
produselor agicole proprii şi de exercitare a comerţului 
cu aceste produse. 

S  - Adoptat pe 
24.02.2014 
 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
 

Legea nr. 
145/2014 

26 

PLx  
346/2014  

 
 

L 
375/2014 

 

Proiect de Lege privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la Forumul Internaţional al 
Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate 
Cibernetică (Forum of Incident Response and 
Security Teams - FIRST) şi la Forumul 
TF/CSIRT Trusted Introducer (T1) din cadrul 
Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din 
domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Trans-
European Research and Education Network 
Association - TERENA) în scopul menţinerii 
participării Centrului Naţional de Răspuns la 
Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO 
la aceste două organisme non-guvernamentale. 
(poz. b-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional 
al Echipelor de Răspuns la Incidentele de Securitate 
Cibernetică(Forum of Incident Response and Security 
Teams – FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted 
Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Esteuropene a 
Reţelelor din domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Trans-
European Research and Education Network Association 
– TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului 
Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate 
Cibernetică, CERT-RO la aceste două organisme non-
guvernamentale. 

S - Adoptat pe 
23.06.2014 
 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
  
 
 
 
 
 
 
 

Legea nr. 
146/2014 



 
25

Nr. 
crt 

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

27 

PLx  
356/2014 

 
L 

581/2014 

Proiect de Lege pentru aderarea României la 
Tratatul între Regatul Spaniei, Republica 
Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor 
de Jos şi Republica Portugheză privind crearea 
Forţei de Jandarmerie Europeană, 
EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 
octombrie 2007. (poz. b-24) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul    

Modul de îndeplinire a procedurilor interne necesare 
pentru aderarea României  la Tratatul Forţei de 
Jandarmerie Europene. 

 

CD - Adoptat pe 
17.09.2014 
 
S  - Adoptat pe 
30.09.2014 

Legea nr. 
148/2014 

28 

PLx 
366/2014  

 
L 

330/2014 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.26/2014 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi 
naţionale directe complementare, care se 
acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi 
pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură. (poz. b-28) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de 
plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, 
care se acordă în agricultură începând cu anul 2007 şi 
pentru modificarera art 2 din Legea nr.361/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.139/2007, cu modificările ulterioare, în 
vederea implementării corespunzătoare a aquis-ului şi a 
angajamentelor ce revin României, în calitate de stat 
membru al Uniunii Europene, cu privire la aplicarea 
schemelor de ajutoare naţionale tranzitorii pentru 
agricultori în cadrul politicii agricole comune pentru 
anul 2014. 

S  - Adoptat pe 
24.06.2014 
 
CD - Adoptată pe 
19.11.2014  

Legea nr. 
152/2014 

29 

PLx  
319/2014 

 
L 

315/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei 
de urgentă a Guvernului nr.24/2014 privind 
abrogarea alin.(9) al art.9 din Ordonanta de 
urgentă a Guvernului nr.28/2013 pentru 
aprobarea Programului national de dezvoltare 
locală.  
(poz. b-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală, 
în sensul abrogării alin.(9) al art.9 referitor la 
obligativitatea avizării obiectivelor de investiţii noi de 
către Consiliul tehnico-economic al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca 
măsură necesară pentru simplificarea procesului 
administrativ de avizare a proiectelor de investiţii locale. 

S - Adoptat pe 
10.06.2014 
 

CD - Adoptată pe 
19.11.2014   

Legea nr. 
155/2014 



 
26

Nr. 
crt 

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

30 

PLx 
396/2014 

 
L 

377/14 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.32/2014 pentru 
modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.198/2005 privind 
constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului 
de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru 
proiectele de dezvoltare a infrastructurii 
serviciilor publice care beneficiază de asistenţă 
financiară nerambursabilă din parte Uniunii 
Europene. (poz. b-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, 
alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, 
înlocuire şi dezvoltare pentru proiecte de dezvoltare a 
infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de 
asistenţşă financiară nerambursabilă din partea Uniunii 
Europene, astfel încât să fie asigurat fluxul necesar 
continuării contractelor în derulare. 

S  - Adoptată pe 
02.09.2014 
 

CD - Adoptată pe 
19.11.2014 
 

Legea nr. 
156/2014 

31 

PLx 
364/2014 

 
 

L 
241/2014 

 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.17/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind 
stabilirea cadrului institutional şi autorizarea 
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, 
de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de 
gaze cu efect de sera atribuite României la 
nivelul Uniunii Europene. (poz. B-39) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.115/2011 
privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea 
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a 
scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect 
de seră atribuite României  la nivelul Uniunii Europene, 
aprobată prin Legea nr.163/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul repartizării, pentru 
anul 2014, a unor sume obţinute din vînzarea la licitaţie 
a certificate de emisii de gaze cu efect de seră. 

S - Adoptat pe 24.06.2014

 
CD - Adoptată pe 
19.11.2014   
 

Legea nr. 
160/2014 
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G.Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din  
Camera Deputaţilor 

 
( la data de  5 decembrie  2014 ) 

 

I.  În perioada   2 - 5 decembrie 2014   

 
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 14 rapoarte.  

      Comisiile permanente au depus  6  avize. 

Cele 14 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

 7  

 7 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

     2 
     1 

11  
 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 427 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care   59  pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                         

La comisii se află  36  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune 
ordinară a anului 2014.  

 
II. De la începutul actualei legislaturi 

     Comisiile parlamentare au întocmit  1447 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

În anul 

2014 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 548 

 rapoarte suplimentare 134 103 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 25 

TOTAL     771 676 

 
 
 



                  A N E X A  
 
            

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 

pentru care au fost depuse rapoarte 
în perioada  02 - 05 decembrie 2014 

 
 

I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.482/2014 

Proiect de Lege pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art.4 din 
Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul 
protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora – 
raport comun cu comisia pentru industrii 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.11.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(542/R din 02.12.2014) 

2 

 
Plx.135/2014 Propunere legislativă privind îmbunătăţirea structurii rezervelor 

internaţionale ale României – raport comun cu comisia juridică 

1 senator 
respinsă 
de Senat 

03.06.2014 
Raport de respingere 

(546/R din 03.12.2014) 

 
II. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.288/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.363/2007 privind 
combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu 
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană 
privind protecţia consumatorilor  

Guvern 
adoptat de 

Senat 
10.06.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(537/R din 02.12.2014) 

2 

 
PLx.478/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2014 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 
privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A. – 
raport comun cu comisia pentru administraţie 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.11.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(538/R din 02.12.2014) 

3 

 
PLx.466/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a 
gazelor naturale nr.123/2012 – prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.11.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(539/R din 02.12.2014) 



4 

 
PLx.482/2014 

Proiect de Lege pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art.4 din 
Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul 
protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora – 
raport comun cu comisia pentru buget 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.11.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(542/R din 02.12.2014) 

5 

 
 
 
PLx.193/2011 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi 
executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o 
perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a 
contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru 
produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a 
contractelor de schimb – raport comun cu comisia juridică 
- prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.11.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(544/R din 02.12.2014) 

 
III. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.478/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2014 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 
privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A. – 
raport comun cu comisia pentru industrii 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.11.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(538/R din 02.12.2014) 

2 

 
Plx.398/2014 

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.67 din 25 martie 
2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare – raport comun 
cu comisia juridică 

46 parlam. 
respinsă 
de Senat 

25.11.2014 
Raport de respingere 

(545/R din 02.12.2014) 

 
IV. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.435/2013 Propunere legislativă privind îmbunătăţirea mediului prin dezvoltarea 

mai multor spaţii verzi, „Un copac pentru fiecare copil” 

9 parlam. 
respinsă 
de Senat 

25.11.2014 
Raport de respingere 

(552/RS din 
03.12.2014) 

 
 
 
 
 
 



V. Comisia pentru sănătate şi familie 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.435/2014 Reexaminare – Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

farmaciei nr.266/2008 
Guvern  02.12.2014 

Raport de respingere 
(543/R din 02.12.2014) 

2 

 
Plx.77/2014 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

farmaciei nr.266/2008, republicată 

1 dep. 
respinsă 
de Senat 

03.12.2014 
Raport de respingere 

(547/R din 04.12.2014) 

3 

 
Plx.432/2014 

Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Titlului VIII, 
Cap.6, al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
completările şi modificările ulterioare  

1 senator 
respinsă 
de Senat 

25.11.2014 
Raport de respingere 

(548/R din 04.12.2014) 

 
VI. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 

AVIZ COMUN asupra propunerilor Camerei Deputaţilor, 
Preşedintelui României şi Guvernului pentru Consiliul Naţional al 
Audiovizualului 

 03.12.2014 

Avizare favorabilă a 
candidaţilor Radu Călin 

Cristea şi Gabriel 
Tufeanu şi avizare 

negativă a candidaturii 
doamnei Narcisa 
Clementina Iorga  

(23/RC din 03.12.2014) 
 

VII. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
1181/BP 

Raport asupra scrisorii ministrului justiţiei, domnul Robert – Marius 
Cazanciuc, referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, de 
încuviinţare a arestării preventive a domnului deputat Marko Attila – 
Gabor şi a domnului deputat Teodorescu Cătălin - Florin 

 02.12.2014 

Raport de încuviinţare 
a arestării preventive 

pentru domnul 
deputat Teodorescu 

Cătălin - Florin  
(540/R din 02.12.2014) 



2 

 
1181/BP Raport asupra scrisorii ministrului justiţiei, domnul Robert – Marius 

Cazanciuc, referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, de 
încuviinţare a arestării preventive a domnului deputat Marko Attila – 
Gabor şi a domnului deputat Teodorescu Cătălin - Florin 

 02.12.2014 

Raport de respingere a 
cererii de încuviinţare 
a arestării preventive 

pentru domnul 
deputat Marko Attila-

Gabor  
(541/R din 02.12.2014) 

3 

 
PLx.193/2011 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi 
executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o 
perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a 
contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru 
produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a 
contractelor de schimb – raport comun cu comisia pentru industrii 
- prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
14.10.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(544/R din 02.12.2014) 

4 

 
Plx.398/2014 

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.67 din 25 martie 
2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare – raport comun 
cu comisia pentru administraţie 

46 parlam. 
respinsă 
de Senat 

30.09.2014 
Raport de respingere 

(545/R din 02.12.2014) 

5 

 
Plx.135/2014 Propunere legislativă privind îmbunătăţirea structurii rezervelor 

internaţionale ale României – raport comun cu comisia pentru buget 

1 senator 
respinsă 
de Senat 

19.11.2014 
Raport de respingere 

(546/R din 03.12.2014) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 
 

 
 Declaraţii politice 
 

 
 
 

Republica Moldova continuă drumul către democraţie! 
 

 
Stimaţi colegi, 
 
La două zile de la derularea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, privesc cu interes, ca marea 

majoritate a românilor, rezultatele acestora. Faptul că moldovenii şi-au ales cei 101 parlamentari în aşa fel încât au 
asigurat prin votul lor continuarea drumului către integrarea europeană este un semnal că partidele pro-europene vor 
reuşi să facă front comun pentru binele cetăţenilor pe care îi reprezintă.  

Salut modul organizat şi civilizat în care s-a desfăşurat acest tur de scrutin, fapt consemnat şi de către OSCE 
(Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa), care a catalogat procesul de vot drept ”democratic şi liber”. 

Implicaţiile geopolitice, economice, diplomatice, sociale ale acestui rezultat sunt uşor de imaginat, dar greu de 
cuantificat pe termen lung. Subliniez, o dată în plus, justeţea principiului democratic, puterea majorităţii de a decide 
calea de urmat. 

O succintă prezentare a actorilor politici care au jucat un rol de peste 6% în acţiunea de duminică, 30 noiembrie 
2014, este importantă pentru o corectă evaluare a mesajului transmis de electorat. Partidul Socialiştilor, condus de 
Igor Dodon, cu o orientare pro-rusă, s-a clasat pe primul loc cu aproape 21% din voturi. Partidul Liberal Democrat, 
condus de Vlad Filat, cu orientare pro-europeană, a obţinut aproape 20% din voturi, el susţinând integrarea 
europeană, o relaţie apropiată cu NATO, fără a renunţa la neutralitatea statală, şi păstrarea unei relaţii bune cu 
Federaţia Rusă. Partidul Comunist, condus de Vladimir Voronin, cu o orientare cunoscută drept duală, a obţinut 
aproape 18 procente. Partidul Democrat, condus de Marian Lupu, cu orientare pro-europeană, a obţinut 16% din 
voturi, susţine integrarea europeană, neutralitatea ţării, relaţii minimale cu NATO şi un parteneriat strategic cu 
Moscova. Partidul Liberal, condus de Mihai Ghimpu, cu orientare pro-europeană, a obţinut aproape 10 procente, 
susţine integrarea Republicii Moldova în UE şi în NATO, relaţii minimale cu Rusia şi unirea cu România, într-un 
moment în care ea va fi posibilă. 

Repartizarea celor 101 mandate (PSRM - 25, PLDM - 24, PCRM  - 21, PDM - 19 şi PL – 12), dată de 
rezultatele expuse mai sus, arată că partidele pro-europene au împreună 55 de mandate. 

Această majoritate, îmbucurătoare prin direcţia de urmat, evidenţiază însă şi câteva probleme cruciale cărora 
noii reprezentanţi ai poporului moldovean trebuie să le găsească o rezolvare cât mai adecvată. Mă refer aici la 
aderarea la UE şi la NATO.  

De aceea, îmi exprim speranţa că, în ciuda dificultăţilor, poporul moldovean va avea certitudinea unei vieţi mai 
bune asigurate prin votul pe care şi l-a exprimat duminică: către democraţie şi progres! 
 

Deputat 
Ion Eparu 

 
*** 
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Vaccinarea împotriva Gripei Sezoniere  

 
 

 Gripa sezonieră este una dintre principalele afecţiuni acute cu care se confruntă populaţia în special în lunile 
de toamnă şi iarnă şi este caracterizată prin focare epidemice ce durează, de regulă, între 6 şi 8 săptămâni.  
 Boala se manifestă prin inflamarea bruscă a tractului respirator (nasul, sinusurile, gâtul şi plămânii), 
persoanele afectate acuzând o stare generală degradată, simptomele obişnuite pentru gripă fiind febra, frisoanele, 
tusea, durerile musculare şi articulare, cefaleea, oboseala şi astenia. Formele cele mai severe ale gripei, însoţite de o 
rată mare a complicaţiilor şi a deceselor, apar mai ales la copii, la vârstnici şi la persoanele cu boli cronice. 
 Populaţia poate fi protejată prin vaccinare, vaccinul antigripal având o eficacitate de 89 % în prevenţia 
transmiterii gripei la adulţii sănătoşi. Pentru persoanele incluse în categoriile cu risc, cea mai importantă modalitate 
de prevenţie a complicaţiilor gripei este vaccinarea antigripală efectuată la începutul toamnei, împreună cu adoptarea 
metodelor generale de prevenţie. 
 Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă vaccinarea anuală înaintea începerii fiecărui sezon gripal. 
Vaccinarea trebuie efectuată, în special, în cazul persoanelor aflate în grupele de risc (femeile însărcinate, copiii între 
6 luni şi 5 ani, persoanele trecute de 65 de ani, persoanele care au afecţiuni cronice, precum şi personalul sanitar). 
 Pentru a reduce incidenţa îmbolnăvirilor prin gripă sezonieră, Ministerul Sănătăţii a anunţat deja că anul 
acesta vor fi utilizate 500.000 de doze de vaccin antigripal pentru vaccinarea persoanelor cu vârsta peste 65 de ani, 
precum şi pentru vaccinarea copiilor şi bătrânilor instituţionalizaţi, gravidelor, personalului medical şi persoanelor cu 
boli cronice, în special boli respiratorii, cardiovasculare şi metabolice.  
 Ca în fiecare an, conform calendarului stabilit, campania de imunizare vizează reducerea îmbolnavirilor prin 
gripă sezonieră şi se va derula în cadrul cabinetelor medicilor de familie şi în unitaţile sanitare cu paturi. În aceste 
condiţii, se reduce riscul unei infecţii gripale, iar, în cazul în care va fi contactată, boala va fi mai puţin severă. 

  
Deputat 

Rodica Nassar 
 

*** 
 

3 decembrie, Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi 
 
  
 Stimaţi colegi, înainte de a începe declaraţia mea politică, permiteţi-mi să urez, încă o dată, de data aceasta 
de aici, din plenul Camerei Deputaţilor, la mulţi ani românilor şi tuturor acelora care simţim româneşte! 
 Şi iată că după data de 1 decembrie, urmează o altă dată importantă pentru aproximativ 15% din populaţia 
lumii, care suferă de un handicap, conform unui raport al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, dar nu numai pentru 
aceştia. Data de 3 decembrie a fost aleasă în 1992 de Adunarea Generală O.N.U. pentru a motiva populaţia să 
înţeleagă efectele dizabilităţilor şi pentru a combate discriminarea.  
 În prezent, în România, trăiesc aproximativ 700.000 de persoane cu handicap, dintre care 90.000 sunt copii. 
Dintre acestea doar 12,6% sunt active pe piaţa muncii, restul persoanelor fiind dependente de ajutorul din partea 
statului şi al rudelor. Cei cu probleme grave beneficiază de serviciul subvenţionat de stat al însoţitorilor, aproximativ 
135.000 de persoane.  
 Însă, dincolo de statistici şi cifre, O.N.U doreşte ca întreaga lume să devină mai conştientă şi mai 
responsabilă de problemele celor de lângă noi şi de integrarea persoanelor cu dizabilităţi. Cu atât mai mult în ţările 
mai sărace, unde posibilităţile de a susţine politici publice în legătură cu persoanele cu dizabilităţi sunt limitate. 
 Revenind la situaţia din România, suntem conştienţi cu toţii că este nevoie de eforturi consistente pentru a 
ajunge la un standard acceptabil în ceea ce priveşte susţinerea persoanelor cu handicap, indiferent în ce grad. Concret, 
vorbesc despre programe naţionale, cu finanţare adecvată, pentru depistarea timpurie a dizabilităţilor dar şi de servicii 
medicale gratuite de diagnosticare şi monitorizare a acestor persoane. Şi, la fel de important, un plan complet, coerent 
şi realizabil pentru integrarea lor în societate, pentru manuale speciale, profesori şi specialişti pregătiţi, locuri şi spaţii 
adecvate, posibilităţi de a-şi exersa cele învăţate, angajarea efectivă şi valorificarea potenţialului celor care pot şi vor 
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sa-l ofere societăţii. Mai ales pentru faptul că au atâta nevoie de acest lucru. Şi pentru toate acestea, ar trebui să avem 
în vedere următoarele: 
- sunt foarte puţine locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi; 
- nu toate instituţiile şi mijloacele de transport sunt accesibilizate corespunzător;  
- sistemul educaţional din România este deficitar pentru persoanele cu dizabilităţi.  
 Iată, aşadar, câte teme de reflecţie avem, cu toţii, pentru 3 decembrie. Vă rog, aşadar, să reflectăm împreună 
în cel mai serios mod cu putinţă. 
 Vă mulţumesc! 
 

Deputat  
Ion Bălan 

 
***  

 
Necesitatea înăspririi legislaţiei anti-fumat 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
Legislaţia anti-fumat din România acoperă o arie largă de situaţii şi în mare parte este coroborată cu legislaţia 

europeană. În pratică însă, lucrurile stau cu totul altfel. Zonele unde fumatul este permis nu sunt amenajate 
corespunzător şi astfel nefumătorii devin fumători pasivi, fără voia lor. În România, numărul fumătorilor pasivi este 
estimat la 6,4 milioane, în condiţiile în care în ţara noastră sunt 5 milioane de fumători. Potrivit statisticilor la nivel 
global, Românii fumează cel mai mult în baruri şi în cluburi (94,4%), în restaurante (86,6%), precum şi în unităţile de 
învăţământ (47,5%). 

Ca medic, nu pot decât să subliniez cât mai mult importanţa unei legislaţii complete care protejează 
nefumătorii de efectele nocive ale fumatului. Dacă în spaţiile private expunerea la fumul de ţigară este opţiunea 
fiecăruia în parte, în spaţiile publice, în instituţii, şcoli, spitale acesta trebuie interzis, ca peste tot în Uniunea 
Europeană şi în toate ţările dezvoltate din lume.  

Având în vedere că reducerea numărului de fumători este şi o prioritate asumată a Uniunii Europene, 
consider că şi România trebuie să facă mai mult pentru sănătatea cetăţenilor săi.  

De aceea, în septembrie a.c. am iniţiat un proiect legislativ prin care se urmăreşte completarea legislaţiei în 
vigoare, în ceea ce priveşte protejarea nefumătorilor. Astfel, prin completarea Articolului 1 al Legii nr.349/2002 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, se interzice fumatul în spaţiile 
autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, ale instituţiilor şi unităţilor de învăţământ,  precum şi în unităţile 
sanitare, de stat şi private. 

Este ferma mea convingere că prin introducerea acestui amendament, legislaţia românească anti-fumat se va 
apropia mai mult de logica măsurilor europene în domeniu, şi mai important, vom face un pas înainte spre un mediu 
civilizat pentru nefumători. Aşadar, vă solicit sprijinul dumneavoastră în adoptarea acestui amendament, în perioada 
de dezbatere parlamentară ce urmează.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Tamara Dorina Ciofu 

 
*** 

 
Construirea unui spital de îngrijiri paleative în Botoşani 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
Lispa fondurilor destinate sistemului de sănătate a făcut ca în anii de tranziţie, infrastructura spitalicească 

să se deterioreze odată cu trecerea timpului. Cu toţii recunoaştem că în unităţile medicale româneşti, condiţiile de 
spitalizare, dotările şi echipamentele nu sunt întotdeauna la cele mai înalte standarde, aşa cum merită orice pacient 
român.  
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Cu toate acestea, judeţul pe care îl reprezint în Parlamentului României, judeţul Botoşani, va avea un nou 
spital, primul după 1989. Împreună cu autorităţile locale, cu specialiştii în administraţie din Primăria Municipiului 
Botoşani, cu specialişti din administraţia centrală am reuşit demararea demersurilor unui spital destinat recuperării şi 
îngrijirii paleative a bolnavilor cronici din întreg judeţul.  

Astfel, prin accesarea fondurilor puse la dispoziţie de Compania Naţională de Investiţii, în cadrul unui 
program naţional de dezvoltare, se va putea construi un spital destinat special celor care au nevoie de îngrijire 
specializată, cu o capacitate de 141 de paturi, care să preia din volumul de internări ale Spitalului Judeţean 
Mavromati şi Spitalului de Recuperare.  

Nevoia de a construi o nouă unitate spitalicească în Botoşani porneşte de la faptul că în ţara noastră nivelul 
populaţiei îmbătrânite creşte simţitor de la an la an. O populaţie îmbătrânită este totodată şi o populaţie bolnavă, cu 
nevoi speciale. Cum spitalele judeţene nu pot asigura îngrijire specializată pe termen lung pentru bătrânii rămaşi fără 
sprijin din partea familiei, autorităţile au obligaţia de a crea facilităţi pentru ca aceştia să fie bine îngrijiţi.  

Acest proiect este deosebit de important pentru judeţul Botoşani, aşa cum este important şi pentru alte 
regiuni ale ţării. Fac un apel către toţi parlamentarii ce reprezintă judeţul, îndiferent de culoarea politică, să sprijine 
acest proiect, atât de benefic pentru comunitatea noastră. Fără unitate şi colaborare nu vom putea să obţinem 
fondurile necesare pentru a vedea acest proiect inaugurat în perioada următoare. Îmi pun baza că punţile de legătură 
pe care le-am stabilit între autorităţile locale şi cele centrale sunt suficient de solide pentru ca acest proiect să fie 
finalizat în cel mai scurt timp.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Tamara Dorina Ciofu 

 
*** 

 
Un proiect cultural pentru Republica Moldova 

 
În aceste zile, în care am sărbătorit 96 de ani de la Marea Unire, s-au făcut auzite mai multe voci, din toate 

zonele spectrului politic, solicitând o strategie naţională în vederea marcării, în 2018, a 100 de ani de la actul de la 1 
Decembrie. 

Întâmplarea face ca tot în aceste zile, cetăţenii Republicii Moldova au dat, prin votul lor în favoarea forţelor 
pro-europene de la Chişinău, un puternic semnal că îşi doresc să continue drumul integrării europene. 

Coincidenţa celor două momente mă face să lansez aici o propunere. Şi anume, cea a unui proiect care, cred 
eu, ar putea să ajute ca, într-un cadru european, să marcăm cei 100 de ani de la Marea Unire într-un mod care nici nu 
ar necesita sacrificii materiale din partea României, nici nu ar interveni în viaţa politică din statul vecin. Este vorba 
de un proiect cultural pentru Basarabia. 

Concret, viaţa culturală românească din Republica Moldova suferă de ani buni din cauza lipsurilor materiale. 
Revistele culturale româneşti apar cu mare dificultate, manifestările culturale se zbat într-o indigenţă greu de descris. 
Aceasta dăunează atât culturii române, din care spaţiul Republicii Moldova face parte, cât şi valorilor europene în 
general.  

Există şi la ora actuală programe şi instituţii care, teoretic, ar putea ajuta cultura română din Basarabia. 
Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni şi Institutul Cultural Român au făcut şi în trecut destule 
lucruri bune în acestă direcţie. Dar DRRP nu este menit să sprijine în primul rând cultura, iar ICR nu este gândit să 
reprezinte cultura română în Republica Moldova, ci să reprezinte întreaga cultură română în Occident. 

Propun, deci, Ministerului Culturii să constituie o comisie compusă din reprezentanţii tuturor domeniilor 
culturale, care să examineze, împreună cu colegii de la Chişinău, cu uniunile de creaţie de acolo, situaţia instituţiilor 
culturale româneşti din Republica Moldova şi să facă recomandări privind finanţarea acestora pe programe şi proiecte 
concrete. Raportul acestei comisii să fie prezentat în faţa Comisiei de Cultură, Arte şi Mijloace de Informare în Masă 
a Camerei Deputaţilor, pentru ca, în vederea celor 100 de ani de la Marea Unire, să se poată efectua proiecţii bugetare 
multianuale, care să permită finanţarea culturii române din Basarabia. 

Scepticilor le reamintesc că Republica Moldova este un stat foarte mic, iar susţinerea culturii române de pe 
teritoriul ei nu ar presupune eforturi bugetare ieşite din comun. Mai ales în raport cu importanţa aniversării celor 100 
de ani.  
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Să nu uităm, de asemenea, că România are posibilitatea de a accesa, în acest scop, fonduri europene, cu atât 
mai mult cu cât ele vor servi la accelerarea procesului de integrare a Republicii Moldova. 
 

Deputat 
Ioan Vulpescu 

 
*** 

LA MULŢI ANI, ROMÂNIA! Te iubesc şi îţi doresc din suflet ETERNITATEA! 
 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Doresc să marchez minunata zi de 1 decembrie şi cei 96 de ani care s-au scurs de la momentul Unirii prin 

declaraţia mea de astăzi. Sărbătoarea noastră naţională este un moment definitoriu, motiv pentru care şi urările şi 
cugetările mele sper eu că vor fi pe măsura acestei aniversări.  
Scumpă ţară românească, 
Cuib în care ne-am născut, 
Câmp pe care s-a văzut 
Vitejia strămoşească, 
Scumpă ţară românească, 
Te salut! 
 
Şi-a mea frunte ţi se-nchină 
Ca naintea unui sfânt, 
Căci, deşi copil eu sunt, 
Inima de dor mi-e plină. 
Să te văd mereu regină 
Pe pământ. 
 
Să ai viaţă de vecie, 
Să sporească-al tău popor; 
Sub stindardul tricolor 
Să nu vezi decât frăţie, 
Şi-atunci, dac-o fi să fie, 
Pot să mor! ,  
scria marele poet George Coşbuc, dorindu-şi să ne intre în suflete şi nouă, tuturor, urmaşilor săi din acest neam, 
românismul său pur.  

Stimaţi colegi, nu vreau să vă ţin lecţii de istorie astăzi, însă rememorarea trecutului poate constitui un 
exemplu pentru toţi românii şi, în special, pentru noi politicienii. Anul 1918 reprezintă în istoria poporului român 
anul triumfului idealului naţional. Este anul încununării victorioase a lungului şir de lupte şi de sacrificii umane şi 
materiale pentru constituirea statului naţional unitar. Momentele memorabile de la 1918 au demonstrat că sacrificiile 
soldaţilor români în primul razboi mondial nu au fost zadarnice. Clipa de vis realizată de Mihai Viteazul la 1600, va 
constitui suportul lui 1 Decembrie 1918, devenind cea mai spectaculoasă realizare a acestui popor. “ În aceasta zi – 
scria Nicolae Iorga – a sosit un ceas pe care-l aşteptăm de veacuri, pentru care am trăit întreaga noastră viaţă 
naţională, pentru care am muncit şi am scris, am luptat şi am gândit. A sosit ceasul în care cerem şi noi lumii dreptul 
de a trăi pentru noi, dreptul de a nu da nimănui ca robi rodul ostenelilor noastre”. 

Cu alte cuvinte, nu primul război mondial a creat România Mare.  Beligeranţa a constituit doar ocazia. 
România a intrat în conflictul internaţional pentru eliberarea provinciilor înstrăinate şi pentru întregirea ţării. Idealul 
Unirii a fost confirmat prin eforturi, jertfe şi eroism pe câmpurile de luptă din Transilvania şi Dobrogea, de pe Valea 
Jiului şi Argeş, ca şi pe cele de la Mărăşti, Mărăşeşti, şi Oituz. Nu doar o victorie armată a susţinut baza statului 
naţional român, ci actul de decizie al naţiunii române. Jertfele românilor din anii 1916 şi 1917 au fost compensate de 
succesul idealului naţional, în contextul extincţiei autocraţiei ţariste, succedată de instaurarea regimului comunist şi a 
disoluţiei monarhiei austro-ungare, cât şi al afirmării dreptului popoarelor la autodeterminare pe baza criteriului 
naţionalităţilor. 
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Tocmai din aceste raţionamente şi noi, stimaţi colegi şi dragi români, ar trebui să ne amintim în fiecare clipă 
că suntem urmaşii unor oameni bravi, că poporul român este o naţiune luptătoare pentru idealurile sale pentru că 
însuşi cuvântul România era, destul de recent, un ideal. Un ideal înfăptuit pe 1 decembrie 1918! Nu consider că 
trebuie să ne abandonăm ţelurile, ci trebuie să facem din ţara noastră o Românie ideală pentru toţi conaţionalii noştri. 
Şi nouă politicienilor ne stă în putinţă acest lucru într-o măsură mai mare decât mulţimii. Însă asta nu înseamnă că 
poporul trebuie să stea de-o parte pentru clădirea unei vieţi mai bune în interiorul frumoasei noastre ţări. Individual 
sau colectiv trebuie să punem umărul să ridică ţara şi s-o punem la adăpost de toate pericolele care o pasc.   

În sprijinul afirmaţiilor mele, vreau să- l evoc pe Mircea Eliade, care afirma că “ de la o vreme, de când se 
discută tot, a început să se discute şi “românismul”. Lucrul acesta e destul de ciudat. Românismul nu se discută; el se 
afirmă – pe toate planurile vieţii. Nu-ţi poţi discuta destinul biologic; poţi cel mult să emigrezi sau să te sinucizi. 
Suntem români prin simplul fapt că suntem vii. A afirma evidenţa aceasta nu înseamnă nici măcar a fi “naţionalist”; 
înseamnă a constata realitatea, a vedea lucrurile aşa cum sunt. Că unii nu vor să le vadă, asta e treaba lor. Unui om cu 
bun simţ, însă, trebuie să i se pară cel puţin exagerată această dorinţă nepotolită de a discuta în jurul noţiunii de 
“român” şi “românism”. Altceva ni se poate cere: să adâncim înţelesurile românismului, să-i găsim valorile sale, 
universale, să creăm în cadrele românităţii – adică, într-un cuvânt, să nu încetăm de a rămâne vii şi a crea.” 

“A renunţa la “românism”, înseamnă, pentru noi, românii a renunţa la viaţă, a te refugia în moarte. Sunt 
oameni care au făcut asta. Dumnezeu să-i ierte!”, considera filosoful Mircea Eliade.  

Îmi închei pledoaria de astăzi, urându-le “La mulţi ani, românilor de pretutindeni!” şi cu îndemnul că numai 
uniţi putem să-i dăm României Eternitatea pe care o merită! 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Constantin Mazilu 

 
*** 

 
Declaraţie politică dedicată Zilei Naţionale a României 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Ziua de 1 Decembrie 1918 reprezintă o pagină importantă a istoriei României, o dată providenţială pentru 

soarta românilor, dar şi un simbol al împlinirii dorinţei de libertate şi unitate a poporului român. La 27 martie, 
Basarabia revenea patriei 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 Regatul României. 

Anul 1918 reprezintă în istoria poporului român anul triumfului idealului naţional, anul încununării victorioase 
a lungului şir de lupte şi sacrificii umane pentru făurirea României Mari. Marea Unire a însemnat un moment decisiv 
în procesul de dezvoltare şi emancipare a statului român şi a deschis calea unor mari reforme structurale. Unirea 
tuturor românilor a avut un puternic caracter democratic, fiind rezultatul voinţei întregului popor, a tuturor claselor 
sociale şi a tuturor forţelor politice. 

De Ziua Naţională, se impune să rememorăm cu preţuire şi respect glorioasele fapte de vitejie ale eroilor 
neamului, spiritul de dăruire şi sacrificiu pentru împlinirea unui ideal viu: formarea statului naţional unitar, având la 
bază unitatea de neam, limbă şi cultură. Doresc să îi îndemn pe toţi românii să fie solidari, pentru că o naţiune unită 
reprezintă fundaţia unui stat puternic şi fără implicarea activă a cetăţenilor în societate nu putem avea o Românie 
demnă şi prosperă. 

Cu ocazia Zilei Naţionale a României, le transmit un sincer şi călduros „La mulţi ani!” tuturor românilor din 
ţară şi de peste hotare. 

La mulţi ani România! 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Bogdan Mihăilescu 

 
*** 
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România – centru de dezvoltare IT 
 

În declarația politică de astăzi vreau să vă vorbesc  despre un domeniu în care România a făcut progrese 
imense în ultimii 10 ani şi în care este cu adevărat competitivă la nivel mondial: domeniul IT. 

Stimate colege, 
Stimați colegi, 
Într-un studiu dat recent publicității, jurnaliştii americani certificau că România s-a transformat într-unul 

dintre cele mai importante centre pentru specialişti IT din Europa, iar acest lucru ar putea constitui o "strategie de 
exit" pentru țara noastră, unde sunt vizibile încă urmele industrializării forțate din perioada comunismului. În ultimii 
10 de ani, cel puțin 50 de companii din industria tehnologiei, inclusiv International Business Machines, Microsoft, 
Oracle şi Intel, şi-au deschis birouri în România, transformând țara noastră într-unul dintre cele mai mari centre de 
afaceri din acest domeniu (analiza Bloomberg). Cu peste 64.000 de specialişti IT, România este lider în Uniunea 
Europeană după densitatea angajaților în sectorul tehnologiei, potrivit companiei de cercetare Gartner. Avantajele 
României constau în forța de muncă bine pregătită, multilingvă şi ieftină. 

Aşa cu am declarat şi cu alte ocazii, adevărata avuție a acestei țări constă în potențialul ei uman. Depinde de 
noi cum valorificăm acest potențial şi cum reuşim, prin măsuri aplicate să oprim exodul creierelor, mai ales în 
domeniul IT. Numai prin strategii coerente de creştere a nivelului de educație, de creare a unor noi locuri de muncă, 
de îmbogățire a prestigiului României pe plan internațional vom reuşi să ne convingem valorile că se pot realiza din 
punct de vedere personal şi profesional în țara lor. Exemplele de mai sus vin să confirme faptul că, cel puțin în 
domeniul IT, România este un teren plin de oportunități, iar tinerii absolvenți ai universităților de profil au ocazia să-
şi construiască o carieră solidă acasă. 

Țara noastră are cel puţin trei avantaje pentru a deveni lider regional în acest domeniu atât de important. În 
primul rând, numeroşi absolvenți ai şcolilor şi facultăților cu profil tehnic sunt extrem de bine pregătiţi, fiind 
recrutaţi de giganți precum Adobe, Intel, Microsoft, Electronic Arts şi Amazon, care au birouri în România. În al 
doilea rând, România se află pe locul al cincilea în lume în ceea ce priveşte viteza de Internet. În al treilea rând, 
costurile sunt de cinci ori mai mici decât în statele vestice, aşa cum notează Forbes, care apreciază că forța de muncă 
înalt calificată în domeniu rămâne, totuşi, atuul principal al României. Pe aceste trei pârghii  se poate construi în 
viitor astfel încât să putem deveni un adevărat hub regional în industria IT. 

Apreciez faptul că, încă de la preluarea guvernării,  noi am evidențiat importanța industriei IT şi am susținut 
dezvoltarea acestui domeniu prin măsuri guvernamentale concrete, precum schema de ajutor de stat de 100 de 
milioane de euro pentru firmele din domeniul IT care creează peste 200 de joburi noi. Efectele atragerii fondurilor 
europene pentru dezvoltarea domeniului IT nu au întârziat să apară, conform datelor făcute publice de BNR, industria 
IT a reuşit performanța, ca în anul 2013, să se plaseze pe locul doi în clasamentul domeniilor exportatoare de servicii, 
înregistrând un total de 1,4 miliarde de euro din exportul serviciilor informatice, cu 27% mai mult decât în anul 
anterior.  Apreciez importanța pe care actualul executiv a acordat-o platformelor de tip on-line, cu proiecte de tip 
buget, gov.ro sau altele de tip open data, care vin să suțină atât dezvoltarea infrastructurii IT precum şi transparența 
procesului de guvernare prin accesul mai uşor al cetățenilor la bazele de date publice şi , implicit, la informație. 

Stimate colege, 
Stimați colegi, 
Ne aflăm în fața unei duble provocări: pe de o parte datele prezentate vorbesc despre potențialul industriei IT 

în România, pe de altă parte, în fiecare an ne confruntăm cu fenomenul brain drain care ne lipseşte de o parte 
importantă a factorului uman talentat, educat şi instruit de şcoala românească. Avem nevoie de proiecte de substanță, 
elaborate aici în Parlament în colaborare cu Guvernul, pentru   a-i ține pe tineri în țară, mai ales că oportunitățile 
pentru ei în acest domeniu sunt cu adevărat semnificative.  
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Firmele româneşti de IT sunt apreciate la scară mondială prin produsele lor, însă au nevoie de măsuri care să 
le ajute să crească. Nu trebuie să fim nepăsători față de acest fenomen al migrării creierelor pentru că cea mai de preț 
avuție a unei națiuni este capitalul ei uman. Putem construi un viitor mai bun pentru România  şi pentru copiii noştri 
numai dacă vom şti să ne prețuim valorile, atât cele trecute, cât şi cele viitoare şi dacă le vom crea toate condițiile 
pentru a se manifesta plenar aici. IT-ul este un domeniu tânăr pentru România şi cu o posibilitate de creştere foarte 
apreciată de specialiştii internaționali. Depinde doar de noi să cultivăm şi să transformăm potențialul în certitudine. 

Vă mulţumesc   
 

Deputat 
Ana Birchall 

 
*** 

 
Reconfirmarea sprijinului popular pentru strategia naţională de orientare pro-Vest obligă viitoarea alianță de 

guvernare la accelerarea reformelor şi îndeplinirea obligațiilor asumate de R. Moldova prin Acordul de 
Asociere 

 
 

Domnule Preşedinte al Camerei Deputaților, 
Stimate colege, stimați colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 
 
Pe 1 decembrie, bucuria sărbătoririi zilei naționale a României a fost dublată de cea a rezultatului votului 

din Republica Moldova. Cu această ocazie, doresc să îi felicit pe frații români de peste Prut pentru votul de încredere 
acordat parcursului democratic şi proeuropean al Republicii. Un vot corect, clar, fără tensiuni, desfăşurat în condiții 
democratice.  

Coaliția de guvernare a reuşit în toți aceşti ani să convingă electoratul care i-a fost alături în 2010 să îi 
rămână aproape şi în 2014. În următorul ciclu guvernamental, datoria administrației centrale este de a-i convinge şi 
pe aceia care astăzi sunt încă sceptici vizavi de aderarea la UE de oportunitățile pe care acest drum le oferă 
Republicii. Convingerea lor, însă, trebuie să se facă prin reforme în interesul statului şi al cetățenilor săi, prin 
liberalizare, creştere economică şi un nivel de trai mai bun. Vorbele şi propaganda, principalele mijloace de 
persuasiune ale comuniştilor şi ale reprezentanților rusofoni, s-au dovedit încă o dată insuficiente. Actualul Guvern 
de orientare vestică a făcut paşi importanţi pe drumul aderării la UE, prin liberalizarea regimului de vize şi semnarea 
Acordului de Asociere. Eforturile pe acest drum trebuie continuate. Asta îşi doresc moldovenii, iar rezultatul 
alegerilor parlamentare este o reconfirmare a înțelegerii şi conştientizării de către cetățeni a direcției bune spre care 
se îndreaptă țara.  

Reconfirmarea sprijinului popular pentru strategia naţională de orientare pro-Vest, obligă viitoarea alianță 
de guvernare la accelerarea reformelor şi îndeplinirea obligațiilor asumate de Republica Moldova prin Acordul de 
Asociere. Concomitent cu sporirea comunicării cu UE, Guvernul va avea marea responsabilitate de a-şi îmbunătăți 
comunicarea cu cetățenii, care au nevoie să înțeleagă şi să vadă beneficiile apropierii de Comunitatea Europeană în 
viaţa lor de zi cu zi. Comunicarea cu cetățenii este cu atât mai importantă cu cât tensiunile din regiune, şi mă refer 
aici la conflictul din Ucraina, sunt puternici factori de destabilizare locală. Mai mult, una dintre încercările alianței de 
guvernare proeuropeană va fi un posibil referendum, în 2015, prin care socialiştii intenționează să propună aderarea 
ţării la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazachstan, dar şi denunţarea Acordului de asociere cu UE. 

Rezultatul alegerilor reprezintă un pas înainte pentru Republică, însă liderii viitoarei coaliții de guvernare 
trebuie să privească înapoi cu înțelepciune la toate aspectele care le-au implicat alegerile şi scorul final al scrutinului 
electoral; de la opțiuni exprimate, până la nivelul prezenței la urne. Chiar dacă cele trei partide de orientare vestică, 
PLDM, PDM şi PL, au obţinut numărul de mandate necesare pentru a continua o guvernare proeuropeană a 
Republicii Moldova, liderii lor nu trebuie să ignore rezultatul surprinzător al PSRM, partid naţionalist desprins din 
Partidul Comunist, care s-a clasat pe prima poziţie, cu aproape 21% din voturi. Pe de altă parte, scorul mic obţinut de 
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PCRM, condus de Vladimir Voronin, raportat la alegerile din 2010, nu demonstrează înfrângerea toatală a orientării 
comuniste în Republică, ci doar îmbrăcarea unei haine noi, prin PSRM. Cetățenii rămân încă divizați între 
oportunitățile rusofone şi valorile proeuropene. În tot acest context, datoria Guvernului proeuropean, este aceea de a 
reforma statul şi de a creşte nivelul de trai pentru toți basarabenii indiferent de opțiunea lor politică. Faptul că 
majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova îşi doresc o continuare accelerată a parcursului european al ţării lor 
trebuie reflectată în formarea şi programul noului Guvern, concomitent cu consolidarea statului şi reducerea divizării 
la nivelul populației. 

Doamnelor şi domnilor, 
În timp ce unirea naţiunii române într-un singur stat românesc reprezintă un ideal pentru toți românii de 

pretutindeni, sprijinirea împlinirii aspiraţiilor de integrare europeană ale românilor de peste Prut rămâne un obiectiv 
asumat de către autoritățile de la Bucureşti. Euforia victoriei este mare nu doar între granițele Republicii cât şi în 
afara lor, dar în momentul de față, cel mai important pentru Moldova este ca noul Guvern să se formeze cât mai 
repede, să se evite riscul unei instabilități politice, care să potențeze acțiuni rău-intenționate de destabilizare a ţării.   

Vă mulțumesc! 
 

Deputat 
Andrei Valentin Sava 

 
*** 

 
 

Stimate colege,  
Stimaţi colegi,  
 
În declaraţia politică de săptămâna aceasta voi face referire la necesitatea păstrării direcţiei de dezvoltare şi 

creştere economică pe care se află România. Consider că acest lucru poate avea loc doar în cadrul guvernării actuale, 
care a demonstrat, din 2012 până în prezent, că poate obţine rezultate foarte bune în folosul cetăţenilor acestei ţări.  

Constatăm în ultima perioadă o intensificare a criticilor actului de guvernare venite din zona conducerii 
Partidului Naţional Liberal. Cel mai probabil, acest lucru este motivat de rezultatul alegerilor prezidenţiale. Din 
păcate, conducerea PNL fie confundă lucrurile, fie nu înţelege rolul preşedintelui României. Şeful statului nu este 
premier, nu se poate substitui acestuia şi nu poate impune o direcţie de acţiuni Guvernului. Este adevărat că Traian 
Băsescu a reuşit să facă acest lucru cu Emil Boc, dar asta nu înseamnă că acest lucru mai trebuie să se producă 
vreodată.  

Este foarte surprinzătoare dorinţa PNL, exprimată prin intermediul lui Klaus Iohannis, de a prelua puterea 
în România. În primul rând, o astfel de afirmaţie trădează adevăratele intenţii ale acestui partid şi ale celui care a fost 
ales preşedinte. Dorinţa lor nu are nici o legătură cu viitorul României. Aceşti oameni îşi doresc doar controlul asupra 
ţării. Asupra Guvernului, Preşedinţiei şi Parlamentului. Pentru ei, binele românilor nu este un obiectiv ci doar faţada 
în spatele căreia îşi ascund pofta de putere.  

Aş vrea să le reamintesc românilor că tot anul acesta, acelaşi partid, cu un alt preşedinte, a fugit cât a putut 
de tare de responsabilitatea guvernării. Deşi prin intermediul USL, PNL şi-a asumat în 2012 promisiuni importante în 
faţa cetăţenilor acestei ţări, liberalii au refuzat să-şi mai asume responsabilitatea guvernării pe care acum susţin că şi-
o doresc. Această lipsă crasă de seriozitate şi responsabilitate politică nu face altceva decât să producă neîncredere în 
clasa politică. Şi românii au tot dreptul să se îndoiască de astfel de oameni care consideră Guvernul demn de joaca 
lor. Astăzi vrem să fim în Executiv, mâine nu mai vrem, iar poimâine ne răzgândim şi îl vrem numai pentru noi. 

 
M-aş fi aşteptat ca cea mai importantă sarcină pe agenda viitorului preşedinte să fie stingerea conflictelor 

din societatea noastră. Campania electorală a acestuia a produs falii importante între români. De-a lungul ei am auzit 
insulte grave şi discriminări nejustificate din partea simpatizanţilor PNL la adresa celor care şi-au exprimat dorinţa de 
a-l vota pe premierul Victor Ponta. Klaus Iohannis nu a condamnat nici un moment acest curent şi nu pare să aibă de 
gând să facă ceva în acest sens. Poate dacă s-ar preocupa mai mult de români şi nu de preluarea puterii, ar avea 
ocazia să ajungă să cunoască realitatea românilor, nu pe aceea pe care i-o expun consilierii sau pe care o vede doar 
prin prisma celor care l-au votat. 
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România este a tuturor cetăţenilor ei. Asta trebuie să conştientizeze Klaus Iohannis şi liberalii. Primul lucru 
pe care trebuie să-l facă aceşti oameni este să ajungă să înţeleagă nevoile tuturor românilor. Avem un Guvern care a 
obţinut performanţe foarte bune până acum. Le cer liberalilor să lase Executivul condus de Victor Ponta să-şi 
continue activitatea în interesul românilor şi să renunţe la ipocriziile şi meschinăriile politice. Am fost votaţi de 
cetăţeni pentru a le asigura un trai decent şi pentru a construi o ţară de care să fie mândri. Dacă nu vor acest lucru, îi 
invit pe liberali şi pe Klaus Iohannis să iasă în faţa românilor şi să-şi declare deschis intenţiile pentru viitorul acestei 
ţări. Pentru că până acum ne-am lămurit că ei vor doar puterea, nu şi binele României.  

Vă mulţumesc 
 

Deputat 
Ionel Arsene 

 
*** 

 
Valoarea de simbol a Marii Uniri transcede secolul şi dă viaţă proiectului României moderne 

 
Momentele eroice, istorice ale neamului românesc au fost dictate de suferinţa acumulată, de preaplinul 

amarului şi de forţa de acţiune a  românilor. Şi de mâna destinului. România a avut un destin aparte, care nu i-a dat 
răgazul, ca altor ţări, să lucreze în tihnă proiecte, să construiască alianţe, să conteze pe prietenii istorice. Valurile 
istoriei ne-au aruncat în faţa năvălitorilor, în braţele Fanarului, ne-au dus la porţile Imperiului Otoman, ne-au zvârlit 
în braţele otrăvite ale Răsăritului, din a cărui îmbrăţişare ucigaşă ne-am smuls pentru a merge către Apus. Vocaţia 
noastră de europeni a fost explicită de la Ştefan cel Mare, curtat de regatul Veneţiei şi de franci, Mihai Viteazu a 
înfruntat curtea imperială austriacă, alţi domni pământeni fiind sacrificaţi doar pentru că şi-au iubit ţara şi poporul.  

Iluminarea acestor înaintaşi a condus la momentul înălţător de la 1 Decembrie 1918, anticipat de spiritul 
revoluţionar, progresist, reformator al paşoptiştilor, care s-au întors de la Paris, Viena, Munchen sau Roma cu o mai 
mare dorinţă de propăşire a neamului şi de întregire a ţării.  

Valoarea de simbol a Marii Uniri transcede secolul şi dă viaţă proiectului României moderne, pliată pe 
normele democraţiei şi ale economiei de piaţă. Unii ar fi tentaţi, cu cinism, să ne aducă aminte de înaintaşii romani-
”Ubi bene, ibi patria ”, folosind ca argument fals rătăcirea în tranziţie a milioane de români care au ales calea 
străinătăţii pentru a trăi mai bine. Mai mulţi bani, poate, dar nu la fel de multă dragoste, dor şi drag de neamuri şi 
locuri în care ştim fiecare piatră şi fir de iarbă. E vina noastră, a politicienilor, că nu adaptăm viteza ofertelor cu cea a 
cererii, adică nu am constituit acel climat care să permită ca şi aici, la noi acasă, să se trăiască la fel ”ca afară”.  

Mai trebuie ceva şi acest liant se cheamă unire, comuniune de idei şi speranţe, solidaritate şi generozitate, 
încredere şi susţinere a unor proiecte naţionale, în ultimă instanţă.   

Unirea de la 1 Decembrie 1918 a fost un act de voinţă şi de conştiinţă, a fost un moment în care inteligenţa 
politică, iubirea de neam şi ţară, respectul pentru istorie şi previziunea liderilor au fost puse în slujba exclusivă a 
interesului naţional. Aşa se explică entuziasmul popular purtat atunci cu mândrie, recurent în fiecare an din cei 96 
trecuţi prin filtrul istoriei. Aşa se explică sărbătoarea unică împărtăşită de români, oriunde s-ar afla, oricum i-ar 
chema şi oricare le-ar fi preocupările sau simpatiile. Unic şi înălţător a fost momentul Unirii, unică este trăirea 
milioanelor de români uniţi sub tricolor, simbol peren al credinţei în neam şi ţară. 

 La mulţi ani România, la mulţi ani dragi români!  
 

Deputat  
Liviu Harbuz 

 
*** 

 
Republica Moldova merge spre Europa! 

 
Fraţii noştri de peste Prut au ales duminică, 30 noiembrie, drumul anevoios, dar sigur şi victorios, spre 

civilizaţie, spre progres şi bunăstare. Sfântul Andrei, ocrotitor al României şi al românilor, a dat un semn că fraţii de 
sânge, cu aceeaşi inimă şi aceeaşi credinţă, pot fi uniţi în idealuri şi pot alege calea cea dreaptă spre lumina şi 
civilizaţia Europei.  
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Votul din Republica Moldova arată fără tăgadă că democraţia şi normele ei le-au fost scut celor care nu mai 
vor şi nu mai pot fi umiliţi, minţiţi şi manipulaţi, cu atât mai puţin ameninţaţi sau şantajaţi. Fie că s-au chemat liberal-
democraţi, liberali sau democraţi, politicienii fraţi au chemat la urnele de vot şi au convins peste 45% dintre 
moldoveni să aleagă viitorul şi nu trecutul.  

Proruşii au mizat pe trecut şi nu au reuşit să adune mai mult de 20% dintre voturi, rezultat care arată mai mult 
temeri decât opţiune clară, arată spaima de nou, de necunoscut, blocajul în faţa progresului dictat de necesitate de a 
moderniza ţara, statul, structurile statale, instituţiile şi, neapărat, oamenii. Prin spaime şi nelinişti am trecut şi noi, cei 
din patria mamă, în ultimii 25 de ani, dar am deschis larg ferestrele să intre aerul proaspăt, ideile îndrăzneţe şi 
principiile sănătoase care vin, de sute de ani, din vestul Europei, de la ţări care au exersat democraţia şi economia de 
piaţă făcând un portstindard din egalitatea de şanse şi libertăţile individuale.  

Noi ne-am câştigat dreptul de a fi cetăţeni europeni, avem meritul de a fi membri ai alianţei nord-atlantice, 
suntem în rândul ţărilor recunoscute şi respectate pentru aceste calităţi, mai avem de muncit pentru a atinge 
performanţele economice care să ne asigure prosperitatea şi progresul. Performanţele României din ultimii 25 de ani 
au fost, cred, cel mai bun imbold pentru fraţii de peste Prut care au ales drumul spre Europa: am asigurat alternanţa la 
putere în mod democratic, am fost solidari şi consecvenţi, am asigurat pacea socială şi ne-am aşezat alături de marile 
forţe democratice ale lumii în strategiile de apărare a independenţei, suveranităţii şi integrităţii României. Aceste 
repere au fost, cred, motivaţiile care au condus la rezultatele votului din Republica Moldova, ţara soră de care ne 
leagă o istorie comună zbuciumată, pe alocuri sângerândă, dar cu o mare încărcătură spirituală.  

De-ar fi să aleg un singur reper, şi acela european, valabil de sute de ani, l-aş alege pe Ştefan cel Sfânt, la fel 
de prezent, cunoscut şi iubit pe ambele maluri ale Prutului, ”de la Nistru pân la Tisa”, care ne uneşte ”în cuget şi 
simţiri” cu apelativul”moldovenii mei!”. Limba, neamul, dorul, dragul vor fi fost crezul pentru care au votat fraţii de 
peste Prut, astfel ca în cancelariile apusene să se ştie că aici, la graniţa de unde bate crivăţul, suntem ”doi fraţi dintr-o 
tulpină” ce nu se lasă nici doborâţi, cu atât mai puţin intimidaţi de ameninţări belicoase, şi nici seduşi de mirajul roşu, 
barbar şi depăşit istoric. Drumul spre Europa al fraţilor moldoveni trece, firesc, ca-ntre neamuri, prin casa deschisă 
lor, prin România!   

Deputat  
Liviu Harbuz 

 
*** 

 
      

           Promovarea interesului național prin diplomaţia parlamentară şi diplomația economică 
 

În declarația de astăzi vreau să vă vorbesc despre diplomaţia parlamentară şi diplomaţia economică care, în 
accepţiunea mea, ar trebui folosite mult mai des pentru promovarea interesului naţional. Într-o lume globalizată, în 
care schimbul rapid de informații şi idei reprezintă norma în relaţiile internaţionale, diplomaţia parlamentară şi 
diplomația economică alcătuiesc un domeniu tot mai necesar, tocmai datorită siguranţei şi rapidităţii cu care pot fi 
deschise pieţe economice noi, pot fi construite relaţii trainice, care să promoveze oportunităţile pe care România le 
oferă. 

Stimate colege, 
Stimați colegi, 
Nu mai suntem în situaţia din urmă cu câteva decenii, când doar Executivul promova relaţiile diplomatice pe 

scena internaţională. În opinia mea, Parlamentul poate şi trebuie să aibă un rol activ în promovarea interesului 
naţional în afara ţării. Diplomaţia parlamentară, diplomaţia economică furnizează în practica relaţiilor internaţionale 
un mecanism diplomatic mai flexibil care trebuie să completeze canalele diplomatice tradiţionale. 

Diplomaţia parlamentară şi diplomaţia economică se află la dispoziţia fiecărui parlamentar, care, în calitatea 
sa de reprezentant al poporului, poate să contribuie la stabilirea punţilor de comunicare reală, practică, mai flexibilă, 
pentru promovarea intereselor ţării noastre. Spre exemplu, comisiile de specialitate, secretariatele şi conferinţele 
instituţiilor parlamentare trebuie să continue să aibă un dialog instituţional mult mai strâns cu comisiile partenere din 
diversele parlamente ale lumii, în scopul demersurilor concertate de promovare a interesului naţional. 

Stimate colege, 
Stimaţi colegi, 
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În calitatea mea de deputat în Parlamentul României şi de Înalt Reprezentant al  prim-ministrului pentru 
afaceri europene şi parteneriat cu SUA, am putut observa avantajele diplomaţiei parlamentare şi diplomaţiei 
economice în delegaţiile externe din care am făcut parte. România are de câştigat din utilizarea acestor instrumente 
de politică externă pentru a deschide posibilitatea accesării de noi pieţe, cum sunt India, Qatar, China sau alte state 
din Asia, şi, în acelaşi timp, pentru susţinerea intereselor economice ale întreprinzătorilor români şi ale statului 
român. 

România a avut deja o serie de progrese importante după 1990 în ceea ce priveşte diplomaţia parlamentară. 
Dintr-o țară izolată pe plan internațional a reuşit într-un timp scurt să refacă legăturile diplomatice atât cu statele din 
Europa, cât şi cu altele din lumea întreagă. Importanța pe care Parlamentul României a acordat-o diplomației 
parlamentare a fost demonstrată de numărul întâlnirilor la nivel bilateral dintre parlamentarii noştri şi cei ai altor 
state, dar şi de pozițiile importante pe care le ocupă acum aleşii români în organizațiile parlamentare internaționale. 

Susţin oportunitatea ca România să continue să fie un factor de stabilitate şi de echilibru în regiune, 
asumându-şi rolul strategic important de lider regional, dar şi să fie un hub investiţional, o poartă a investiţiilor 
dinspre Orient înspre Uniunea Europeană. În calitate de preşedinte al Grupului de prietenie cu India din Parlamentul 
României, susţin promovarea şi intensificarea unor relații, inclusiv economice, mult mai strânse între cele două ţări.  

România are un potenţial extraordinar care trebuie promovat inclusiv prin diplomaţia parlamentară şi 
diplomaţia economică şi vă invit, stimate colege şi stimaţi colegi, să folosim mult mai mult aceste instrumente 
democratice, complementare diplomaţiei şi relaţiilor internaţionale tradiţionale, pentru promovarea ţării noastre. 

Pentru orice stat, este din ce în ce mai important ca Parlamentul să continue şi să intensifice activităţile care 
ţin de diplomaţia parlamentară şi diplomaţia economică, complementare canalelor diplomatice tradiţionale, în efortul 
de promovare a interesului naţional. 

Pentru stenogramă, depun în scris şi declaraţia politică intitulată“România – centru de dezvoltare IT”.  
Vă mulţumesc   
 

Deputat 
Ana Birchall 

 
 *** 

 
Republica Moldova îşi continuă calea europeană 

 
Alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au încheiat. Partidele care doresc un viitor european pentru 

Republica Moldova sunt majoritare acum în Parlamentul de la Chişinău.  Este mesajul cel mai clar al românilor de 
peste Prut  că nu văd alt viitor pentru ei decât în Europa, în Uniunea Europeană.  

Este o expresie elocventă a normalităţii politice instaurate faptul că alegerile parlamentare din Republica 
Moldova s-au desfăşurat corect, fără incidente şi tentative de fraudă şi s-au caracterizat printr-o bună organizare. 

Integrarea europeană a Republicii Moldova, viitorul european al Republicii Moldova, nu poate fi obiect de 
negociere. Rezultatele obţinute în cooperarea dintre România şi Republica Moldova în ultimul an vorbesc de la sine. 
Ne referim în primul rând la proiectele majore de cooperare, cu progrese substanţiale în domeniile energiei, educaţiei, 
infrastructurii, dezvoltării locale şi regionale, sănătăţii, asistenţei medicale de urgenţă, culturii şi conservării 
patrimoniului. Elementul comun, esenţial, în fiecare din aceste iniţiative promovate de partea română, a avut ca scop 
racordarea Republicii Moldova la spaţiul, valorile şi standardele europene. Acest efort de durată, intensificat 
semnificativ în ultimii ani, este expresia concretă a angajamentului de susţinere de către România a opţiunii politice 
de integrare europeană asumate de Chişinău. 

România va sprijini şi în continuare politic, diplomatic şi prin asistenţă concretă, toate eforturile viitoare ale 
Republicii Moldova îndreptate spre integrarea deplină în Uniunea Europeană, continuarea reformelor democratice, 
consolidarea statului de drept şi dezvoltarea socio-economică de ansamblu a statului vecin. 

Guvernul României, cu resursele pe care le mai are la dispoziţie în acest an, va continua să finanţeze 
programele din Republica Moldova. 5 milioane de euro vor fi alocate pentru continuarea programului de grădiniţe, 
iar pentru anul 2015 premierul Victor Ponta a declarat că Guvernul pe care îl conduce va prevedea în bugetul 
României toate resursele pentru a continua proiectele şi programele stabilite: gazoductul, grădiniţe, poduri, 
programele culturale, deoarece trebuie să arătăm în mod concret, prin sprijin financiar, prin programe de pregătire, să 
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arătăm că nu doar salutăm acest rezultat, ci că putem să facem foarte mult ca să continuăm toate proiectele pe care le-
am început.Aderesez sincere felicitări tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, felicitări liderilor partidelor 
proeuropene din Republica Moldova: Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat şi Partidul Liberal.  

În acelaşi timp, sper că vor fi accelerate procesele de modernizare a Republicii Moldova şi de apropiere de 
Uniunea Europeană şi reiterez faptul că România va fi în continuare un partener în realizarea acestor obiective. 

 
Deputat 

Natalia Elena Intotero 
 

*** 
 

Uniunea Europeană salută alegerile parlamentare din Republica Moldova 
 
Rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova a fost excelent primit de Uniunea Europeană. 
Uniunea Europeană a salutat organizarea de alegeri parlamentare din Republica Moldova, la 30 noiembrie şi 

a luat act de constatările şi concluziile din declaraţia OSCE care consemnează că aceste alegeri "au fost caracterizate 
de o gamă largă de alternative politice şi au fost în general bine administrate” chiar si in situatia in care un concurent 
electoral a fost eliminat  din cursa electorala cu puţin timp înainte de ziua alegerilor, ceea ce a ridicat întrebări despre 
calendarul şi circumstanţele deciziei. 

UE aşteaptă acum  cu nerăbdare formarea rapidă a unui guvern responsabil, precum şi a unei opoziţii 
constructive. UE este pregătită să continue strânsa cooperare cu Republica Moldova pe calea sa spre o mai mare 
transparenţă, către edificarea statului de drept şi a unei economii de piaţă puternice. 

Un nou impuls pentru reforme structurale va fi crucial pentru continuarea procesului de asociere şi integrare 
a Republicii Moldova în UE. UE va rămâne un partener de încredere pentru Republica Moldova în eforturile de 
reformă şi va continua să coopereze până când beneficiile Acordului de asociere vor fi resimţite de toti cetăţenii săi, 
indiferent unde locuiesc.UE îşi menţine angajamentul de a lucra cu viitorul guvern către o soluţie globală, paşnică a 
conflictului transnistrean în baza integrităţii teritoriale a suveranităţii şi a Republicii Moldova cu un statut special 
pentru Transnistria. 

România va continua să fie pivotul politic şi economic al acestui proces continuu de reformă prin care trece 
Republica Moldova. În perioada care a rămas până la sfârşitul anului, Guvernul va continua să finanţeze programele 
din Republica Moldova cu resursele pe care le mai are la dispoziţie. În şedinţa de guvern de miercuri va fi aprobată 
suma de 5 milioane de euro, alocate pentru continuarea programului de grădiniţe, iar în bugetul României pe 2015 
vor fi prevăzute toate resursele pentru a continua proiectele şi programele începute cu Republica Moldova. 

Salut aceste măsuri şi felicit Guvernul condus de premierul Victor Ponta pentru viziunea coerentă şi 
consecventă cu care s-a implicat şi se implică în procesul de integrare a Republicii Moldova în Europa.   

                                                     
Deputat 

Natalia Elena Intotero 
 

*** 
 

1 Decembrie – Ziua în care toate inimile de român bat la fel 
 
Sărbătorim în fiecare an Marea Unire din 1 Decembrie 1918, ziua când Marea Adunare de la Alba Iulia a 

hotărât Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Este  ziua în care românii ardeleni s-
au adunat pe Câmpul lui Horea  şi au transmis într-o manieră solemnă şi impresionantă lumii întregi dorinţa suflării 
româneşti din Transilvania de "a se uni cu Ţara", de a face România Mare. Au trecut de atunci 96 de ani. 

Suntem un singur neam prin unitatea aceluiaşi grai, aceleiaşi credinţe, aceloraşi datini şi obiceiuri, în 
asemănarea nedezminţită a întocmirilor şi aşezămintelor moştenite din bătrâni şi, mai presus de toate, în puterea 
morală a conştiinţei naţionale. 
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Şi, astfel, o necesitate spirituală a creat condiţiile pentru împlinirea unei  necesităţi istorice: naţiunea trebuia 
să trăiască într-un singur stat naţional. Această aspiraţie s-a dovedit mai puternică decât orice şi, punând în mişcare 
naţiunea, i-a dat acea forţă uriaşă care trecând peste toate obstacolele să dea viaţă dorinţei  sale: statul naţional unic. 

Vă îndemn, ca semn al mândriei de a fi român, să arboraţi Drapelul Naţional, să purtaţi cocarde tricolore în 
piept,  cu tricolorul în inimă, să  fim alături de toţi românii care sărbătoresc Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.  

La acest ceas sărbătoresc, cu gânduri curate, cu sentimente pline de evlavie şi recunoştinţă pentru făptuitorii 
acestui act istoric sublim, vă adresez tuturor sincere urări de bine, sănătate şi împliniri alături de tradiţionala urare: 

La Mulţi Ani, România! 
                                                       

Deputat 
Natalia Elena Intotero 

 
*** 

 
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, un pas concret spre integrarea europeană 

 
Stimaţi colegi deputaţi, 
Rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova a demonstrat fără echivoc că electoratul din ţara 

noastră soră îşi doreşte continuarea procesului de integrare europeană, precum şi un Guvern reformist, care să 
procedeze la continuarea acţiunilor demarate în scopul modernizării şi instituirii statului de drept.  

În acest context, este nevoie şi de continuarea susţinerii Republicii Moldova de către Guvernul României, 
prin intensificarea cooperării dintre cele două ţări în toate domeniile, cu precădere în economie şi politică externă, 
unde noi avem deja o experienţă europeană importantă. De altfel, faptul că noul ministrul de externe al României, 
Bogdan Aurescu, s-a aflat duminică la Chişinău reprezintă o garanţie suplimentară a faptului că statul român 
urmăreşte cu atenţie realizarea dezideratelor de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Alegerile de 
peste Prut au fost extrem de importante nu doar pentru viitorul Republicii Moldova, ci şi pentru securitatea României, 
ca stat de graniţă estică al NATO şi Uniunii Europene.  

Trebuie remarcat şi faptul că formaţiunile politice proeuropene, care au câştigat mandatele majoritare în noul  
Parlament al Republicii Moldova, au început deja discuţiile în vederea formării unei noi coaliţii de guvernare. 
Rezultatele aproape finale indică faptul că partidele cu vocaţie europeană, respectiv cel Liberal Democrat, Democrat 
şi Liberal, au obţinut 55 din cele 101 mandate de deputat, câştigând confruntarea cu formaţiunile socialiste şi 
comuniste, care îşi doresc o apropiere consistentă de Rusia, dar şi denunţarea Acordului de Asociere al Moldovei la 
Uniunea Europeană. 
 Reacţii pozitive la desfăşurarea scrutinului din Republica Moldova au venit atât din partea autorităţilor 
europene, cât şi dinspre Statele Unite ale Americii.  

Uniunea Europeană a salutat organizarea alegerilor parlamentare din Moldova şi a precizat că este nevoie 
acum de formarea urgentă a unui Guvern responsabil, care să permită continuarea cooperării şi reformelor pentru 
transparenţă, statul de drept şi economia de piaţă a ţării. De altfel, oficialii europeni au afirmat că scrutinul 
parlamentar din Republica Moldova a fost caracterizat de o largă opţiune pentru alternative politice, iar un nou 
impuls pentru reforme va fi crucial pentru asocierea politică şi integrarea europeană a Republicii Moldova. Uniunea 
Europeană a reiterat că va rămâne un partener de încredere al Moldovei, care va susţine efortul de reformare a ţării şi 
va coopera activ pentru obţinerea tuturor beneficiilor Acordului de Asociere, în interesul tuturor cetăţenilor 
moldoveni. 
 De asemenea, Statele Unite ale Americii au apreciat alegerile de duminică din Moldova ca fiind un reper 
important pe calea democraţiei, afirmând că SUA sunt pregătite să colaboreze cu noul guvern ce va fi format. 

Aşadar, forţele politice care formează alianţa de guvernământ proeuropeană au câştigat alegerile de 
duminică, un fapt remarcabil, care atestă că moldovenii îşi doresc continuarea integrării europene şi euroatlantice a 
ţării lor. Sunt convins că România va sprijini şi mai concludent acest efort al Republicii Moldova şi în anii următori. 
 

Deputat 
Neviser Zaharcu 

 
*** 
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3 Decembrie - Ziua Internaţională a Persoanelor cu  Dizabilităţi 

  
Stimaţi colegi, 

 Pentru a marca încheierea Deceniului Naţiunilor Unite dedicat persoanelor cu handicap (1983-1992),  
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a proclamat 3 decembrie drept Ziua Internaţională a Persoanelor 
cu Dizabilităţi. 
 Având ca obiectiv susţinerea drepturilor, a demnităţii şi a unor condiţii de viaţă mai bune, dar mai ales 
promovarea înţelegerii în ceea ce priveşte problemele cu care se confruntă persoanele cu handicap,  ziua de 3 
decembrie reprezintă un prilej în plus pentru a susţine schimbarea de atitudine faţă de persoanele cu dizabilităţi,  
luptând pentru eliminarea dificultăţilor care  împiedică implicarea lor în diverse sfere de activitate şi în viaţa 
societăţii în general. 
 Personal, mă simt împlinit că am reuşit să promovez şi să transform în realitate propunerea legislativă care 
prevede corectarea nedreptăţilor şi a umilinţelor pe care persoanele cu dizabilităţi erau nevoite să le îndure ori de câte 
ori erau chemate pentru reevaluare la Comisie. Astfel, persoanele pentru care Comisia de evaluare a stabilit un 
termen permanent al certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap se prezintă pentru reevaluare doar în situaţia 
în care se solicită acest lucru ca urmare a agravării condiţiei lor medico-psiho-sociale sau în cazul în care sunt 
convocaţi de către structurile competente în cazul unor suspiciuni justificate. 
 Pe această cale le mulţumesc din nou tuturor colegilor din Parlamentul României, de a căror susţinere am 
beneficiat în promovarea, dezbaterea şi adoptarea acestei legi. Actul normativ a fost adoptat pe 15 aprilie 2014 în 
Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, de 336 de deputaţi, neavând niciun vot împotrivă ci doar o 
abţinere. 
 De asemenea, anul trecut, pe 3 decembrie, m-am bucurat să sprijin Fundaţia HAND-ROM din Curtea de 
Argeş, să organizeze la Palatul Parlamentului o expoziţie cu vânzare de obiecte şi decoraţiuni dedicată sărbătorilor de 
iarnă. Evenimentul a adus pe holul de la Camera Deputaţilor produse manufacturiere de calitate, lumânări parfumate 
de diferite forme şi mărimi şi agende personalizate, realizate în cadrul DIZAB-ROM, un atelier protejat de pregătire 
preprofesională în meseriile de legător manual poligraf şi lumânărar a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi. 
 De Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi doresc să reafirm  aprecierea şi respectul faţă de oamenii 
care se confruntă cu o situaţie dificilă. Totodată, în calitate de deputat, dar şi de simplu cetăţean, voi continua să 
sprijin luarea de măsuri pentru condiţii de viaţă mai bune, pentru combaterea discriminării şi responsabilizarea 
societăţii pentru integrarea persoanelor cu dizabilităţi. 
 

Deputat 
Mircea Gheorghe Drăghici 

 
*** 

 
Întreprinderile mici şi mijlocii şi  

strategia Europa 2020 
 

Este esenţial ca interesele şi circumstanţele specifice ale IMM-urilor să fie luate în considerare în elaborarea 
tuturor politicilor şi programelor de finanţare ale Uniunii. Viitorul cadru financiar va fi conceput astfel încât să 
faciliteze participarea întreprinderilor mici la programele de finanţare, prin simplificarea normelor, prin reducerea 
costurilor de participare, prin accelerarea procedurilor de atribuire şi prin punerea la dispoziţie a unui „ghişeu unic” 
pentru a veni în ajutorul beneficiarilor de fonduri ale Uniunii. 

Datorită importanţei sale pentru realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020, îmbunătăţirea mediului de 
afaceri pentru IMM-uri este menţionată în şase dintre cele şapte iniţiative emblematice ale Strategiei Europa 2020: O 
politică industrială pentru era globalizării, O Uniune a inovării, Tineretul în mişcare, O agendă digitală pentru 
Europa, O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, O agendă pentru noi competenţe şi locuri de 
muncă. De o importanţă deosebită pentru noul program este iniţiativa emblematică „O politică industrială pentru era 
globalizării”, care a conturat o nouă abordare strategică, menită să stimuleze competitivitatea europeană, precum şi 
înfiinţarea şi creşterea întreprinderilor mici şi mijlocii şi promovarea unei culturi antreprenoriale. 
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Noul program propus va oferi, de asemenea, un instrument care poate servi şi altor obiective de politică. 
Reţeaua întreprinderilor europene va oferi mijloacele pentru stabilirea de legături cu alte programe şi iniţiative, în 
ceea ce priveşte difuzarea descendentă a informaţiilor, promovându-le, precum şi o colectare ascendentă a feedback-
urilor de la părţile interesate. Ea va continua să furnizeze informaţii, sfaturi şi sprijin IMM-urilor în ceea ce priveşte 
programele de mediu şi respectarea reglementărilor.  

Sinergiile cu alte programe vor fi sporite la maximum. Activităţile de garantare propuse în noul program vor 
funcţiona alături de activităţile de garantare finanţate în baza fondurilor structurale ale Uniunii şi a instrumentului de 
microfinanţare Progress. 

Instrumentele de capital de risc vor veni în completarea celor prevăzute în cadrul Orizont 2020 – noul 
program-cadru pentru cercetare şi inovare. Programul va evita, de asemenea, suprapunerile cu alte programe, în 
special în domeniul promovării spiritului antreprenorial şi în domeniul competenţelor antreprenoriale.  

O atenţie deosebită va fi acordată şi complementarităţii noului program cu instrumentul de parteneriat 
propus.  

Va fi esenţial ca acţiunea externă a Uniunii să fie complementară dimensiunii externe a agendei interne de 
asigurare a unei dezvoltări durabile şi a locurilor de muncă în Europa. 

 
Deputat  

Radu Babuş  
 

*** 
 

Lupta anti-SIDA ne priveşte pe toţi! 
 

 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 
Deşi ne-am aflat cu toţii în febra sărbătoririi Zilei Naţionale a României, consider că nu trebuie să uităm că 

tot pe 1 decembrie a fost marcată Ziua Mondială de Luptă anti-SIDA. În acest scop, mai multe organizaţii non-
guvernamentale derulează în această săptămână, în toată ţara, manifestări simbolice de solidaritate cu persoanele 
infectate şi afectate de ferocele virus HIV/SIDA. 

Ziua Mondială de Luptă împotriva HIV/ SIDA se celebrează la 1 decembrie începând din 1988, ca un 
moment de oportunitate a oamenilor de pretutindeni de a se uni în lupta împotriva maladiei, de a fi alături de cei care 
se luptă cu boala, dar şi să-şi amintească de cei care nu mai sunt printre noi din această cauză. 

Din păcate, SIDA a ucis mai mult de 36 de milioane de oameni din întreaga lume în perioada 1981-2012, 
fiind una dintre cele mai mari şi încă nerezolvate probleme de sănătate publică la nivel mondial din istorie. În ciuda 
tratamentului antiretroviral, epidemia de SIDA afectează în prezent circa două milioane de vieţi în fiecare an, dintre 
care aproximativ 270.000 sunt copii. 

Nici datele statistice referitoare la România nu sunt dintre cele mai optimiste, deoarece peste 20.000 de 
români au fost infectaţi în ultimii 20 de ani cu HIV/SIDA, din care jumătate au fost copii. Din 1985, totalul deceselor 
înregistrate din cauza SIDA a fost de 6.367 cazuri, ceea ce este, fără îndoială, un fapt îngrijorător. 

Ca medic, susţin campaniile derulate de Ministerul Sănătăţii în vederea reducerii numărului persoanelor 
infectate cu HIV/ SIDA, dar şi cele de informare şi educaţie a  populaţiei, mai ales a grupurilor cu risc crescut asupra 
pericolului acestei maladii. Sunt convinsă că majorarea exponenţială a numărului românilor informaţi şi educaţi va 
avea drept efect imediat creşterea numărului de persoane care solicită efectuarea unui test de depistare a infectării cu 
HIV, dar şi adoptarea unui comportament sănătos la modul general. Un rol important îl au campaniile de informare 
realizate în incinta unităţilor de învăţământ, deoarece este evident că discuţiile cu elevii din şcoli şi licee sunt extrem 
de vitale în vederea prevenirii. 
 Măsurile comune luate de autorităţi şi ONG-uri au drept scop diminuarea cazurilor de bravură răzbunătoare a 
unor bolnavi de SIDA, aşa cum s-a întâmplat recent cu tânărul de 25 de ani din Segarcea, după decesul căruia s-a 
aflat că era infectat, iar înainte de moarte a răspândit la rândul lui boala mai multor tinere din oraş.  

De asemenea, au existat infectări cu acest virus în mai multe licee din ţară, ca urmare a faptului că purtătorii 
nu şi-au anunţat victimele, fapt nu numai imoral, dar şi condamnabil în mod penal. Cred că în acest scop trebuie să 
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acţioneze cu precădere autorităţile, pentru a nu mai înregistra astfel de cazuri nedorite, iar cei bolnavi să nu mai 
îmbolnăvească o serie de alţi oameni nevinovaţi. 
 

Deputat 
Neviser Zaharcu 

 
*** 

 
La Mulţi Ani România! La Mulţi Ani români! 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 
„A fi patriot nu este un merit, e o datorie. Numai cine nu socoate iubirea de ţară drept o  datorie e în stare să 

se laude cu ea!” - astfel definea poetul George Topârceanu sentimentul de patriotism. 
La 96 de ani de la înălţătorul act al Marii Uniri, cred că patriotismul românilor nu a dispărut, ba dimpotrivă. 

Patriotismul este, de fapt, chintesenţa unirii şi solidarităţii noastre. Important este modul în care noi, românii, ne 
manifestăm acest patriotism, genetic în fiecare dintre noi.  

Cred cu tărie că nu este suficient să ne arătăm patriotismul numai cu prilejul unor astfel de momente 
fundamentale pentru istoria României, precum Ziua Naţională. Pentru că, aşa cum spunea inegalabilul Mihai 
Eminescu, „Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut, ci, mai ales, iubirea trecutului, fără de 
care  nu există iubire de ţară”. Tocmai de aceea, este vital să rememorăm puterea, toleranţa şi convingerea de care au 
dat dovadă, în urmă cu 96 de ani, făuritorii Marii Uniri de la Alba Iulia. Ei ne-au oferit o lecţie politică şi istorică 
perfect valabilă şi astăzi, cea a unităţii, solidarităţii şi dârzeniei, dar care, din nefericire, a fost estompată până în 
zilele noastre de anii grei ai regimului comunist, când românii au fost privaţi de cel mai preţios drept – libertatea. 

Astăzi însă avem din nou posibilitatea să demonstrăm că democraţia şi libertatea, recucerite cu curaj şi jertfă, 
ne pot fi folositoare pentru a intra cu adevărat în rândul ţărilor europene de primă mână. Patriotismul nu se strigă în 
gura mare. El trebuie arătat în fiecare zi, de fiecare român. Prin gesturile, faptele, lucrurile bune făcute permanent, şi 
poate, mai mult în anonimat decât în lumina reflectoarelor. A fi patriot înseamnă aţi ajuta aproapele, a fi conştiincios, 
luptător, devotat, capabil, competent, înţelegător. Sunt sigură că aşa suntem noi, românii, şi astfel am răzbit 
vicisitudinilor istoriei! 

Să ne ajute Dumnezeu şi de acum înainte! 
La Mulţi Ani România! 
La Mulţi Ani români de pretutindeni! 
La Mulţi Ani tulceni! 

 
Deputat 

Neviser Zaharcu 
 

*** 
 

1 decembrie –  o zi importantă pentru români 
 
Stimaţi colegi, 
 Marea Unire din 1918 reprezintă un moment sublim pentru istoria poporului român, drept pentru care, o 

sărbătorim în fiecare an pe 1 decembrie, ca semn de recunoştiinţa faţă de strămoşii noştri care s-au jertfit pentru 
crearea statului naţional unitar român. Au luptat pentru un viitor mai bun, lipsit de sărăcie, egoism şi falsitate. Ca şi 
atunci, şi acum, românii speră la un stat consolidat şi la un  nivel de trai decent care să le poată asigura şansa de a 
duce o viaţă uşoară, fără suferinţă şi greutăţi. 

Creşterea economică, modernizarea serviciilor publice, refacerea echilibrelor sociale sunt dovada clară că 
România se află pe drumul cel bun. Toate aceste merite îi sunt atribuite Guvernului Ponta care a luptat pentru o 
Românie mai puternică,precum şi pentru îndreptarea greşelilor trecutului. 
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Deşi îi sunt aduse multe acuze, acest Guvern este singurul care s-a arătat cu adevărat preocupat de siguranţa 
şi bunăstarea românilor. Cearta şi aruncatul cu pietre nu duc decât la dezbinare şi sărăcie. În nici un caz ţara nu are 
nevoie de aşa ceva. Ea are nevoie de putere, care la rândul ei constă în unire, transparenţă, seriozitate şi muncă.  

Indiferent de credinţa, etnia sau apartenenţa politică, suntem cu toţii români, avem o singură ţară şi un singur 
scop: acela de a construi viitorul mult dorit, atât pentru noi cât şi pentru copiii noştri.  

Am convingerea că cei care s-au implicat până acum în realizarea acestui obiectiv, o vor face şi de acum 
înainte cu mult patriotism, efort şi responsabilitate. 

Vă mulţumesc! 
 
 
 

Deputat 
Mihai Weber 

 
*** 

 
1 Decembrie 1918-2014 

 
Stimaţi colegi, 
 
1 decembrie este ziua când s-a împlinit un întreg program stabilit de revoluţionarii de la 1848; este 

sărbătoarea unităţii naţionale. România modernă are rădăcina principală în momentul 1 decembrie 1918. Prin forţa 
împrejurărilor, unirea a creat o Românie victorioasă, pe care ne place să ne-o imaginăm frecvent, în care ne punem 
toate speranţele şi iluziile noastre. Această victorie a României lui 1918 este meritul întregii societăţi, al şcolii, 
diplomaţiei, administraţiei, clasei politice, etc. 

Aşa cum remarca şi istoricul Florin Constantiniu: ”Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai 
sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera niciunui om 
politic, a niciunui guvern, a niciunui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu 
putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu 
inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit.” 

La 1 decembrie 1918, Adunarea Naţională de la Alba Iulia era constituită din 1.228 de delegaţi oficiali din 
cele 27 de comitate româneşti, episcopii, delegaţii consilierilor, ai societăţilor culturale româneşti, ai şcolilor medii şi 
institutelor pedagogice, ai reuniunilor de meseriaşi, ai Partidului Social-Democrat Român, ai organizaţiilor militare, 
ai tinerimii universitare. Toate păturile sociale, toate interesele, toate ramurile de activitate erau reprezentate. Cu 
sprijinul a peste 100.000 de români din Ardeal şi Banat, s-a adoptat o Rezoluţie, prin care s-a consfinţit unirea tuturor 
românilor din Transilvania, Banat şi �ara Ungurească (Crişana, Sătmar şi Maramureş) cu România. Momentul 
creării României Mari se situează în continuarea acţiunilor unioniste ale românilor din Basarabia (27 martie 1918) şi 
Bucovina (15/28 noiembrie 1918). 

Marea Adunare de la Alba Iulia proclamă dreptul inalienabil al naţiunii române la întreg Banatul, cuprins 
între Mureş, Tisa şi Dunăre, autonomia provizorie a teritoriilor până la întrunirea Constituantei, deplina libertate 
naţională pentru naţiunile conlocuitoare, libertatea confesională, un regim democratic pe toate palierele vieţii publice, 
reforma agrară radicală, legislaţia de ocrotire a muncitorimii industriale. Adunarea naţională salută pe fraţii din 
Bucovina, scăpaţi de asuprirea monarhiei austro-ungare şi celelalte naţiuni eliberate (cehoslovacă, polonă, ruteană, 
austro-germană), doreşte dreptate şi libertate atât pentru naţiunile mari, cât şi pentru cele mici şi eliminarea războiului 
ca mijloc de reglementare a raporturilor internaţionale, se închină înaintea bravilor români care şi-au vărsat sângele în 
luptele pentru libertatea şi unitatea naţiunii române şi transmite mulţumirea şi admiraţia tuturor puterilor aliate, care 
au făcut posibilă eliberarea popoarelor asuprite din ghearele barbariei. 

Stimaţi colegi, efortul, jertfa, sentimentul de dragoste de ţară al fiecăruia din ostaşii români, care au luptat 
în primul război mondial, au constituit pilonii principali, pe care oamenii politici ai vremii au putut construi, alături 
de popor, Marea Unire de la 1918. 

Similar, unii din pilonii de politică externă ai României de astăzi sunt contribuţiile extraordinare ale 
Armatei române pe teatrele de operaţiuni din afara ţării, unde reuşeşte să creeze un echilibru între politicile de alianţe 
şi realitatea de la faţa locului. 
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În zi de sărbătoare naţională, transmitem mulţumiri Armatei române pentru acţiunile sale, pentru prezenţă, 
forţă şi pregătire, jertfă, abnegaţie şi devotament, dragoste pentru ţară şi popor! 

În ziua în care tricolorul flutură pe toate continentele, acolo unde bate o inimă de român, transmitem cele 
mai calde urări fraţilor noştri şi fie ca Dumnezeu să-i ocrotească, oriunde s-ar afla! 
La mulţi ani, România! La mulţi ani, români de pretutindeni! Fiţi mândri de ţara voastră! 
 

Deputat 
Dorel Covaci 

 
*** 

Adaptarea modelului polonez de dezvoltare economică în România 
 

Stimaţi colegi, distinşi parlamentari,  
Ţările din regiunea de Est a Europei, care au făcut parte din sfera de influenţă a regimului sovietic sunt 

legate de anumite particularităţi, în special în ceea ce priveşte economia. Ţara noastră, deşi a marcat un avânt 
considerabil în ultima perioadă, nu a reuşit să egaleze şi să devanseze ţări precum Cehia şi Polonia, care în ultimii ani 
au cunoscut o dezvoltare deosebită. Un exemplu în acest sens este Polonia, care a devenit cea mai mare economie 
est-europeană, cu şanse de a avansa de pe locul 24 în top 20 al celor mai mari economii din întreaga lume.  

Astăzi, PIB-ul Poloniei este cu 115% mai mare decât în 1989, iar PIB per capita este de 14.329 dolari, 
populaţia este în creştere, salariul mediu net este de 700 de euro pe lună. Atu-urile Poloniei în toată această perioadă, 
de la căderea comunismului, în tranziţie, şi mai departe spre consolidarea democratică, sunt forţa de muncă calificată, 
un cost al traiului scăzut, infrastructura rutieră, feroviară şi aeriană.  

Toate aceste atu-uri au fost potenţate şi evidenţiate prin politicile destinate mediului de afaceri. Reducerea 
taxelor şi a birocraţiei, privatizarea companiilor de stat, dar păstrarea companiilor de importanţă strategică precum 
mineritul, energia şi industria chimică, în portofoliul statului au făcut ca Polonia să devină astăzi cea mai importantă 
economie din zonă. 

Este ferma mea convingere că şi România are un potenţial de dezvoltare similar cu cel al Poloniei. Tinerii 
români sunt printre cei mai calificaţi din Europa, avem printre cei mai buni medici, IT-işti, ingineri, constructori. 
Costurile scăzute ale traiului, comparativ cu alte ţări europene reprezintă un punct de interes pentru investitori, piaţa 
internă este într-o continuă expansiune iar costurile de producţie sunt printre cele mai avantajoase din Europa.  

Avem ingredientele unei economii cu un potenţial deosebit, avem know-how-ul şi modelul polonez la 
îndemână. Însă avem nevoie de infrastructură, stabilitate şi coerenţă fiscală, de politici cât mai apropiate de mediul de 
afaceri. Am toată încrederea că putem atinge un nivel de dezvoltare similar cu cel al Poloniei şi putem deveni o forţă 
economică în regiune.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Andrei Dolineaschi 

 
*** 

 
Fenomenul migraţiei internaţionale 

 
 
 Distinse domnule Preşedinte de şedinţă, 
 Onorat Prezidiu, 
 Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi,  
   
În ultimele decenii, fluxurile migratorii spre ţările industrializate, au avut la bază o diversitate de cauze şi factori, 
precum factori demografici, economici, tehnologici, de dezvoltare, politici. 

Termenul de migraţie reprezintă fenomenul de deplasare în masă a unor populaţii de pe un teritoriu pe altul, 
deplasare determinată de factori economici, sociali, politici sau naturali. Vorbind despre migraţie trebuie să ne 
referim la cele două componente ale acesteia: emigraţia şi imigraţia. A emigra reprezintă acţiunea de a pleca din 
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patrie şi a se stabili (definitiv sau temporar) în altă ţară. A imigra reprezintă acţiunea de a veni dintr-o ţară străină 
pentru a se stabili aici. Abordând problema migraţiei trebuie să facem distincţie între formele acesteia: 
internă/externă şi legală/ilegală. 

La modul general, dacă statele ar respecta drepturile fundamentale ale omului aşa cum au fost ele enunţate în 
Declaraţia Universală, emigranţii şi imigranţii şi familiile lor ar avea un trai decent, acces la educaţie, la un loc de 
muncă, la servicii de sănătate. Cu toate acestea, ei nu ar avea drepturi politice sau dreptul de a beneficia de programe 
de integrare. De aceea a fost necesară crearea unor instrumente juridice care să afirme şi să promoveze drepturi 
specifice situaţiei şi nevoilor imigranţilor. Aceste instrumente impun standarde minimale şi permit statelor semnatare 
să interpreteze prevederile legale în acord cu legislaţia naţională.  
 În accepţia sa cea mai largă, idealul uman este ca orice fiinţă să poată să aleagă să trăiască oriunde pe glob, 
fără restricţii. Acest ideal este însă departe de a fi stipulat ca atare în vreo reglementare internaţională, chiar şi în cele 
mai liberale declaraţii ale drepturilor. 
 Care este aşadar ţara de destinaţie ideală pentru un imigrant? Desigur, ţara în care sunt implementate corect 
instrumentele juridice internaţionale, europene şi naţionale, în spiritul valorilor pe care le promovează, în care 
funcţionează programe şi servicii adaptate nevoilor imigranţilor, precum şi mecanisme de implementare şi 
sancţionare a nerespectării drepturilor imigranţilor. 
 Este evident că o societate închisă, care se izolează şi îşi ferecă graniţele, este ostilă imigrării. Chiar şi atunci 
când legal este permisă venirea străinilor, societatea rămâne închisă dacă populaţia nu recunoaşte şi nu acceptă 
diversitatea. Într-o astfel de societate nu poate fi vorba de integrarea imigranţilor. Prin urmare, ca să putem vorbi de 
integrarea imigranţilor, trebuie ca societatea să facă dovada unei deschideri, chiar minime: deschiderea legală, adică 
libera circulaţie, şi deschiderea mentalităţilor, adică recunoaşterea şi acceptare. 

În ceea ce priveşte libera circulaţie, România a transpus legislaţia de la nivel european privind libertatea de 
circulaţie a străinilor în legislaţia naţională, normele româneşti fiind în concordanţă cu cele europene. În România, 
documentul de referinţă pentru planificarea strategică este Strategia Naţională privind Imigraţia pentru perioada 2011 
– 2014. În ceea ce priveşte nediscriminarea, legislaţia şi politicile din România sunt de aplicabilitate generală. Practic 
vorbind, nici nu se înregistrează conflicte între cetăţenii români şi străinii aflaţi în ţara noastră. 
 Cât despre recunoaşterea şi acceptarea de către societate, concluziile studiului Barometrul Integrării 
Imigranţilor arată că "românii sunt printre cele mai tolerante naţiuni europene faţă de imigranţi, arătând nu doar 
deschidere, ci şi sprijin pentru programele de integrare. Tendinţa este de creştere a toleranţei în timp." 
 După deschiderea societăţii, mergând în direcţia integrării, pasul următor este dat de înţelegerea şi acceptarea 
diferenţelor. Acest lucru înseamnă o preocupare sistematică, deci o planificare strategică, precum şi afirmarea 
nediscriminării. De asemenea, mai înseamnă facilitarea accesului străinilor la cultura autohtonă, prin limbă şi 
educaţie, precum şi înţelegerea nevoii primare de reîntregire a familiilor. 
  Rolul educaţiei ca puternic instrument integrator şi importanţa cunoaşterii limbii ţării de reşedinţă nu mai 
necesită argumentare. În România, imigranţii care beneficiază de o formă de protecţie pot urma un curs pregătitor, 
gratuit, pe durata unui an şcolar, în vederea înscrierii în sistemul naţional de învăţământ, organizat de Ministerul 
Educaţiei Naţionale în colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări. 
 Din punct de vedere al legislaţiei privind reîntregirea familiei, România este peste media europeană în ceea 
ce priveşte accesul imigranţilor la procedura de reunificare a familiei. În legislaţia românească referitoare la străini, 
definiţia familiei include atât membrii familiei extinse cât şi partenerii. 
 Sprijinul de bază pentru integrare este constituit de facilitarea accesului la serviciile de sănătate, sprijin social 
sau accesului pe piaţa muncii. Lumea contemporană recunoaşte drepturile sociale de bază şi tratatele internaţionale 
includ obligaţiile statelor de a asigura accesul nediscriminatoriu la acestea. Includerea imigranţilor în programele 
publice de sprijin este încă un pas înspre integrare.  
 Aş dori să adaug că, în România, imigranţii beneficiază de servicii medicale de urgenţă gratuite. De 
asemenea, persoanele incluse într-o formă de protecţie beneficiază de ajutorul social (venitul minim garantat) şi 
alocaţia de stat pentru copii.  
 Oportunităţile pe care o societatea le oferă străinilor să îşi exprime şi să îşi dezvolte armonios latura culturală 
şi spirituală a individului sau să participe activ la treburile publice (implicare civică) sunt şi ele aspecte de luat în 
discuţie când vorbim de integrare. Conform cadrului legislativ românesc, imigranţii beneficiază de drepturile şi 
libertăţile aferente participării civice şi au posibilitatea de a se implica activ în societate. 
 Există organizaţii ale imigranţilor administrate de aceştia. Unele dintre aceste organizaţii sunt angrenate în 
procesele de consultare publică organizate de instituţiile statului în vederea elaborării legislaţiei şi a politicilor 
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publice, solicită informaţii de interes public şi se implică activ în societatea românească prin desfăşurarea unor 
activităţi de care nu beneficiază doar imigranţii. 
 În acelaşi timp, sunt imigranţi care participă, în regim de voluntariat sau plătiţi, la activităţile unor organizaţii 
ale societăţii civile, sunt membri de sindicat, au reţele şi/sau organizaţii proprii. 
 Dreptul de participare politică a unui imigrant se poate manifesta în anumite limite. Acesta se poate exprima 
liber şi poate participa la manifestaţii publice (atât timp cât acestea nu aduc prejudicii siguranţei naţionale), dar nu are 
dreptul de a participa la viaţa politică - nu are dreptul de a înfiinţa partide, de a participa la întruniri ale acestora, de a 
fi membru, de a vota şi a fi votat, nu poate participa direct la procesul de luare a deciziilor.  
 Pentru cazul că imigranţii doresc să devină cetăţeni români, România acceptă dubla cetăţenie, ceea ce 
constituie un prim element important, după care au de parcurs etapele prevăzute de lege pentru obţinerea acestui 
statut.  

După 1989 România s-a confruntat cu fenomenul migraţiei internaţionale, care a condus la diminuarea 
populaţiei rezidente (stabile). Populaţia rezidentă a ţării a fost la 1 ianuarie 2013 aproximativ egală cu cea din 1969, 
situându-se în jurul valorii de 20,01 milioane locuitori. Pe parcursul perioadei 1989–2012 populaţia stabilă a 
României s-a redus cu peste 3,1 milioane locuitori. Mai mult de 77% din sporul negativ al populaţiei rezidente 
(stabile) din această perioadă a fost determinat de emigraţie. 

Creşterea dimensiunii migraţiei internaţionale cu preponderenţă la nivelul populaţiei din vârsta de muncă va 
determina într-un orizont mediu şi lung probleme majore la nivelul pieţei forţei de muncă în sistemul de pensii şi, în 
general, în finanţarea 
serviciilor sociale. 
  În derularea programelor de integrare, şi mai ales având în vedere protejarea imigranţilor împotriva 
discriminării, instituţiile statului au stabilit o relaţie sistematică de cooperare cu organizaţiile neguvernamentale. 
 

Deputat 
Angel Tîlvăr 

 
*** 

 
7 decembrie - Ziua internaţională a aviaţiei civile 

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

Pe data de 7 decembrie 1944, la Montreal (Canada) a fost instituită Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale 
(ICAO), punându-se bazele începutului relaţiilor contemporane între ţări în domeniul aviaţiei civile.  

Această zi a fost stabilită în 1994, prin rezoluţia A29-1, de către Adunarea Organizaţiei Internaţionale a 
Aviaţiei Civilie (ICAO), pentru a marca o jumătate de secol de la crearea organizaţiei. În urma unei iniţiative a 
ICAO, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a recunoscut, prin Rezoluţia 33/51, această dată ca „Zi Internaţională a 
Aviaţiei Civile”, devenind astfel zi oficială în calendarul Naţiunilor Unite.  

În prezent, Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale are 191 de state membre. ICAO este un organism al 
ONU, care lucrează în strânsă colaborare cu alte organisme ale Naţiunilor Unite, inclusiv Organizaţia Meteorologică 
Mondială, Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, Uniunea Poştală Universală, Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii şi Organizaţia Maritimă Internaţională.  

În România, la 5 iunie 1932, a fost promulgat, prin Decretul nr. 1890/1932, primul act normativ cu valoare 
de lege, şi anume: Legea de organizare a aeronauticii şi de înfiinţare a Subsecretariatului de Stat al Aerului, din care 
făcea parte şi Direcţia Aviaţiei Civile.  

În 1965, România a aderat la Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională (ICAO), devenind, prin 
Decretul nr.194 din 24 aprilie 1965, stat contractant ICAO. Acest lucru a impus ca atribuţiile autorităţii aeronautice 
naţionale să fie puse în concordanţă cu prevederile Convenţiei de la Chicago şi ale Anexelor la aceasta.  

România s-a alăturat, în 1991, statelor membre ale Conferinţei Europene de Aviaţie Civilă (ECAC), 
organizaţie interguvernamentală care are ca obiectiv promovarea dezvoltării continue a siguranţei zborului, precum şi 
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a unui sistem de transport aerian european eficient, întreaga activitate a Autorităţii Aeronautice Civile Române având 
ca scop armonizarea politicii şi practicilor sale cu cele ale statelor membre.  

Autoritatea aeronautică civilă română se organizează şi funcţionează ca organism separat în cadrul 
ministerului de resort, sub denumirea de Subsecretariat de Stat al Aviaţiei Civile (HG nr. 43/1991). Regia autonomă 
Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în forma în care îşi desfăşoară activitatea în prezent, a fost înfiinţată la 12 
august 1993, prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993. 

Ca forum global de cooperare între statele membre şi comunitatea aviatică mondială, Organizaţia Aviaţiei 
Civile Internaţionale emite standarde şi practici pentru dezvoltarea în condiţii de siguranţă şi în ordine a aviaţiei 
civile mondiale. În prezent, există peste 10.000 de astfel de standarde şi dispoziţii cuprinse în anexele ICAO. 
Organizaţia a stabilit cinci obiective strategice în intervalul 2014-2016: sporirea siguranţei aviaţiei civile la nivel 
mondial; creşterea capacităţii şi îmbunătăţirea eficienţei sistemului aviaţiei civile; sporirea securităţii şi facilitarea 
aviaţiei civile la nivel mondial; dezvoltarea economică de transport aerian; minimizarea efectelor adverse asupra 
mediului ale activităţilor de aviaţie civilă. 

Scopul celebrării mondiale este acela de a dezvolta şi consolida importanţa aviaţiei civile internaţionale în 
dezvoltarea socială şi economică a statelor membre, având rolul de a promova siguranţa, eficienţa şi dezvoltarea 
transportului aerian mondial. 

 
Deputat 

Angel Tîlvăr 
 

*** 
3 decembrie - Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi 

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

În 1970, Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat o serie de declaraţii privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, anul 1981 fiind proclamat de Adunarea Generală a ONU drept an internaţional al persoanelor cu 
dizabilităţi, iar perioada 1983-1992 a fost declarată Decadă pentru persoanele cu dizabilităţi.  

În 1992, prin Rezoluţia 47/88, Organizaţia Naţiunilor Unite a proclamat ziua de 3 decembrie ca Ziua 
Internaţională a Persoanelor cu dizabilităţi. Această zi are ca obiectiv promovarea înţelegerii problemelor legate de 
dizabilităţi şi mobilizarea susţinerii demnităţii, drepturilor şi bunăstării persoanelor cu astfel de probleme. Prin 
aceasta se încearcă, de asemenea, sensibilizarea opiniei publice cu privire la avantajele care ar rezulta din integrarea 
persoanelor cu dizabilităţi în fiecare aspect al vieţii politice, sociale, economice şi culturale.  

Conform unui raport al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, aproximativ 15% din populaţia lumii are o 
deficienţă senzorială, motorie, mintală sau o altă infirmitate. De aceea, la nivel mondial se încearcă educarea şi 
conştientizarea populaţiei referitoare la această categorie defavorizată. Totodată, se demarează proiecte şi programe 
destinate persoanelor care suferă de o dizabilitate, pentru a le putea integra în societate, de a le educa pentru a deveni 
independente şi de a le implica în cât mai diverse sfere de activitate. 

În Uniunea Europeană, o persoană din şase, adică aproximativ 80 de milioane de oameni, are o dizabilitate al 
cărui grad variază între uşor şi grav. Peste o treime dintre persoanele de peste 75 de ani suferă de o dizabilitate care le 
impune limitări într-o anumită măsură. Se preconizează că numărul acestora va creşte odată cu îmbătrânirea 
progresivă a populaţiei UE. Majoritatea acestor persoane sunt împiedicate, mult prea frecvent, să participe pe deplin 
în cadrul societăţii şi al economiei din cauza unor obstacole fizice sau de altă natură, precum şi din cauza 
discriminării. 

Conform Cartei drepturilor fundamentale a UE, „Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor cu 
dizabilităţi de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială şi profesională, precum şi 
participarea la viaţa comunităţii”. În plus, UE şi toate cele 28 de state membre ale acesteia s-au angajat să creeze o 
Europă fără obstacole prin semnarea Convenţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 
(UNCRPD), adoptată la New York la 13 decembrie 2006, ratificată de România prin Legea nr. 221/2010. 
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Dezvoltarea accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi este o componentă-cheie a strategiei generale în 
domeniu a Uniunii Europene. Comisia a adoptat în 2010 o Strategie cuprinzătoare pentru crearea până în 2020 a unei 
Europe fără obstacole pentru persoanele cu dizabilităţi. Strategia prezintă modul în care UE şi guvernele naţionale 
pot oferi persoanelor cu dizabilităţi mijloacele prin care acestea să poată beneficia efectiv de drepturile de care 
dispun. Una dintre principalele acţiuni prevăzute a fost o iniţiativă privind accesibilitatea, în sensul oferirii 
posibilităţii persoanelor cu dizabilităţi de a avea acces, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, la 
transporturi, la sistemele şi tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, precum şi la alte facilităţi şi servicii. 

Numărul total al persoanelor cu handicap din Romania era, în prima jumătate a anului 2013, de 699.780, 
anume 3,67% din populaţia ţării, conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice. Din totalul persoanelor cu dizabilităţi, 97,6% (683.007 persoane) se aflau în îngrijirea 
familiilor şi/sau trăiau independent (neinstituţionalizate) şi 2,4% (16.773 persoane) se aflau în instituţiile publice de 
asistenţă socială pentru persoanele adulte cu handicap (instituţionalizate). 

În România, acest domeniu este reglementat prin Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Aceasta are ca obiect 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi potrivit nevoilor reale ale acestor persoane, crearea 
serviciilor la nivelul comunităţii în conformitate cu particularităţile locale, ocuparea şi încadrarea în muncă în 
concordanţă cu noile reglementări europene în domeniu. 

Participarea deplină economică şi socială a persoanelor cu dizabilităţi este esenţială pentru succesul 
Strategiei Europa 2020 a UE în promovarea unei creşteri inteligente, durabile şi favorabile incluziunii. Construirea 
unei societăţi din care nimeni nu este exclus oferă oportunităţi de piaţă şi stimulează inovaţia. 
 

Deputat 
Angel Tîlvăr 

 
*** 

 
2 decembrie - Ziua internaţională a abolirii sclaviei  

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

Ziua internaţională de comemorare a comerţului cu sclavi şi a abolirii acestuia a fost instituită de Organizaţia 
Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), în cadrul celei de-a 29-a sesiuni a Conferinţei 
Generale, de la Paris, din noiembrie 1997, prin Rezoluţia nr. 40. 

Cuvântul “sclav” provine din cuvântul bizantin “sklabos”, prin care se desemnau popoarele slave. Motivul 
din spatele acestei întrebuinţări este obiceiul vikingilor de a captura slavi şi a-i vinde romanilor ca sclavi. Termenul 
nu datează mai devreme de anul 580, întrucât înainte se folosea “servus” pentru toate tipurile de servitor,în robie sau 
liberi. 

Primele documente care atestă prezenţa sclaviei într-o mare civilizaţie sunt cele din Mesopotamia, însă într-o 
formă limitată. În Egiptul Antic, mai ales în perioada Imperiului Nou, un anumit număr de sclavi caracteriza o 
anumită importanţă socială. Cei mai mulţi indivizi deveneau sclavi în urma capturării lor în timpul războaielor sau 
prin răpire. Sclavia ca practică socială şi economică s-a dezvoltat în antichitatea greco-romană. În Europa, sclavia a 
cunoscut un declin foarte lent în Evul Mediu, dar a fost înlocuită treptat de feudalism. Acest regim politic era 
caracterizat prin proprietatea nobiliară asupra pământului şi, parţial, asupra ţăranilor. Sclavia a reapărut pe o scară 
largă, după modelul roman, în lumea musulmană şi în Bizanţ. La sfârşitul secolului al XV-lea, sclavia era aproape 
eradicată în Europa. 

Sclavia a fost oficializatã în Virginia în 1654, când Anthony Johnson, un bărbat de culoare, a convins 
tribunalul că servitorul său, John Casor, tot de culoare, este proprietatea sa pe viaţã. Johnson fusese adus în Virginia 
ca servitor, dar a reuşit sã-şi plătească datoriile şi astfel sã se elibereze de obligaţii. Curtea a decis în favoarea lui 
Johnson şi se naşte statutul de sclav în Virginia. Johnson s-a îmbogãţit şi a început să importe sclavi negri din Africa.  
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Libertatea faţă de sclavie este un drept fundamental al omului, drept recunoscut în articolul 4 al Declaraţiei 
Drepturilor Omului a Naţiunilor Unite. 

Convenţia cu privire la sclavie, semnată de Societatea Naţiunilor pe 25 septembrie 1926 (în vigoare din 9 
martie 1927) aboleşte sclavia şi creează un mecanism internaţional care urmăreşte aplicarea convenţiei. Convenţia 
suplimentară cu privire la abolirea sclaviei, traficului cu sclavi şi a instituţiilor şi practicilor analoge sclaviei a fost 
adoptată la 7 septembrie 1956 de Conferinţa plenipotenţiarilor Naţiunilor Unite convocată în aplicarea dispoziţiilor 
Rezoluţiei 608 (XXI) a Consiliului economic şi social din 30 aprilie 1956. Ea a intrat în vigoare la 30 aprilie 1957, 
conform dispoziţiilor art. 13. România a ratificat Convenţia la 13 noiembrie 1957 prin Decretul nr. 375/1957. 

În 2014, UNESCO marchează 20 de ani de la lansarea ''Slave Route Project'' (Proiectul Ruta Sclaviei), în 
1994, în Ouidah (Benin), zi prin care se evidenţiază faptul că ignoranţa sau ascunderea unor evenimente istorice 
majore constituie un obstacol în calea înţelegerii reciproce, a reconcilierii şi cooperării între popoare. Proiectul a avut 
un impact semnificativ şi a contribuit la recunoaşterea comerţului cu sclavi şi a sclaviei ca fiind o crimă împotriva 
umanităţii de către Organizaţia Naţiunilor Unite, la Conferinţa mondială împotriva rasismului, de la Durban, din 
2001.  

Ediţia din 2014 a Zilei internaţionale de comemorare a comerţului cu sclavi şi a abolirii acestuia marchează 
şi 50 de ani de la lansarea proiectului ''General History of Africa''(Istoria generală a Africii), care a contribuit, de 
asemenea, la o înţelegere mai corectă a acestui fenomen.  

Cu toate că trebuie să ne gândim la abuzurile comise în trecut pentru a învăţa din greşelile comise, în acelaşi 
timp trebuie să fim vigilenţi şi să căutam să eliminăm formele moderne de sclavie care continuă să afecteze milioane 
de bărbaţi, femei şi copii, peste tot în lume. În prezent, una dintre cele mai răspândite forme de sclavie în lume este 
traficul de persoane,  fenomen ce a luat o amploare din ce în ce mai mare, fiind una dintre problemele cele mai grave 
cu care se confruntă societatea modernă. 
 

Deputat 
Angel Tîlvăr 

 
*** 

01 decembrie - Ziua Mondială a HIV/SIDA 
 
 
 Distinse domnule Preşedinte de şedinţă, 
 Onorat Prezidiu, 
 Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi,  
   

Ziua mondială de combatere a SIDA a fost concepută pentru prima dată în luna august 1987 de către James 
W. Bunn şi Thomas Netter, doi ofiţeri de informare publică din cadrul Programului Global pentru SIDA de la 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Ei au transmis ideea lor directorului Programului Global privind SIDA (acum 
cunoscut ca UNAIDS), dr. Jonathan Mann, care l-a aprobat şi a sugerat ca sărbătorirea primei Zile Mondiale SIDA să 
fie 1 decembrie 1988.  

Ziua Mondială a luptei împotriva SIDA (World AIDS Day) a fost marcată pentru prima dată la 1 decembrie 
1988, după ce, în cadrul întâlnirii miniştrilor sănătăţii, s-a ajuns la ideea toleranţei sociale şi diversificării schimbului 
de informaţii referitor la HIV (SIDA). Marcată anual la data de 1 decembrie, Ziua Mondială a luptei contra SIDA are 
ca scop lupta cu SIDA şi creşterea gradului de conştientizare a pandemiei cauzată de infecţia cu HIV, răspândită în 
prezent în toate regiunile lumii.  

Programul Naţiunilor Unite pentru HIV/SIDA (ONUSIDA) a devenit operaţional din anul 1996 şi a preluat 
planificarea şi promovarea Zilei Mondiale SIDA. Mai degrabă decât se concentreze pe o singură zi, ONUSIDA a 
creat Campania Mondială SIDA în 1997 şi se concentrează pe tot parcursul anului pe comunicaţii, prevenire şi 
educaţie. 

HIV este un retrovirus din familia Lentivirinae, caracterizat prin dezordini imunologice multiple, cu perioadă 
lungă de latenţă, ducând la infecţii oportuniste, malignizări şi deces. De fapt, acest termen denumeşte două virusuri 
înrudite, din categoria retrovirusurilor, HIV-1 şi HIV-2, care cauzează la om sindromul imunodeficienţei dobândite 
(SIDA). 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 24 - 2014  
săptămâna  2- 5  decembrie  2014  

 

 

35

Primele descrieri clinice ale HIV/SIDA au apărut la Viena în 1872 şi la Napoli în 1882. Anul 1932 este 
considerat anul apariţiei infecţiei cu HIV, originară din Africa. În Europa, cel mai vechi caz a fost semnalat în 
Anglia, în 1959, iar în Africa, în 1970. În anul 1982, boala este denumită SIDA. 

SIDA a ucis mai mult de 25 de milioane de oameni între 1981 şi 2007, iar aproximativ 33,2 milioane de 
oameni trăiesc cu HIV în întreaga lume începând cu anul 2007, aceasta fiind una dintre cele mai distructive epidemii 
din istorie. Conform raportului global UNAIDS în 2012 asupra situaţiei HIV/SIDA în lume, numărul total de 
persoane infectate cu HIV este de 35,3 milioane, inclusiv 2,1 milioane de adolescenţi, iar de la debutul pandemiei de 
maladia SIDA au decedat 25 milioane de persoane. La nivel mondial, aproximativ 7.000 de persoane sunt infectate 
zilnic.  

În anul 1984, în România se publică primul articol despre sindromul imunodeficienţei dobândite. În anul 
1985, se depistează primele cazuri de infecţie HIV/SIDA în România: 8 adulţi şi 2 copii, iar în 1990, România 
raportează 1094 cazuri de SIDA la copii, reprezentând 50% din totalul de cazuri de SIDA din Europa. În 2001 erau 
înregistrate 7.700 cazuri de SIDA (6436 copii şi 1334 adulţi) şi 2486 decese, pentru ca în 2003 numărul bolnavilor cu 
HIV/SIDA în viaţă la sfârşitul anului să fie de 10.239 (dintre care 4783 cazuri SIDA – 3.605 copii şi 1.178 adulţi) şi 
numărul de decese, de 3.657 cazuri. În primele 3 luni ale anului 2010 erau înregistrate 16.299 cazuri HIV/SIDA, 
dintre care 9.817 la copii 0 – 14 ani. Conform ultimei statistici publicată pe 30 septembrie 2014. 12.732 trăiesc în 
România. În prezent, România este o ţară cu incidenţă (număr de noi cazuri descoperite anual raportat la populaţie) şi 
prevalenţă (număr cumulativ de cazuri descoperite de la începutul epidemiei raportat la populaţie) HIV şi SIDA mici. 

La nivel european, s-au elaborat două documente de referinţă, respectiv Declaraţia de la Dublin cu privire la 
Parteneriatul în Lupta Împotriva HIV/SIDA în Europa şi Asia Centrală (24 februarie 2004) şi Declaraţia de la Vilnius 
cu privire la Măsurile de Întărire a Răspunsului în faţa HIV/SIDA în statele Uniunii Europene şi în ţările vecine (17 
septembrie 2004), prin care atât România, cât şi celelalte ţări remarcau creşterea înregistrată de epidemia HIV/SIDA 
în rândul tinerilor din Europa de Est şi potenţialul de extindere a acesteia în Sud-Estul Europei şi Asia Centrală, 
precum şi o reizbucnire a epidemiei în Europa de Vest. Comisia Europeană a adoptat în septembrie 2004 un 
document cu privire la „Abordarea coordonată şi integrata în lupta împotriva HIV/SIDA în cadrul Uniunii Europene 
şi în vecinătatea acesteia”. În 2011, statele membre ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii au adoptat o nouă Strategie 
Globală în domeniul sănătăţii privind HIV/SIDA pentru 2011-2015, în care sunt evidenţiate 4 direcţii: optimizarea 
prevenţiei HIV, a diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor; monitorizarea efectelor răspunsului HIV asupra 
sănătăţii;   structurarea unor sisteme de sănătate puternice şi susţinute; monitorizarea inegalităţilor şi respectarea 
drepturilor omului.  

În România, prima strategie în acest sens, Strategia Naţională HIV/SIDA 2008 – 2013 a fost elaborată, cu 
sprijinul Naţiunilor Unite, de către Comisia Naţională pentru Supravegherea, Controlul şi Prevenirea Cazurilor de 
Infecţie HIV/SIDA, în conformitate cu prevederile Legii nr. 584/ 2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii 
maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările 
ulterioare.   

Strategia Naţională HIV/SIDA 2011 – 2015 a fost elaborată de către Ministerul Sănătăţii, prin intermediul 
Comisiei Naţionale de Luptă Anti-SIDA, în colaborare cu Comitetul Naţional de Coordonare HIV/SIDA şi Centrul 
Român HIV/SIDA cu sprijin financiar din partea UNODC, UNICEF şi UNAIDS, în perioada mai – octombrie 2010.  

Printre măsurile de prevenire şi tratament a infecţiei HIV se numără: integrarea strategiilor şi activităţilor de 
securitate hemotransfuzională, supravegherea şi controlul de laborator care permit excluderea transmiterii infecţiilor 
sanguine prin hemotransfuzii; activităţi axate pe prestarea serviciilor de asistenţă, îngrijiri medicale, aderarea la 
tratamentul ARV; consilierea şi testarea voluntară a gravidelor, în cadrul prevenirii transmiterii infecţiei cu HIV de la 
mamă la făt. 

Un rol important în promovarea modului sănătos de viaţă şi prevenirea infecţiei cu HIV în rândul tinerilor le 
revine instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medico-sanitare, sociale, dar şi societăţii civile.  

Începând cu 2008, în fiecare an, tema Zilei Mondiale SIDA este aleasă de Comisia Mondială SIDA după 
consultări ample cu oameni, organizaţii şi agenţii guvernamentale implicate în prevenirea şi tratarea HIV/SIDA. 
Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a declarat campania „Tendinţa zero: Zero cazuri noi de infecţie cu HIV. Zero 
discriminări. Zero cazuri decesuri în rezultatul maladiei SIDA”, care va continua până în anul 2015 şi va promova 
activităţi de prevenire, tratament şi îngrijiri a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA. 

Ziua Mondială de combatere SIDA oferă o oportunitate pentru prevenirea infecţiei cu HIV şi îndeamnă spre 
deschidere şi schimbare, pentru o transformare globală către zero cazuri discriminare. Nimeni nu trebuie să treacă 
prin experienţa discriminării din motiv că este HIV pozitiv. 
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Infecţia cu HIV într-un termen relativ scurt a căpătat o răspândire pandemică, devenind o problemă de ordin 
global, afectând toate continentele şi ţările lumii, iar în unele regiuni modificându-şi radical tendinţele de răspândire. 

 
Deputat 

Angel Tîlvăr 
 

*** 
 

Societatea europeană şi pensiile ocupaţionale 
 

Societatea europeană îmbătrâneşte. Sistemele de pensii din Uniunea Europeană trebuie să se adapteze pentru 
a asigura pensii adecvate, sigure şi viabile, lucru dificil de realizat. Abordarea eficace a acestor provocări impune 
realizarea de acţiuni care să fie coordonate îndeaproape de către statele membre.  

În primul rând, sunt necesare standarde mai ridicate de guvernanţă care să reflecte cele mai bune practici la 
nivel naţional în urma crizei economice şi financiare, pentru a proteja membrii şi beneficiarii schemelor şi a facilita 
furnizarea de pensii la nivel transfrontalier în condiţii de siguranţă. Unele instituţii pentru furnizarea de pensii 
ocupaţionale sunt instituţii financiare de mari dimensiuni, iar disfuncţionalităţile acestora ar putea să afecteze 
stabilitatea financiară şi să aibă consecinţe sociale semnificative. Acest lucru este deosebit de important, având în 
vedere că tot mai multe scheme de pensii ocupaţionale sunt bazate pe contribuţii determinate. 

În al doilea rând, trebuie reduse divergenţele în materie de reglementare, cerinţele care se suprapun şi 
procedurile transfrontaliere excesiv de împovărătoare. Instituţiile transfrontaliere pentru furnizarea de pensii 
ocupaţionale sunt limitate în prezent. Dar este foarte probabil ca presiunea crescândă asupra sectorului pensiilor 
ocupaţionale să se accentueze semnificativ, având în vedere reducerea continuă a sistemelor publice de pensii, 
instituţiile transfrontaliere pentru furnizarea de pensii ocupaţionale putând juca un rol din ce în ce mai important în 
furnizarea de pensii ocupaţionale. De altfel, mai multe state membre au introdus noi legi menite să stimuleze 
instalarea pe teritoriul lor a instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale.  

În al treilea rând, au fost constatate lacune semnificative în ceea ce priveşte nivelul informaţiilor furnizate 
membrilor şi beneficiarilor schemelor de pensii din întreaga Uniune Europeană. Mulţi membri nu sunt conştienţi că 
drepturile lor de pensie nu sunt garantate sau că acestea ar putea, chiar dacă au fost acumulate, să fie reduse de către 
instituţiile pentru furnizarea de pensii ocupaţionale, ceea ce nu s-ar întâmpla în cazul altor contracte financiare. De 
asemenea, membrii schemelor nu sunt adesea conştienţi de impactul semnificativ al comisioanelor asupra drepturilor 
de pensie. 

Sectorul instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale se dezvoltă în numeroase state membre în care 
pensiile ocupaţionale jucau până în prezent un rol limitat, inclusiv prin stabilirea de cadre de reglementare. Dacă nu 
se stabileşte un cadru de reglementare actualizat la nivelul Uniunii Europene, există în prezent riscul ca statele 
membre să continue să dezvolte soluţii divergente, accentuând astfel fragmentarea la nivelul reglementării. În plus, 
materializarea îmbunătăţirii performanţei pensiilor ocupaţionale necesită perioade îndelungi de timp. Lipsa de acţiune 
imediată ar duce la pierderea unor oportunităţi în ceea ce priveşte economiile de costuri şi randamentul investiţiilor, 
precum şi la realizarea de planificări financiare neadecvate de către milioane de europeni. De asemenea, ar creşte în 
mod disproporţionat povara pentru generaţiile mai tinere şi s-ar submina solidaritatea între generaţii.  
 

Deputat  
Radu Babuş 

 
*** 

 
Direcţia Uniunii Europene  

 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 
La sfârşitul celui de-al doilea război mondial când ţările aflate pe continentul european erau devastate din 

punct de vedere social şi în colaps economic, noţiunea de Unitate Europeana era ideea salvatoare. 
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 Ţări precum Franţa, Germania, Olanda, şamd, au concretizat această idee punând bazele unei pieţe 
economice comune în care, în primă etapă, resursele miniere şi metalurgice erau utilizate la comun iar în următoarea 
etapă libera circulaţie a persoanelor, capitalurilor şi serviciilor a fost garantată.  
 De-a lungul timpului mai multe ţări de pe continentul european au îmbrăţişat această idee şi au aderat la ea. 
Procesul de integrare a presupus nu numai libertatea de mişcare a resurselor necesare unei economii în expansiune, ci 
şi egalitatea cetăţenilor ţărilor membre Uniunii cât şi sprijinul comun acordat în faţa unor posibile ameninţări externe. 
Egalitate, cooperare şi unitate defineau conceptul de Uniune Europeană. 
 Realitatea relevată de alegerile pentru Parlamentul European aduc în centrul atenţiei o problemă ce nu trebuie 
tratată cu superficialitate: extremismul. 
 În contextul crizei economice care a afectat întreaga Europă şi din cauza măsurilor de austeritate aplicate, 
cetăţenii ţărilor membre şi-au pierdut încrederea în această unitate europeană. Globalizarea a fost considerată ca fiind 
principala cauză care a estompat avântul economic al ţărilor, iar dezechilibrele de pe piaţa muncii au condus la 
dorinţa implementării unor politici anti-imigraţioniste. 
 Simplele păreri naţionaliste au fost transformate în propagandă populistă şi demagogică, iar în spectrul 
politic partide radicale şi extremiste şi-au făcut apariţia, profitând de oportunitate. 
 Mesajul acestor partide, adeseori xenofobe şi naţionalist-extremiste şi-au găsit simpatizanţi  în rândul 
euroscepticilor şi un număr suficient de voturi pentru a le asigura o pondere deloc de ignorat din cadrul Parlamentului 
European. Nu mai este o surpriză faptul că euroscepticismul şi extremismul care şi-au facut loc în forul european de 
putere pot pune în pericol conceptul de Europă unită şi pot conduce la divizarea acesteia. 
 Consider că fiecare ţară membră UE are datoria de a-şi informa cetăţenii cu privire la posibilele urmări ale 
extremismului şi mai ales clasa politică are datoria de a veghea asupra democraţiei propriei ţări. 
Rasismul, ura pentru diverse naţiuni şi categorii nu trebuie să mai fie folosite drept teme de campanie. 
Repercursiunile acestor fapte ne vor afecta pe toţi, deopotrivă.  
 

Deputat 
Vasile-Daniel Suciu 

 
*** 

 
Mergem înainte 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 

 
 Iată-ne astăzi într-o ipostază neaşteptată. Nu puţini sunt cei care au fost surprinşi de evoluţia defavorabilă a 
alegerilor prezidenţiale. Da, am suferit o înfrângere. Candidatul pe care noi l-am propulsat în mijlocul ringului 
politic, delegându-i responsabilitatea de a câştiga funcţia cea mai înaltă în stat nu a izbutit să dobândească votul 
majorităţii românilor. 
 Dar vreau să reamintesc colegilor faptul că Victor Ponta a fost, totuşi, votat de către 5,2 milioane de români, 
voturi de încredere acordate în mod cinstit într-o campanie curată şi fără şiretenii. Acesta este un succes ce nu trebuie 
ignorat, mai ales prin prisma faptului că vine în completarea altor victorii demne de menţionat.  
 Partidul Social Democrat a câştigat un scor impresionant la europarlamentare, dublu faţă de naţional-liberali, 
în timp ce democrat-liberalii abia au ţinut pasul.  De asemenea social-democraţii au câştigat şi ultimele alegeri locale, 
schimbând fundamental harta politică a ţării, în condiţiile în care s-au obţinut peste 50% din mandatele pentru 
preşedinţia consililiilor judeţene, iar în formula USL scorul final fiind situat la valoarea de 88%, scoţând pe această 
cale şi PNL-ul din anonimatul şi starea de spleen în care era cufundat. În cele din urmă, voi aminti şi faptul că tot 
PSD deţine cele mai numeroase mandate de parlamentari.  
 Doamnelor şi domnilor, există un motiv pentru care PSD-ul este majoritar, şi acela este că oamenii au 
acordat cea mai mare pondere a încrederii lor candidaţilor din rândurile social-democrate. Avem, în continuare, 
responsabilitatea de a duce aceste mandate la bun sfârşit şi de a îndeplini programul politic promis oamenilor care ne-
au ales.  
Prioritatea zero a partidului nu este găsirea vinovatului şi tragerea la răspundere a membrilor de partid, ci continuarea 
actului de guvernare şi susţinerea măsurilor economice de care cetăţenii au nevoie.  
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 Eu, ca mândru membru PSD şi parlamentar cu drepturi depline, îmi voi concentra atenţia, mai departe, pe 
perspectivele ţării de creştere economică, pe soluţia pentru mărirea salariului minim, pe extinderea măsurii de 
reducere a TVA-ului la mai multe categorii de produse, cât şi la alte modalităţi de susţinere socială şi de eliberare a 
poverii fiscale suferite de cetăţeni. 
 Pe final, doresc să transmit colegilor mei, ceea ce un autor anonim spunea: “Dacă privim în direcţia bună, tot 
ce mai trebuie să facem este să mergem înainte.” 
 

Deputat 
Vasile-Daniel Suciu 

 
*** 

 
Vocea generaţiei tinere 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 

 
 Poate din cauza faptului că nu am ieşit victorioşi la aceste alegeri prezidenţiale suntem împiedicaţi să vedem 
noul curent care a pătruns în viaţa politică.  
 Dacă o mare problemă a clasei politice era reprezentată de imposibilitatea mobilizării unui număr mai mare 
de votanţi cât şi participarea redusă a tinerilor la scrutinurile electorale ale ultimilor ani, anul curent pune capăt 
acestui trend nefast şi face simţită prezenţa tinerei generaţii.  
 Prin votul şi participarea lor la decizia politică, tinerii au transmis faptul că au devenit interesaţi de maniera 
în care resursele publice sunt gestionate şi de modul în care statul interacţionează cu nevoile lor.  
 În această campanie, ea, generaţia tânără, s-a mobilizat şi a militat pentru convingerile sale, de dreapta sau de 
stânga, transmiţând astfel un mesaj foarte clar pentru noi: tinerii doresc schimbarea şi sunt pregătiţi să o producă ei 
înşişi. 
 Nu sunt bucuros că majoritatea tinerilor au ales să nu îl voteze pe candidatul Victor Ponta, dar ideea unei 
societăţi româneşti în care tinerii participă activ, îşi expun problemele şi părerile cu privire la îndeplinirea nevoilor 
lor, este un deziderat pe cale să devină o realitate a ţării noastre, iar acest lucru este important pentru mine. 
 Aceşti tineri care s-au mobilizat, nu au facut-o pentru a le oferi şansa oportuniştilor de a se ascunde sub sigla 
PNL şi în spatele lui Klaus Iohannis sau pentru a transmite democrat-liberalilor că sunt doriţi la conducere, ci pentru 
a semnaliza dorinţa de a face politică într-o manieră diferită, pentru un viitor mai bun şi pentru a curăţa instituţiile şi 
organizaţiile politice de corupţie şi nepăsare. Tinerii au votat schimbarea, au votat să fie ascultaţi, consultaţi şi luaţi în 
seamă.  
 Ei sunt viitorul şi aş dori să transmit colegilor mei, cât şi membrilor opoziţiei, că acest vot de încredere, 
oricui a fost el acordat, nu trebuie dezamăgit! 
 

Deputat 
Vasile-Daniel Suciu 

 
*** 

 
Valorile anului 2014 

 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 

 
 Furia aceasta care a putut fi remarcată în timpul campaniei prezidenţiale, cât şi atacurile lansate la adresa 
celor care au votat cu Victor Ponta, sunt doar câteva dintre repercusiunile regimului ultimilor zece ani. Tinerii au fost 
neîndreptăţiţi şi ignoraţi, iar ura pe care au resimţit-o a fost, cu dibăcie, canalizată către Partidul Social Democrat.  
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Intoxicaţi cu prognoze false, conform cărora candidatul social-democrat va aduce cu sine comunismul în această ţară, 
aceştia au fost împiedicaţi să vadă ceea ce PSD este cu adevărat: un partid reînnoit, cu oameni tineri şi idei 
împrospătate. 
 PSD a propus un candidat tânăr care a demonstrat că, atât timp cât se află în slujba cetăţenilor, în 
desfăşurarea actului de guvernare, ideologia politică nu are nici o semnificaţie. În timpul exercitării mandatului său 
de prim-ministru a adoptat măsuri atât de dreapta cât şi de stânga. Cateva mici exemple sunt reglementarea Legii 
voluntariatului, neimpozitarea profitului reinvestit, reducerea CAS, acordarea de ajutoare categoriilor defavorizate şi 
revenirea pensiilor şi salariilor la valoarea de dinaintea tăierii. 
 De asemenea, vizitele lui Victor Ponta în Republica Chineză au fost folosite cu josnicie, în această 
propagandă, pentru a inocula în conştiinţa oamenilor ideea că PSD înseamnă comunism, frig şi beznă. Adevărul este 
că relaţia economică a României cu China este imperioasă în actualul context economic al zonei euro, dat fiind faptul 
că doar în primele luni ale acestui an schimburile comerciale au totalizat 1.6 miliarde de dolari.  
 Dar opinia publică a fost, din nefericire, în acest caz, dezinformată. Dovada că Victor Ponta ar fi fost un 
preşedinte bun era chiar acolo, reflectată în economie, trebuia doar să îţi doreşti să vezi. 
 De ce o parte a tinerilor noştri au ales un candidat obscur care nu a prezentat nici un program politic şi nici 
direcţia pe care o va stabili pentru România, afirm cu mâhnire că nu am înţeles, dar dreptul de a alege este un drept 
câştigat. 
 Aş dori să pot spune că acum ştiu ce îşi doresc tinerii pentru ţară, pentru viitorul lor şi valorile pe care vor să 
le regăsească în membrii clasei politice, dar acest lucru a devenit incert atunci când şi-au oferit votul unui candidat 
care nici măcar o dată nu li s-a adresat direct, dar respect această decizie a lor. 
 Partidul Social Democrat s-a constituit atunci când ţara avea nevoie de echilibru şi stabilitate. Acest partid nu 
înseamnă funcţii politice sau recunoaştere socială, ci el a avut rolul de a oferi cetăţenilor încredere în instituţiile 
statului şi în posibilităţile pe care ţara le poate oferi. Având în vedere lungul drum pe care acest grup politic l-a 
parcurs şi etapa consolidată în care a ajuns, doresc să menţionez că nu ne vom împiedica de o înfrângere care vine în 
urma numeroaselor victorii.  
 Mai mult, vom ieşi mai înţelepţi şi mai buni din această înfrângere urmând a ne continua misiunea pe care 
ne-am asumat-o, aceea de a veghea asupra intereselor oamenilor care ne-au ales. 
 

Deputat 
Ovidiu-Cristian Iane 

 
*** 

 Întrebări 
 
 
 
Adresata domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
 

Lipsa vaccinurilor pentru nou-născuţi 
 

Stimate domnule ministru, 
Se intamplă adesea ca în România să lipsească disponibilitatea de vaccinare a nou-născuţilor, un fapt destul 

de grav şi deloc de ignorat, pentru ca nu de multe ori aceasta omisiune a însemnat pierderea unor vieţi omeneşti.  
De aceasta dată s-a intamplat ca maternităţile din judeţul Suceava să se confrunte, de aproximativ două 

săptămâni, cu lipsa vaccinului necesar imunizării nou-născuţilor împotriva hepatitei de tip B, urmând ca nou-născuţii 
să fie vaccinaţi ulterior, prin reţeaua medicilor de familie, după ce se reia aprovizionarea cu acest tip de vaccin.  

Prima doză de vaccin antihepatitic B se administrează la 24 de ore după naşterea copilului, iar următoarele 
două doze sunt administrate la două luni, respectiv şase luni de la naştere. 

Lunar, în maternităţile sucevene, se nasc între 600 şi 700 de copii.  
Mai multe judeţe din ţară se confruntă, unele chiar de câteva luni, cu lipsa vaccinului antihepatitic B, precum 

şi a vaccinului Pentaxim, împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei şi meningitei virale. 
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În calitate de deputat în circumscripţia electorală nr. 35 Suceava, colegiul uninominal nr. 7, reprezentand 
locuitorii din aceasta zonă, vă rog, domnule ministru, să daţi curs solicitării mele de a-mi răspunde la urmatoarele 
intrebari: 
1. Care este motivul lipsei vaccinului antihepatitic B? 
2. Care este data reluării aprovizionării cu acest tip de vaccin? 
3. Care sunt modalitatile si/sau strategia practica pe care o aveti in vedere, pentru viitor, pentru a evita astfel de 
situatii grave? 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 

 
Deputat 

Ovidiu Cristian Iane 
 

*** 
 
Adresată domnului Gabriel Oprea, ministrul Afacerilor Interne 
  

Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Suceava 
 

Stimate domnule ministru, 
Corpul Politiei de Frontiera din judeţul Suceava este structura militarizată cu îndelungată şi bogată 

experienţă, fiind continuatorul de drept al tradiţiei de luptă a gloriosului Regiment 3 Graniceri, unitate care a fost 
infiinţată după unirea Bucovinei cu Regatul Romaniei la 28 noiembrie 1918 şi mai apoi după Marea Unire de la 1 
Decembrie 1918. 

Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava a fost infiinţat în conformitate cu prevederile Legii nr. 
280/2011 privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru modificarea OUG nr. 104/2001 privind organizarea şi 
funcţionarea Politiei de Frontiera Romane si pentru abrogarea art.4, alin. (4) din OUG nr. 105/2001 privind frontiera 
de stat a Romaniei, in baza O.M.A.I. nr. I/705/15.12.2011. 

Structurile Politiei de Frontiera din judetul Suceava au în competentă 111,115 km de frontiera externă, din 
care 87,168 km frontiera pe uscat (teren muntos impadurit) şi 23,947 km frontiera de apa, avand 3 sectoare si 6 
puncte de trecere a frontierei, din care 2 puncte deschise traficului international (1 rutier şi 1 feroviar) si 4  puncte in 
regim de mic trafic, astfel: 

- S.P.F. Izvoarele Sucevei: 30,881 km, punct de mic trafic: Izvoarele Sucevei – Sepot - la S.F. 630; 
-  S.P.F. Brodina:  35,156 km, punct de mic trafic:  Ulma - Ruska - la S.F. 698; 
-  S.P.F. Radauti :  45,078km, S.F. 764-S.F. 846; 
- punct de trecere a frontierei (feroviar) Vicsani – Vadu Siret - la S.F. 829; 
- punct de trecere a frontierei (rutier) Siret – Porubnoe - la S.F. 842; 
- punct de mic trafic: Vicov – Krasnoilsk - la S.F. 772; 
- punct de mic trafic: Climauti – Belaia Kranita - la S.F. 821; 
Punctul de mic trafic: Vascauti – Novii Volcinet - la S.F. 836 – nu functionează din lipsa infrastructurii. 
În zona localitatilor Bilca, Vicov, Fratauti se intamplă des evenimente care vizeaza activitatea Politiei de 

Frontiera. De altfel, insuficienta resurselor financiare si materiale pentru supravegherea granitei si numarul redus de 
politisti pe tura de serviciu face ca activitatile ilegale in zona Vicov - Bilca - Fratauti sa cunosca o evolutie 
periculoasa. 

În 2010 aceasta a fost singura structura de la frontiera externa cu Ucraina evaluata de experţi ai UE, iar 
concluziile acestora au fost pe deplin favorabile si au reprezentat un punct de mandrie pentru activitatea politistilor de 
frontiera suceveni, iar singura masura prin care le-a fost onorata munca a fost desfiitarea structurii. Prin desfiintarea 
IJPF Suceava au crescut cheltuielile cu deplasarea la si de la locul de munca, cele cu chiriile platite politistilor care 
lucreaza in alta localitate decat cea de domiciliu, si mai ales cu deplasarile pentru efectuarea de activitati de control la 
structurile subordonate, s-a utilizat inadecvat bugetul cu investitii pentru renovarea unor cladiri din patrimoniul 
fostului inspectorat judetean sau pentru asigurarea unor sisteme tehnice instalate la sediul sectorului desfiintat din 
orasul Vicovu de Sus, in timp ce comunicarea pe verticala si pe orizontala este destul de ingreunata, in special cu 
structurile de resurse umane si financiar, in pofida eforturilor care se fac de lucratorii acestor structuri. 
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În actuala structură rolul serviciului de resurse umane nu mai poate fi relevant în managementul structurii 
datorita efectivelor mari pe care le gestioneaza, iar prin neacordarea statutului de personalitate juridica Serviciului 
Teritorial si mai ales lipsirea calitatii de ordonator tertiar de credite face imposibilă derularea unor activităţi simple 
cum ar fi achiziţiile publice pentru derularea activitatilor curente, derularea contractelor cu furnizorii de servicii sau 
protocoale de colaborare cu alte structuri la nivel judetean. Cooperarea cu instituţiile statului cu atributiuni în 
domeniul ordinii publice şi sigurantei naţionale nu a mai fost la nivelul inregistrat in anul 2011, iar acest fapt a 
permis cresterea activitatii infractionale si este posibil ca in continuare evolutia acestui fenomen sa aiba efecte 
financiare negative pentru statul roman. Introducerea în ţară a unor cantităţi foarte mari de marfuri provenind din 
tarile ex-sovietice produce pagube la bugetul de stat care pot fi mai mari decat economiile anuale venite odata cu 
reorganizarea politiei de frontiera. 

Reamintesc ca, in decembrie 2011, cele 21 de inspectorate judetene ale Politiei de Frontiera, prin 
reorganizarea institutiei, au fost comasate in cinci inspectorate teritoriale si Garda de Coasta. Astfel, paza la frontiera 
cu Republica Moldova este asigurata de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi, cea de la frontiera 
cu Bulgaria, de ITPF Giurgiu, la frontiera cu Serbia - ITPF Timisoara, la granita cu Ungaria - ITPF Oradea, iar la cea 
cu Ucraina - ITPF Sighetu Marmatiei, in timp ce paza la frontiera maritima, Delta Dunarii, Dunarea interioara si 
frontiera de uscat cu Bulgaria este asigurata de Garda de Coasta.  

La nivelul fiecarui inspectorat judetean se elabora o Conceptie privind controlul frontierelor adaptata la 
specificul zonei deoarece, pentru fiecare judet exista o situatie operativa specifica, generata de situatia demografica, 
de configuratia terenului, de situatia economica, de tipul frontierei si de alti factori.  

Mai mult, dupa reorganizarea din decembrie 2011 doua cladiri modernizate din patrimoniul fostului 
Inspectorat Judetean al Politiei de Frontiera Radauti nu sunt utilizate, fiind trecute in conservare si sunt intr-o 
continua degradare, cu consecinte financiare majore. 

Prin reorganizarea politiei de frontiera din decembrie 2011, resursele alocate la nivelul unor structuri PF din 
judetul Suceava (carburant, consumabile, fonduri pentru intretinerea fasiei de protectie-principal mijloc de control la 
frontiera verde) au scazut, iar acest lucru are un impact negativ asupra activitatilor lor zilnice.  

Toate acestea au avut drept consecinta directa cresterea infractionalitatii transfrontaliere si inclusiv a faptelor 
ilicite savarsite de catre autori necunoscuti. 

Analiza situatiei reale din teritoriu are ca rezultat următoarele aspecte: 
- situaţia operativa la nivelul frontierei, pe raza judetului Suceava a fost si este complexa, fenomenul 

contrabandei, in special cu tigarete de provenienta Republica Ucraina şi Moldova, cunoaste o crestere semnificativa 
fata de anii precedenti; 

- rezolvarea unor evenimente de frontiera complexe, prin implicarea structurilor operative din cadrul 
Inspectoratului General al Politiei de Frontiera; manevra de forte si mijloace ar fi mult mai rapida datorita faptului ca 
distanta este mult mai mica si mai usor de parcurs avand in vedere infrastructura, pe relatia Bucuresti–Radauti, 
implicand reducerea timpilor de interventie, combustibilul folosit si uzura masinilor; 

- pe linia imputernicitului de frontiera, cooperarea cu organele de graniceri ucraineni se va realiza mai 
eficient pe relaţia Radauti – Cernauti si datorita punctului de Contact Porubnoe situat pe teritoriul ucrainean în 
imediata vecinatate a P.T.F. Siret; 

- pe linia relatiilor internationale, Consulatul General al Ucrainei in Romania isi desfaoara activitatea in 
municipiul Suceava, iar Consulatul General al Romaniei in Ucraina isi desfasoara activitatea la Cernauti, situatie ce 
asigura o colaborare facila intre cele doua misiuni diplomatice in problematica managementului la frontiera; 

 - pe raza judetului Suceava functioneaza P.P.F. Aeroport Suceava, deschis traficului international de marfuri 
si persoane din 2005 si care, in urmatoarea perioada de timp va fi supus modernizarii conform documentelor semnate 
si probate la nivelul Consiliului Judetean Suceava; 

- traficul international de marfuri si persoane care tranziteaza Vama Siret (punctul de trecere a frontierei 
rutier Siret - reprezentand cea mai activa vama la frontiera cu Republica Ucraina)  şi Vama Vicsani (punctul de 
trecere a frontierei feroviar Vicsani)  sunt in continua crestere fata de anii precedenti;  

- numarul punctelor de trecere a frontierei cu Republica Ucraina este mare la nivelul Judetului Suceava, 
acestea fiind modernizate in vederea funcţionarii in regim international; 

- activitatea de pregatire a personalului in vederea aderarii la spatiul Schengen ar fi mult mai eficienta prin 
scurtarea distantelor si a timpilor de deplasare a ofiterilor cu pregatirea la structurile subordonate; 
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- supravegherea frontierei alpine, care trebuie abordata in contextul pozitionarii geografice a frontierei de 
Nord a Romaniei, necesitand o abordare regionala, pe cele doua zone, a problemelor legate de administrarea unui 
segment deosebit de important din viitoarea frontiera Schengen. 

- Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei are in competenta si 
supravegherea granitei cu Ungaria, ceea ce reprezinta o frontiera interna nu externa a UE, in mod normal sediul P.F. 
Radauti ar trebui sa se ocupe de frontiera externa, astfel ar reprezenta mult mai bine interesele Uniunii Europene. 

In calitate de deputat in circumscriptia electorala nr. 35 Suceava, colegiul uninominal nr. 7, reprezentand 
locuitorii din aceasta zona, va rog, domnule ministru, sa dati curs solicitarii mele de a analiza cele expuse mai sus si 
de a-mi raspunde la urmatoarele intrebari: 

1. Care este, in prezent, nivelul cheltuielilor efectuate cu deplasarea la/de la locul de muncă, cele cu 
chiriile plătite politistilor care lucreaza in altă localitate decat cea de domiciliu si cu deplasările pentru efectuarea 
activitătilor de control (transport si cazare) la structurile subordonate, in comparatie cu nivelul cheltuielilor dinaintea 
reorganizării din decembrie 2011? 

2. In motivarea modificarii structurilor Politiei de Frontiera din 2011, s-a mentionat necesitatea 
existentei unei conceptii unitare de supraveghere şi control la nivelul fiecarei frontiere cu un stat vecin, care este 
motivul pentru care nu s-a luat o astfel de masura nici pana in prezent? 

3. Care este avantajul acestei reorganizari in conditiile în care realitatea din teritoriu contrazice 
motivarea ei?  

4. Comparand rezultatele şi eficienţa activitatii Structurii Politiei de Frontiera Suceava înainte şi după 
reorganizarea in Serviciu Teritorial, nu consideraţi oportună reînfiinţarea Inspectoratului Judetean al Politiei de 
Frontieră Suceava, cu sediul în Municipiul Rădăuţi? 

Solicit raspuns in scris. 
Vă mulţumesc, 

 
Deputat 

Ovidiu Cristian Iane 
 

*** 
 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
 

Distribuirea dozelor de vaccin antigripal în judeţul Tulcea 
 

Stimate domnule ministru, 
 

Răcirea relativ bruscă a vremii din ultimele zile a adus în atenţia populaţiei necesitatea vaccinării antigripale 
gratuite, proces care trebuie urgentat în beneficiul oamenilor, mai ales a celor cu probleme de sănătate, a copiilor şi a 
vârstnicilor. La nivelul judeţului Tulcea, Direcţia de Sănătate Publică încă nu a primit până acum dozele de vaccin 
antigripal din partea Ministerului Sănătăţii, care sunt aşteptate pentru imunizarea populaţiei, mai ales a categoriilor 
aflate în grupele de risc.  
 Având în vedere gradul de aşteptare al oamenilor din Tulcea, vă întreb respectuos domnule ministru: 
1. Când estimaţi că vor ajunge dozele de vaccin antigripal la DSP Tulcea? 
2. Care este numărul dozelor de vaccin antigripal care vor fi trimise de Ministerul Sănătăţii pentru imunizarea 
populaţiei tulcene incluse în grupele de risc, gravide, bolnavi cronici, diabetici şi persoane cu vârste mai mari de 65 
de ani? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Neviser Zaharcu 

 
*** 
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Adresată domnului Lucian Eduard Simion, Guvernatorul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării 
 

Teama populaţiei din Delta Dunării în urma înmulţirii animalelor sălbatice din arealul protejat 
 

Stimate domnule guvernator, 
 

Locuitorii zonelor izolate din Delta Dunării mi-au semnalat, în cadrul audienţelor de la biroul meu 
parlamentar, să sunt îngrijoraţi cu privire la înmulţirea masivă a numărului animalelor sălbatice, îndeosebi porci 
mistreţi şi şacali. Prezenţa excesivă a acestora în localităţile Deltei îi fac pe oameni să trăiască cu teama că ar putea fi 
atacaţi în orice moment de către animalele respective. Oamenii mi-au spus că în ultima perioadă numărul animalelor 
este în continuă creştere, drept pentru care le este frică pentru viaţa şi sănătatea lor. De asemenea, autorităţile locale 
din zonele umede a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării au atras atenţia că animalele amintite provoacă numeroase 
distrugeri ale culturilor agricole, şi, de asemenea, pagube importante în gospodăriile populaţiei. 

După cum bine cunoaşteţi, vânătoarea în Delta Dunării a fost interzisă în urmă cu trei ani, odată cu apariţia 
Legii 136/5 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei 
„Delta Dunării”. Pe de altă parte însă, un document emis de Consiliul Judeţean Tulcea, intrat în vigoare înaintea 
Legii 136/2011, stipulează că este permisă vânătoarea raţional reglementată în Delta Dunării, ca fiind o activitate 
tradiţională în zonă. De altfel, pe marginea celor două documente au existat unele controverse, având în vedere că 
Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”  nu a prea fost de acord cu acest concept de vânătoare raţională 
efectuată în Deltă.  
 Pentru a proteja echilibrul biodiversităţii din arealul Deltei Dunării, zonă inclusă în Lista Patrimoniului 
Mondial Cultural si Natural al UNESCO, consider că trebuie să rezolvaţi într-un fel, în baza legilor şi regulamentelor 
în vigoare, diminuarea populaţiilor de şacali şi porci mistreţi, specii de animale considerate invazive, respectiv care 
se răspândesc rapid şi cauzează modificări în cadrul ecosistemelor. 
 Având în vedere cele relatate şi cunoscând preocuparea dvs. pentru protejarea arealului Deltei Dunării, vă 
întreb cu respect: 
1. Ce demersuri a făcut Colegiul Executiv al Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” pentru a rezolva solicitările 
populaţiei din zonele afectate de animalele sălbatice? 
2. Există posibilităţile legale de diminuare a numărului şacalilor şi porcilor mistreţi, printr-o vânătoare de 
extracţie controlată? 
3. Care este excedentul de animale sălbatice existent în prezent în Delta Dunării? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Neviser Zaharcu 

 
*** 

 
Adresată domnului Mihnea Costoiu, ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi 
Dezvoltare Tehnologică 
 

Analiza posibilităţii de preluare a Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Târgu-Jiu, de către 
Universitatea Constantin Brâncuşi 

 
Motivarea: 
Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Târgu-Jiu are un domeniu de activitate complex: cercetare şi 

producţie pomicolă, cercetare şi producţie în viticultură, producător de vinuri. 
Această staţiune are un potenţial foarte bun în zona agricolă, având rezultate foarte bune şi  în ceea ce 

priveşte creşterea competitivităţii economice.  
În octombrie 2013, Staţiunea Pomicolă Târgu-Jiu nu mai avea decât 10% din patrimoniu. Acest lucru a dus la 

imposibilitatea acoperirii cheltuielilor respectivei instituţii. Datoriile însumate de ridicau la 15 miliarde lei vechi, 
sumă din care doar 3 miliarde reprezentau creanţe, restul fiind penalităţi de întârziere.  
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Chiar dacă anul 2013 a fost încheiat pe profit, pentru Staţiunea Pomicolă Târgu-Jiu, datoriile amintite mai sus 
nu au putut fi înlăturate. 

Există posibilitatea ca această staţiune să fie preluată de către Universitatea Constantin Brâncuşi, fără 
datoriile de 3 milioane de lei?  Dacă da, în cât timp va putea fi preluată? 

Vă rog frumos să îmi răspundeţi în scris. 
Vă mulţumesc! 
 
 

Deputat 
Mihai Weber 

 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declaraţii politice 
 
 
 
 
 
 

Domnule Ponta, după eşecul din 16 noiembrie, aţi uitat să mai guvernaţi! 
 
 Domnule preşedinte de şedinţă, 

Stimaţi colegi, 
 

În ultima vreme, mai ales după alegerile prezidenţiale, asistăm cu toţii la o diluare a actului de guvernare, 
care din păcate nu este concentrat pe identificarea de soluţii la problemele reale ale societăţii româneşti. 
Deşi Guvernul Ponta trebuia să prezinte Parlamentului, Proiectul Bugetului de Stat pentru anul 2015 încă din data de 
15 noiembrie,  nici până la acest moment nu avem un draft al acestui document extrem de important pentru România. 
   Acest Guvern nu are nici cea  mai mică preocupare pentru a guverna eficient această ţară, în schimb vedem 
o intensă activitate politică în cadrul principalului partid din arcul guvernamental- PSD, care nu aduce nimic bun 
românilor, ci doar spectacol media. 
 Miniştrii Guvernului Ponta au uitat că principala lor activitate trebuie să fie cea guvernamentală, iar cea de 
membru de partid trebuie trecută pe planul doi. 
 O simplă evaluare a activităţii miniştrilor cabinetului Ponta în ultimele două săptămâni ne demonstrează că la 
nivel de măsuri guvernamentale promovate prin acte normative există o apatie totală. 
 Dacă în timpul campaniei  electorale  premierul Victor Ponta nu rata nicio şedinţă de Guvern în care să 
anunţe luarea de măsuri de creştere salarială, zugrăvind în roz situaţia economică a României pentru anul 2015, acum 
s-a lăsat o tăcere grea dinspre Palatul Victoria în legătură cu toate aceste promisiuni. 
.Sub pretextul că se lucrează la Buget pentru a fi prezentat delegaţiei partenerilor financiari externi sosiţi în Bucureşti 
încă de ieri, premierul Ponta îşi pregăteşte de fapt explicaţiile publice pe care le va avea de dat românilor în cazul în 
care  cele mai multe dintre promisiunile făcute nu vor putea fi onorate. 
 Dublul limbaj practicat până de curând de către Victor Ponta va fi devoalat. Acum, când se contruieşte 
bugetul, sub atenta supraveghere a experţilor Fondului Monetar Internaţional şi ai Comisiei Europene, va ieşi la 
iveală adevărata faţă a guvernării PSD. 
 Constat cu îngrijorare că actualul Executiv şi-a epuizat resursa de guvernare, dă semne de oboseală, iar lipsa 
de preocupare pentru treburile ţării riscă să compromită dezvoltarea noastră ca ţară şi pune serios sub semnul 
întrebării bunăstarea mult aşteptată de toţi românii. 

O eventuală remaniere sau restructurare a Guvernului, aşa cum anunţă de câteva zile premierul Ponta, nu este 
altceva decât o simplă cosmetizare a unei guvernări, lipsită de substanţă. Totul pare să se reducă de fapt la 
recompensarea cu funcţii a celor care l-au susţinut pe Victor Ponta în campania pentru prezidenţiale   
 În schimb, prezentarea şi dezbaterea Bugetului de stat pentru anul 2015 este examenul pe care îl are de dat 
Cabinetul Ponta în faţa întregii naţiuni, iar noi, cei din opoziţie, vom amenda în mod constructiv bugetul propus, 
astfel încât resursele financiare să fie distribuite în mod corect  spre acele zone care generează creştere economică şi 
pentru reducerea decalajelor de dezvoltare între zonele ţării. Sunt convins că toate forţele politice parlamentare sunt 
comştiente că susţinerea reală a investiţiilor este singura soluţia pentru atingerea acestor obiective. 
 

Deputat 
Costin Gheorghe 

 
*** 
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A fi român e mai mult decât o adresă din buletin! 
 
 Domnule preşedinte,   

Stimaţi colegi, 
 Dacă ziua de  1 decembrie e un simbol al unităţii românilor, o zi care, acum 96 de ani, a marcat începutul 
unui nou drum, atunci ziua de 16 noiembrie 2014poate fi consideratămomentul unei noi uniri, momentul cândromânii 
de pretutindeni s-au mobilizat  pentru a schimba un sistem care avea ca temelie convingerea că ţara asta trebuie pusă 
în mâna unor păpuşari, a unei maşinării politice corupte şi opace.  
 Astfel, prin alegerea făcută, valul speranţei care a invadat inimile românilor acum aproape un secol este 
prezent acum atât în România, cât şi în afara sa. Se doreşte   normalitate, un traseu decent al ţării, o ţară unde mândria 
de a fi român să nu fie  un slogan electoral, ci o realitate. Oameni din întreaga lume au arătat că a fi român e mai mult 
decât o adresă din buletin!  
 Dacă unii se nasc români, alţii devin sau trăiesc şi se comportă româneşte, nu trebuie uitat că cel mai 
important lucru care ne defineşte este tocmai omenia şi respectul, iar lipsa de respect care s-a văzut atât pe 2 cât şi pe 
16 noiembrie nu a rămas trecută cu vederea în memoria colectivă. Oamenii ţinuţi în ploaie şi frig în afara 
ambasadelor, intervenţia forţelor de ordine împotriva unor oameni paşnici veniţi să îşi exercite un drept legitim, 
ţinerea în sărăcie....asta înseamnă dispreţ la adresa propriilor cetăţeni. Dar rezultatele alegerilor au arătat că minciuna 
şi aroganţa se sancţionează, iar faptul că bucătăria electorală a PSD-ului, plină de o retorică pseudo-patriotică , nu  a 
maigenerat voturi cu miros de mititei şi pomană  e cel mai grăitor exemplu că românii nu se lasă călcaţi în picioare. 
 Liderii politici de mahala, cei care consideră dreptul la vot o lozincă, trebuie să dea piept cu realitatea. 
Nevoia de schimbare exprimată de un număr covârşitor trebuie să îi facă să deschidă uşile dialogului pentru ca 
dezideratul de construcţie a unei Românii a lucrului bine făcut să prindă contur. Mobilizarea fără precedent în istoria 
postdecembristă nu va rămâne fără consecinţe, dar acest lucru va fi posibil doar dacă interesul naţional este pus 
înaintea oricărui interes particular. 
 Mentalităţile au evoluat şi românii au arătat că perseverenţa, un parcurs profesional echiibrat, buna creştere, 
răbdarea şi lipsa de aroganţă încă sunt apreciate şi " rentabile". Problema fundamentală rămâne însă dacă PSD-ul va 
continua dialogul surzilor, sau va alege să pună umărul la treabă şi să nu mai lupte contra poporului român.  
Vă mulţumesc pentru atenţia acordată. 
 

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 

 
1 decembrie 2014: corpul politic al naţiunii consolidat prin alegeri pe ambele maluri ale Prutului 
 
Stimaţi colegi,  
 
Ca liberal, ziua naţională îmi aduce mereu aminte de cea mai înţeleaptă definiţie a naţiunii, propusă de un 

filosof francez : naţiunea este un plebiscit la care luăm parte zi de zi. Este, aşadar, o alegere zilnică de a fi împreună, 
de a fi o comunitate civică, de a contribui la binele comun, recunoscând în acest mod legăturile care ne unesc şi 
construindu-le permanent prin actele noastre.  

Oamenii politici ai secolelor şi anilor premergători unirii, dar şi ostaşii români care au luptat în numeroase 
războaie pentru a apăra teritoriile viitorului stat naţional sunt exemple ale unei opţiuni ferme, în numele unor 
principii, pentru un ideal. Lecţiile istoriei naţionale în regiunea noastră, dar şi lecţiile istoriei recente ne arată că o 
astfel de dedicaţie rămâne la fel de preţioasă indiferent de context.  

În zilele noastre, unitatea naţională se realizează prin aportul fiecărui membru al comuniăţii la binele comun 
şi prin opţiuni ferme privind viitorul acestei comunităţi. Soliditatea proiectului naţional, dar şi cea a statului se rescriu 
astăzi în opinia mea prin participarea civică şi prin angajamentul pentru modernizare (şi dezvoltare).  

Avem însă nevoie de momente în care să ne reafirmăm ataşamentul faţă de valorile naţionale dincolo de 
jurământul pe care-l facem zilnic prin munca noastră. Privind contextul regional actual, cred că avem nevoie în mod 
egal să ne reamintim sacrificiul făcut de ostaşii români pentru ca noi să avem un stat puternic, un stat al naţiunii 
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române. Valoarea sacrificiului înaintaşilor este mult mai bine înţeleasă dacă privim lupta pe care o duc după mai bine 
de un secol state precum Republica Moldova sau Ucraina.  

Manifestările de Ziua Naţională, chiar dacă sunt organizate an de an, au o semnificaţie aparte de fiecare dată, 
pentru că ne rescriem jurămintele faţă de naţiune, dar şi faţă de comunitatea civică de care aparţinem. Şi o facem prin 
prisma învăţămintelor trase în anul care s-a scurs, atât la nivelul ţării cât şi al întregii lumi.  

Dispersia cetăţenilor români în atât de multe state şi pe atâtea continente redefineşte progresiv modul în care 
este înţeleasă starea unei naţiuni, viitorul ei. Această mobilitate creşte impactul evoluţiilor la nivel mondial asupra 
oricărei naţiuni. Mi-aş dori să reflectăm mai mult la acest aspect, în anii care vin, din moment ce am redescoperit 
diaspora. Nu este vorba doar despre ce facem unii pentru alţii, politici pentru diaspora sau drepturi asigurate, cred că 
trebuie să reflectăm mai mult la modul în care secolul 21 redefineşte naţiunile în acest ritm al mobilităţii, în contextul 
discursului multicultural şi al noilor forme de participare civică sau politică.  

În acest an m-am aflat la Chişinău de 1 decembrie. Aceste alegeri mi-au întărit convingerea că românii de 
peste Prut vor putea să-şi păstreze tezaurul primit de la înaintaşi - limba, identitatea, cultura şi obiceiurile -, dar şi că 
se consolidează progresiv conceptul modern al naţiunii civice, a comunităţii fondate pe principii şi valori comune 
care definesc corpul politic al naţiunii. Aceste valori pot constitui baza reunirii noastre, în marea familie europeană. 

S-a vorbit foarte mult despre votul dat recent de români – ca simbol al mobilizării pentru un ideal comun de 
modernizare, ca simbol al unităţii în jurul unor deziderate, ca simbol al unei maturizări politice a corpului politic al 
cetăţenilor români. În mod cert sunt fenomene relevante pentru o naţiune.  

Aş vrea să subliniez însă că, pentru mine, votul în statele noastre a vorbit despre  responsabilitatea faţă de 
viitorul statului român şi naţiunii române - o foarte frumoasă încununare a celor peste 20 de ani de democraţie pe 
ambele maluri ale Prutului. Este remarcabil faptul că aceasta pare să fie lecţia cea mai puternică pe care românii au 
învăţat-o: participare la decizia politică ca forrmă de responsabilitate faţă de viitorul nostru al tuturor.  

La începutul secolului 20, înaintaşii noştri au dat dovadă că suntem o naţiune puternică, în limbajul şi cu 
instrumentele timpului. După 1989, am mai scris o pagină şi noi şi cei din Republica Moldova. Anul acesta încă o 
pagină. În spiritul timpului, consolidarea corpului politic al naţiunii române prin cetăţenia modernă şi activă este un 
nou indicator privind forţa naţiunii române.  

La mulţi ani, România! La mulţi ani români! La mulţi ani, stimaţi colegi! 
Vă mulţumesc pentru atenţie. 

 
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
 

*** 
 

Republica Moldova a ales Europa, clasa politică moldoveană mai are un test 
 
 

Stimaţi colegi,  
 

Începând din 28 noiembrie am avut onoarea de a participa la misiunea de observare a desfăşurării alegerilor 
parlamentare din Republica Moldova, ca membru al delegaţiei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), 
condusă de fostul preşedinte al APCE, domnul Jean-Claude Mignon. Au fost prezenţi, de asemenea, observatori din 
partea OSCE şi a Parlamentului European. Mă alătur celor care felicită statul modovean şi cetăţenii săi pentru un 
scrutin care a respectat standardele democratice.  

Au fost alegeri cu o miză foarte importantă pentru întreaga regiune, nu doar pentru viitorul Republicii 
Moldova. Mesajele primite din partea liderilor din spaţiul euroatlantic sunt cea mai bună confirmare în acest sens. 
Susţinerea lor pentru statul  moldovean este fundamentată pe o viziune politică şi de securitate a întregii regiuni. La 
fel şi recomandările privind formarea rapidă a unui guvern care să dea forţa instituţională necesară acestei legitimităţi 
câştigate prin vot. 

După cum spuneam într-o declaraţie politică anterioară, am privit aceste alegeri cu multă seriozitate, cu 
îngrijorare şi speranţă în acelaşi timp. Din nou, statul moldovean şi cetăţenii săi s-au aflat la o răscruce. Din fericire, 
au trecut şi acest unou test politic cu bine, dând forţe noi coaliţei pro-europene de a continua munca pentru o 
Moldovă modernă, pentru un stat puternic.  
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Moldovenii au înţeles semnalul dat de votul României. Mai mult, diaspora moldoveană a ilustrat clar 
impactul culturii modernizării – la care este expusă în ţările gazdă – asupra culturii politice. Moldovenii simpli, care 
trăiesc azi în Europa, au învăţat esenţa modernizării: legătura dintre statul de drept şi bunăstare.  
Este interesant de observat un detaliu care nu se aplică României: diaspora moldoveană înseamnă inclusiv cetăţeni 
care lucrează şi trăiesc în Federaţia Rusă. Nu cunosc structura votului pe regiuni, media a semnalat că au existat 
multe voturi pro-ruse, însă pot observa că rezultatul final al alegerilor arată că opţiunea pro-europeană a avut câştig 
de cauză. Cu toate acestea, analiza comparată a voturilor ar putea fi şi ea o filă în lecţia modernizării.  

Există însă un al doilea detaliu, comun cu România, şi cu multe alte sisteme politice: votul ca sancţiune şi 
absenteismul ca vot negativ. Aşa cum s-a subliniat de către analişti, înainte sau după alegeri, o bună parte sprijinul 
care le lipseşte forţelor pro-europene are drept cauză principală nevoia de a sancţiona erorile făcute în planul 
guvernării. Rezultatele votului, ca şi rata de prezenţă nu ilustrează pur şi simplu refuzul unui drum european al unei 
mari părţi a populaţiei.  

Deschid această temă pornind de la mesajele de susţinere transmise din România şi din spaţiul euroatlantic 
pentru Republica Moldova, după publicarea rezultatelor alegerilor. România, mai multe decât oricare alt stat, are 
datoria de a fi alături de Moldova. Aş îndrăzni să spun că avem datoria unui sprijin necondiţionat, chiar dacă uneori 
ritmul reformelor nu este cel optim; am fi avut datoria să rămânem alături de Moldova chiar dacă rezultatele 
alegerilor nu ne dădeau motive de optimism.  
 
În acelaşi timp, mesajele de susţinere au vizat două linii generale: pe de o parte punctarea elementelor unde reformele 
sunt necesare, punctarea obiectivelor: transparenţă, stat de drept, economie de piaţă, anticorupţie. Pe de altă parte, au 
vorbit despre accelerarea ritmului acestor reforme. 

În opinia mea, două observaţii sunt necesare.  
Ritmul reformelor şi rapiditatea cu care se văd rezultatele depind de mulţi factori. Modul în care se 

guvernează şi modul în care se joacă jocul politic, ţine de o alegere a liderilor politici şi a partidelor. O bună parte din 
susţinerea populaţiei poate fi mobilizată prin astfel de opţiuni. Dacă votul românilor a fost un semnal pentru 
moldoveni şi au ţinut cont de el, acelaşi vot al românilor ar trebui să fie un semnal şi pentru politicienii moldoveni. 
Nu îmi permit să dau lecţii. Spun doar că învăţămintele pe care le are de tras clasa politică românească din alegerile 
recente, ar trebui trase şi de liderii moldoveni. La ei poate este încă devreme, cetăţenii nu sunt atât de activi civic şi 
politic, însă miza pentru viitorul statului moldovean este mult mai mare decât în România.  

În al doilea rând, experienţa românească a aderării europene arată că substanţa reformelor este mai 
importantă decât am crezut noi, în raport cu ritmul lor. Ne dorim accelerarea reformelor în statul vecin, dar contează 
şi conţinutul. Dincolo de moldul de a face politică despre care aminteam mai devreme, cetăţenii capătă încredere şi 
atunci când văd reforme solide, chiar dacă rezultatele apar mai greu.  

Simplu spus, este vorba despre un test suplimentar pentru clasa politică moldoveană. Cetăţenii au ales, liderii 
au primit instrumentele politice, susţinerea externă a fost reafirmată. Însă, împreună cu direcţia europeană, 
securizarea modernizării şi a susţinerii ei de către populaţie depind şi de modul de a face politică, de reforma 
continuă a mentalităţilor la acest nivel. Pentru a evita votul ca sancţiune şi absenteismul ca vot negativ. În contextul 
regional actual Republica Moldova nu îşi permite acest lucru.  

Vă mulţumesc pentru atenţie.  
 

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

 
*** 

 
Apel pentru includerea Autostrăzii Moldova – Transilvania în Master Planul General de Transport 

  
Stimaţi colegi,  

 
Vreau să vă aduc la cunoştinţă o iniţiativă importantă a liberalilor din judeţul Neamţ menită să determine 

includerea Autostrăzii Moldova – Transilvania în Master Planul General de Transport, aşa cum fusese discutat şi cum 
le fusese promis în repetate rânduri cetăţenilor şi votanţilor moldoveni.  
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Exact cum România are nevoie de autostrăzi, aşa are şi Moldova. Argumentele sunt identice. Avem nevoie 
de dezvoltare economică şi modernizare. Urgenţa este însă şi mai mare decât la nivelul ţării. În Moldova nu există 
nicio autostradă. Nu mai putem aştepta zeci de ani, vrem o şansă la creştere economică, la investiţii şi locuri de 
muncă.  

Liberalii din Neamţ sunt conştienţi de toate acestea şi au decis că este momentul să se implice, la nivel 
instituţional cu toată forţa şi fermitatea. Consilierii judeţeni ai PNL Neamţ au susţinut chiar ieri o rezoluţie în şedinţa 
de Consiliului judeţean pentru  două obiective majore în domeniul transporturilor. Rezoluţia solicită includerea 
Autostrăzii Moldova – Transilvania în Master Planul General de Transport şi modernizarea prin trecerea la patru 
benzi de circulaţie a drumului DN 15 pe tronsonul Piatra Neamţ - Bacău, pe baza aceluiaşi document.  

Iniţiativa aparţine conducerii organizaţiei teritoriale a PNL Neamţ, al cărei lider sunt, pornind de convingerea 
că este nevoie de  unirea tuturor forţelor politice pentru proiectele majore ale judeţului Neamţ. PNL a dat startul. 
Cetăţenii ne-au susţinut în aceste alegeri, noi vom lupta pentru rezolvarea problemelor judeţului şi regiunii.  
Concret, PNL Neamţ şi consilierii judeţeni, ca reprezentanţi în forul de conducere cel mai înalt al judeţului, solicită 
includerea în bugetul anului 2015 a sumelor necesare finanţării acestor 2 proiecte: autostrada care ne leagă de 
Transilvania şi modernizarea drumului naţional Bacău-Piatra Neamţ. Solicităm să fie alocate sumele necesare pentru 
realizarea şi actualizarea studiului de fezabilitate, realizarea şi actualizarea proiectării şi finanţării pentru execuţia 
tehnică. 

Mai mult, cerem, alături de cetăţenii pe care îi reprezentăm, convocarea de urgenţă a Comitetului de 
elaborare şi de monitorizare a Master Planului General de Transport în vederea includerii acestor două obiective 
majore în proiectele prioritare ale României pe termen scurt şi mediu, înainte de aprobarea, de către Guvern, a 
documentului final.  

Fac apel la Guvern, în calitate de parlamentar al României, să trateze cu maximă seriozitate aceste solicitări 
venite din partea unei regiuni istorice a României.  
Guvernul vorbeşte în aceste zile despre legitimitatea sa, dată de alegerile din 2012. Atunci, să ne amintim împreună 
promisiunea de a da Moldovei o autostradă care să o lege de Transilvania în cel mai scurt timp. Suntem în 2014 şi 
decizia Guvernului privind acel proiect a fost stergerea sa din Masterplanul de transport. Ce concluzie pot să tragă 
cetăţenii, stimaţi reprezentanţi ai Guvernului? 

Fac apel, în mod egal, şi la colegi, sperând că acest demers va fi îmbrăţişat de toţi parlamentarii judeţul 
Neamţ, dar şi din celelalte judeţe ale Moldovei.  
Vă mulţumesc pentru atenţie! 
 

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

 
*** 

 
Nevoia vitală ca Parlamentul să recâştige încrederea românilor 

 
 

Ni se reproşează adesea parlamentarilor că avem privilegii, că ţinem cu dinţii de ele şi că ne votăm legi 
favorabile. Este o etichetare nedreaptă pentru mulţi dintre colegii parlamentari. Şi legea este foarte clară - simplii 
parlamentari pot fi urmăriţi penal fără niciun fel de aviz din partea Camerei din care fac parte. Acesta este necesar 
doar în trei situaţii: percheziţia, reţinerea şi arestarea unui deputat sau senator. În schimb, trebuie să recunoaştem că 
românii au dreptate în cazul miniştrilor în funcţie sau al foştilor miniştri, care sunt şi parlamentari. Aceştia 
beneficiază de un regim special al imunităţii. Ei pot fi cercetaţi doar dacă există acordul Parlamentului. Consider că 
acest lucru ar trebui să înceteze. Cu siguranţă, un ministru care nu este şi parlamentar ar fi mult mai atent la ce 
semnează. Nu ştiu de ce niciun partid din România nu a încercat să schimbe ceva, astfel încât să restructurăm 
sistemul, iar românii  să simtă că aleşii lor chiar lucrează în serviciul poporului. Suntem membri ai Uniunii Europene 
încă din anul 2007. Au trecut peste 7 ani şi nu am avut, se pare, curiozitatea să vedem cum funcţionează organismele 
europene. De exemplu, membrii Parlamentului European nu pot fi şi comisari europeni.  

Sigur că există diferenţe între ceea ce înseamnă Parlamentul României şi cel European, dar, să fim 
sinceri – poate un ministru să îşi facă bine munca în Executiv şi în Legislativ, în acelaşi timp? Ştim cu toţii răspunsul! 
Prevederile Uniunii Europene sunt extrem de clare:  
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„Funcţia de deputat în Parlamentul European este incompatibilă cu cea de membru al guvernului unui 
stat membru, membru al Comisiei, judecător, avocat - general sau grefier al Curţii de Justiţie, membru al Curţii de 
Conturi, membru al Comitetului Economic şi Social, membru al comitetelor sau al organismelor create în 
conformitate cu tratatele comunitare în scopul gestionării fondurilor Uniunii sau al desfăşurării unei sarcini 
administrative directe permanente, membru al Consiliului de administraţie, al Comitetului de direcţie sau angajat al 
Băncii Europene de Investiţii şi funcţionar sau agent activ al instituţiilor Uniunii Europene sau al organismelor 
specializate ataşate acestora.  

Au fost adăugate incompatibilităţi suplimentare în1997 (membru al Comitetului Regiunilor) şi în 2002 
(membru al Tribunalului de Primă Instanţă – numit în prezent Tribunalul -, membru al Comitetului executiv al Băncii 
Centrale Europene,Ombudsmanul Uniunii Europene şi, în special, membru al unui parlament naţional)”. Mai mult, 
conform Tratatului de înfiinţare a UE - „membrii Comisiei se abţin de la orice act incompatibil cu natura funcţiilor 
lor. Statele membre respectă independenţa acestora şi nu încearcă să îi influenţeze în îndeplinirea sarcinilor lor. Pe 
durata mandatului lor, membrii Comisiei nu pot exercita nici o altă activitate profesională, remunerată sau nu. La 
instalarea în funcţie, aceştia se angajează solemn să respecte, pe durata mandatului şi după încetarea acestuia, 
obligaţiile impuse de mandat şi, în special, cea de onestitate şi prudenţă în a accepta, după încheierea mandatului, 
anumite funcţii sau avantaje.  

În cazul nerespectării acestora, Curtea de Justiţie, sesizată de Consiliu, hotărând cu majoritate simplă, sau 
de Comisie, poate hotărî, după caz, destituirea persoanei în cauză în condiţiile articolului 247 sau decăderea din 
dreptul la pensie ori la alte avantaje echivalente”. În condiţiile în care în România un parlamentar poate fi ministru 
fără să-şi piardă mandatul există loc de interpretări publice, de suspiciuni, precum şi o anumită tendinţă a organelor 
de justiţie şi a mass-media de a instrumenta dosare de corupţie la televizor, cu efecte devastatoare asupra imaginii 
Parlamentului şi a clasei politice. Poate a venit momentul să ne punem de acord cu toţii că e vremea să schimbăm 
ceva dintr-un sistem despre care românii,în oarecare măsură pe bună dreptate, spun că funcţionează doar pentru 
interesele de grup. Recăpătarea încrederii românilor în Parlament este vitală pentru democraţia românească! 
 

Deputat 
Eleonora Carmen Hărău 

 
*** 

 
 În intervenţia mea de astăzi doresc să vă reţin atenţia cu privire la cel mai important subiect din aceste zile, şi 

anume victoria partidelor pro-europene din Republica Moldova. 
      Aşa cum s-a aflat deja, alegerile din Republica Moldova desfăşurate duminică, au dat o nouă majoritate pro-

europeană. Acest lucru este o veste nemaipomenită, dacă ne gândim că sondajele de opinie şi previziunile analiştilor 
lăsau în urmă o situaţie îngrijorătoare, în care partidele pro-europene nu ar fi reuşit să obţină un minim de 51 de 
mandate pentru formarea unei largi coaliţii de centru-dreapta. 

Victoria din Republica Moldova este cu atât mai surprinzătoare şi plină de semnificaţii cu cât, în urma 
conflictului din Ucraina mulţi dintre românii de peste Prut aproape că îşi pierduseră speranţa că UE şi România mai 
pot influenţa, prin garanţii ferme de securitate şi economice, suveranitatea ţării şi drumul său european. În fond, ceea 
ce s-a întâmplat duminică la Chişinău este aproape un miracol având în vedere starea economică de peste Prut şi 
sumele uriaşe pe care Moscova le-a direcţionat în ultimele luni pentru a susţine o propagandă teribilă legată de 
apropierea ţării de Federaţia Rusă, afilierea la noua Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan, precum şi pentru 
denunţarea Acordului de asociere cu UE.  

Românii de peste Prut au putut vedea totuşi, în ultimele luni, câteva evoluţii care au contat semnificativ în 
ecuaţia votului şi în încrederea faţă de singura opţiune geostrategică a Moldovei: continuarea reformelor şi a 
eforturilor pentru a începe cu adevărat procesul de integrare europeană. Astfel, implicarea violentă a Federaţiei Ruse 
în conflictul din Ucraina, votul Parlamentului European pentru Acordul de Asociere la UE, ridicarea regimului de 
vize, şi nu în ultimul rând rezultatul votului din România de pe 16 noiembrie, toate acestea au influenţat masiv 
alegerile din Republica Moldova. 

În următoarele săptămâni, PLDM, PDM şi PL, care numără în total 55 de mandate, faţă de 46 ale forţelor 
pro-ruse, vor fi în faţa unui nou test de maturitate politică: formarea unui guvern, asumarea unui program de 
guvernare şi implementarea unor reforme urgente şi structurale pentru Republica Moldova. Nu va fi un lucru uşor, 
dacă luăm în considerare anunţatul referendum susţinut pentru 2015 de partidele cu viziuni pro-ruse, plebiscit care ar 
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urma să decidă, într-o formă instituţională, parcursul Moldovei: continuarea acordului de asociere cu UE (calea pro-
europeană) sau aderarea Republicii la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan (calea pro-rusă). 

Nu puţini au fost cei care au văzut în votul de duminică o aliniere şi o solidarizare clară a majorităţii 
populaţiei Republicii Moldova cu direcţia pe care România a luat-o pe 16 noiembrie. „Efectul Johannis” a fost 
puternic şi el a făcut exact diferenţa care determină formarea unei coaliţii pro-europene, care asigură încă 4 ani, cel 
puţin, de stabilitate şi de voinţă politică pentru teritoriul din stânga Prutului. Vizita lui Klaus Johannis, de vinerea 
trecută, a fost percepută de electorat şi de liderii europeni ca un gest curajos, de a asuma un sprijin, nu doar 
declarativ. Este pentru prima dată când un preşedinte ales face prima vizită la Chişinău şi acordă garanţii de 
integritate teritorială pentru Republica Moldova. 

Votul de duminică mută cu încă un pas graniţa UE pe Nistru. Este practic un start comun al României şi al 
Republicii Moldova pentru dezvoltarea democraţiei, a statului de drept şi a reformelor economice. Chiar dacă aflate 
în situaţii total diferite, cele două state au început să-şi transfere din capacităţile de influenţă la nivel de societate. 
Înaintea clasei politice, majorităţile din stânga şi din dreapta Prutului au decis practic pentru mulţi ani de acum 
înainte. 

Din păcate, România nu a avut până acum lideri sinceri în relaţia cu Republica Moldova. Mai ales în 
momente electorale s-au exacerbat sentimente şi opţiuni fără a se ţine cont de efectul de bumerang pe care îl pot avea 
acestea. S-a văzut în 2009 ce efecte devastatoare pot avea, mai ales când liderii nu îşi asumă acţiuni coerente şi 
transformă discursul pentru românii de peste Prut în propagandă electorală. Exact aşa s-a comportat şi Victor Ponta în 
ultimele luni, făcând pomeni electorale guvernului Leancă, dar fără a susţine coerent un proiect pentru o coaliţie largă 
sau pentru un scenariu al alegerilor din 30 noiembrie. De fapt, după ce a pierdut alegerile prezidenţiale de pe 16 
noiembrie, Ponta nu a mai găsit interesant acest subiect. 

O altă veste bună a acestor alegeri este că PCRM, partidul care stă la Chişinău sub efigia stalinistului 
Vladimir Voronin, a pierdut aproape 50% din electorat. Mai mult, PCRM a cedat către socialişti teme şi procente, 
care îi fac, deocamdată, lipsiţi de perspective pentru a reveni pe primul loc în preferinţele electoratului. Totodată, 
diferenţa de un mandat între PLDM şi PSRM arată că cel mai important partid pro-european din Republica Moldova 
trebuie să înceapă – aşa cum am spus într-o intervenţie de acum câteva zile – un amplu proces de construcţie a unui 
singur mare partid de dreapta, după modelul noului PNL din România. Este singura şansă de a asigura şi a conserva 
încrederea şi stabilitatea proiectului pro-european peste Prut. 

Se cuvine să remarcăm faptul că tinerii au avut un aport important în victoria forţelor pro-europene. Ei au 
preluat modelul românesc şi, prin diverse mijloace audio, video, online, au creat o tendinţă puternică în electorat. Mai 
mult, după 25 de ani de independenţă a statului moldovean, perspectivele sunt foarte bune, noua generaţie gândeşte 
pro-european, călătoreşte, studiază sau munceşte în afara graniţelor, iau ce este bun din modelul românesc de după 
1989 şi transformă pas cu pas Republic Moldova într-un stat funcţional, democratic; ei pregătesc astfel Moldova 
pentru momentul în care între cele două state nu va mai exista vreo graniţă. 
 
 

Deputat 
Costel Alexe 

 
*** 

 
Traseismul politic este o meteahnă frecventă a politicienilor români. Temelia lui se află în însăşi Constituţia 

României, care a adoptat doctrina asupra suveranităţii a lui Montesquieu, ce atribuie suveranitatea poporului tratat ca 
naţiune. 
In acest caz, suveranitatea aparţine corpului politic al naţiunii ca întreg, iar una din caracteristicile sale este 
indivizibilitatea. Parlamentarul va fi mandatar al întregii naţiuni şi nu răspunde cu titlu individual în faţa celor ce l-au 
ales. 

Cealaltă variantă îi aparţine lui Jean Jacques Rousseau şi derivă din conceptul suveranităţii populare, expusă 
în Contractul Social. Conform acestuia, parlamentarul este reprezentantul unui grup specific de cetăţeni, grupaţi într-
o circumscripţe electorală. 

Fiecare dintre cele două teorii are plusuri şi minusuri, însă eu îmi voi permite câteva observaţii asupra teoriei 
aplicate la noi. 
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Intâi de toate, trebuie reţinut că naţiunea nu este un grup amorf de indivizi identici, egali de facto şi întru 
toate, aşa cum unii politicieni o consideră atunci când li se adresează „românilor” şi nu „cetăţenilor români”. 

Naţiunea este formată din indivizi, fiecare cu inteligenţa, caracterul, instruirea şi interesele sale personale. 
Apar deosebiri consistente în funcţie de zona în care trăieşte fiecare cetăţean, de trecutul ei, de personalizarea 
economică, geografică şi culturală. Ar fi absurd să pui semnul unei depline egalităţi între, să zicem, Iaşi şi Vaslui. 
Fără supărare! 

Cetăţenii formează grupuri cu potenţial electoral, formate, conştient sau nu, pe baza intereselor comune, date, 
în ordinea importanţei pentru individ, de apartenenţa la acelaşi grup social, la aceeaşi unitate administrativ-teritorială 
şi la aceeaşi naţiune. 

În ciuda teoriei lui Montesquieu, cetăţeanul va vota mai degrabă un actor politic care-i promite, credibil, 
câştiguri personale ca membru al unui grup social sau/şi local/regional, decât unul care tratează problemele doar la 
nivel macro, naţional. 

Parlamentarii români sunt aleşi conform unei legi electorale destul de încâlcite dar care, într-o oarecare 
măsură, le creează obligaţia legăturii strânse cu circumscripţia de unde şi-au obţinut voturile. Cine uită asta şi se 
consideră „alesul poporului”, în loc de alesul circumscripţiei nr. X, are toate şansele să nu mai apuce o a doua 
legislatură. 

Campaniile electorale sunt costititoare şi necesită suportul unei organizaţii cum este partidul politic, în 
numele căruia omul candidează şi al cărui program stă la baza ofertei sale ideologice. 
Odată ales, parlamentarul va lucra într-un grup politic, cel al partidului. 
Din acest moment, apare fenomenul traseismului. 

Conotaţia peiorativă ce i se acordă este justificată, în bună măsură, de numărul mare de parlamentari care au 
trecut prin mai multe partide doar în scopul obţinerii de avantaje personale. 

Există, însă, şi o altă motivaţie - rar întâlnită, ce-i drept – a părăsirii grupului parlamentar de către unul dintre 
aleşi, iar această motivaţie este ideologică, pragmatică sau ambele. 

Concret: ce are de făcut un parlamentar, deputat sau senator, care a aderat la un partid fiindcă s-a simţit atras 
de ideologia acelui partid, apoi a candidat la Parlament pe baza unui program de acţiune clar, dar, în timp, bagă de 
seamă că partidul în care crezuse îşi calcă singur ideologia şi programul în picioare? Că se declară de dreapta dar 
acţionează după sănătoase principii de stânga sau viceversa, că a promis cinste şi bunăstare dar oferă subţirime 
morală, iar bunăstarea se limitează la un număr mic de „iniţiaţi” din camarila de partid? 

Acel parlamentar are doar două soluţii: ori începe să urle cu lupii din haita pe care o crezuse partid, ori 
pleacă, altminteri va fi sfâşiat. 

Din punct de vedere contabil, ar trebui să-şi dea demisia din Parlament, fiindcă partidul a cheltuit cu el în 
campania electorală. 

Din punct de vedere moral, însă, e chiar obligat să rămână, fiindcă de-abia din acel moment îşi va putea servi 
alegătorii, fără a mai fi stresat de ordinele liderului de grup. Surprinzător, dar adesea, va avea ocazia să-şi apere 
alegătorii inclusiv împotriva partidului pe care l-a părăsit. 

Iar dacă, între timp, consideră că există o altă formaţiune politică, în care poate avea încredere, poate e mai 
bine să adere la ea. Dar, atenţie, cu ochii larg deschişi! 

 
Deputat 

Elena Uioreanu 
 

*** 
 

Istoria se repetă 
 

Ca membru al Uniunii Europene, România beneficiază de sprijin financiar prin finanţări nerambursabile. S-a 
încheiat deja prima perioadă de finanţare, 2007-2013, dar datorită utilizării acestor fonduri în procent foarte mic, de 
doar 37,8%,  România a beneficiat de o extindere a perioadei in care se pot atrage aceşti bani, de la 2013 la 2015, 
discutându-se în prezent chiar posibilitatea prelungirii cu încă un an a acestui termen, în scopul creşterii gradului de 
absorbţie.  

Deşi Guvernul a declarat că are ca obiective majore pentru anii următori atragerea unui procent cât mai mare 
a fondurilor existente până la sfârşitului lui 2015, "recuperând întârzierile acumulate în trecut", precum şi negocierea 
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şi implementarea "mult mai bine" a fondurile aferente perioadei viitoare de programare (2014-2020), "învăţând din 
lecţiile trecutului", am intrat deja în a doua perioadă de finanţare, 2014-2020, şi deşi suntem la sfârşitul primului an 
din această perioadă, încă nu au fost lansate apeluri de proiecte, iar priorităţile de dezvoltare sunt încă neclare. 

 
Nu ştiu care este explicaţia acestei întârzieri şi de ce nu se accelerează procesul pentru a nu rata parte 

semnificativă şi din aceste resurse disponibile pentru România. Este inadmisibil ca din cauza nepăsării sau 
incompetenţei unor funcţionari care ar trebui să conceapă aceste ghiduri, să nu putem beneficia pe deplin de banii 
puşi la dispoziţie de Uniunea Europeană. E foarte posibil ca de data asta să nu mai beneficiem de o perioadă de 
graţie, de extinderea perioadei de implementare şi atunci ar fi cu atât mai gravă întârzierea. 

Pe de altă parte, sper ca aceste ghiduri să fie întocmite de specialişti care şi-au însuşit observaţiile Uniunii 
Europene şi care au cunosc realităţile economice cu care se confruntă firmele, organizaţiile neguvernamentale şi 
autorităţile publice.  

Sincer, mă îndoiesc de acest lucru, fapt demonstrat de experienţele negative pe care le au majoritatea celor 
care au implementat în ultimii ani astfel de proiecte. Prea adesea, aplicanţii şi beneficiarii de finanţări nerambursabile 
sunt priviţi cu suspiciune de funcţionarii care le verifică documentaţia şi le refuză părţi substanţiale din cererile de 
finanţare sau rambursare pentru simplul motiv că nu înţeleg anumite lucruri şi în loc să recunoască şi să se informeze, 
preferă să taie, că „precis e ceva necurat la mijloc”.  

Implementarea unui astfel de  proiect cere multă muncă, asumarea unor riscuri, responsabilitate în declaraţii, 
corectitudine în prezentarea datelor financiare, transparenţă în licitaţii, acces la fonduri proprii care, în cel mai fericit 
caz, vor fi rambursate dar şi foarte multe hârtii cu explicaţii şi clarificări. Nu m-ar deranja aceste lucruri dacă ar fi 
toate justificate dar să ţi se ceară aceleaşi hârtii de 3-4 ori şi explicarea aceluiaşi lucru de alte câteva ori, mi se pare un 
abuz. Dacă un om de bună credinţă care are o firmă pe care vrea să şi-o dezvolte cu ajutorul acestor bani scrie un 
proiect şi primeşte o finanţare, de foarte multe ori, ajunge să regrete amarnic că a avut această intenţie, atâta este de 
hărţuit şi solicitat în perioada implementării şi a monitorizării. Faptul că anumite reglementări sunt interpretabile şi că 
întotdeuna planează asupra bravului beneficiar posibilitatea rezilierii contractului şi a rambursării sumelor deja 
acordate, provoacă fiori reci şi paralizează orice intenţii de acest fel pe viitor. 

E adevărat că unii au încercat doar să se îmbogăţească prin aceste fonduri, fără a dori cu adevărat să 
contribuie la dezvoltarea comunităţii lor sau la crearea de locuri de muncă, e adevărat că unii au exagerat nepermis de 
mult preţurile oferite la licitaţii, e adevărat că nu toţi au fost de bună credinţă atunci când au aplicat, ci s-au lăsat 
ademeniţi de dorinţa de îmbogăţire rapidă. Nu trebuie însă să generalizăm şi să-i consierăm pe toţi vinovaţi, 
prezumţia de nevinovăţie ar trebui să primeze şi în aceste cazuri. 

Buna pregătire, experienţa dovedită şi profesionalismul funcţionarilor care elaborează ghiduri şi apoi a celor 
din organismele de implementare, ar trebui să contracareze intenţiile unora de a frauda.  Dacă sunt observaţii 
îndreptăţite, ele trebuie făcute cu dorinţa sinceră de a corecta, pentru ca beneficiarul să nu ajungă să piardă finanţarea 
sau să primească mult mai puţin decât are nevoie. Prevenţia este mult mai sănătoasă şi în acest caz! 

Solicit ministrului să asigure instruirea funcţionarilor implicaţi în evaluarea, verificarea şi monitorizarea 
proiectelor pentru a asigura aplicarea unitară a prevederilor legislative şi să vegheze că „simplificarea procedurilor de 
achiziţii pentru beneficiarii privaţi” să se aplice la toate OI-urile. Solicit să verifice respectarea Ordinelor de ministru, 
astfel încât dacă se cer anumite documente într-o singură copie pe hârtie şi scanate pe CD, funcţionarii să nu solicite 
două sau trei copii pe hârtie, fără niciun fundament legislativ, iar la vizitele de monitorizare să mai ceară încă un rând 
de copii, pentru că „colega” din biroul alăturat nu le are şi ea pe hârtie. 

Vi se pare normal ca pe POSDRU un expert să ajungă să depună documente de la toate locurile de muncă 
pentru a-şi dovedi experienţa profesională? Dacă există suspiciuni în legătură cu experienţa profesională a unui 
expert, atunci să existe mijloace de comunicare între instituţiile statului cu privire la contractele de muncă avute 
anterior de expert. 

Vi se pare normal ca pe POSDRU pentru decontarea cheltuielilor cu cazarea să se solicite diagrama hotelului, 
în condiţiile în care pe aceasta apar toate persoanele care s-au cazat într-o anume zi la hotel, care nu au nicio legătură 
cu proiectul şi care poate nu doresc să afle câteva zeci de persoane că au fost la un anumit hotel într-o anumită zi? 
Factura şi contractul de cazare ar trebui să fie suficient. Majoritatea beneficiarilor de fonduri nerambursabile sunt de 
bună-credinţă, nu sunt hoţi. 

Vi se pare normal ca procedurile de achiziţii pentru beneficiarii privaţi să fie complicate de funcţionarii 
publici mai mult decât prevede Ordinul MFE nr. 1120/2013? Sunt solicitate procese-verbale de deschidere a 
ofertelor, când ordinul nu vorbeşte despre aşa ceva, se solicită stabilirea unor criterii de atribuire, în timp ce ordinul 
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spune clar: „Beneficiarul privat comparã ofertele primite. Dacã se primeşte o singurã ofertã, beneficiarul poate sã o 
analizeze si sã procedeze la atribuirea contractului de achiziţie, dacã oferta respectã specificaţiile tehnice elaborate 
conform etapei 1.” 

Solicit ministrului Teodorovici mai multă preocupare pentru a identifica oameni de calitate, cu experienţă şi 
cu dorinţă de a ajuta România să acceseze cât mai mulţi bani, care să lucreze la aceste programe. Să fie sancţionată 
atitudinea funcţionarilor care văd un mic infractor în orice beneficiar şi îl tratează pe acesta ca atare, în loc să-i arate 
respect pentru faptul că-şi asumă riscuri, chiar şi personale, pentru a crea locuri de muncă şi a investi în dezvoltarea 
comunităţii în care-şi desfăşoară activitatea, a ţării, în general. 

Solicit de asemenea ministrului să grăbească procesul elaborării ghidurilor astfel încât finanţările pentru 
perioada actuală să fie disponibile cât mai curând. Nu este permis să mai pierdem nicio zi pentru că fiecare zi ne 
costă! 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Florica Cherecheş 

 
*** 

  
Doamnelor şi domnilor deputaţi,  

 
Ziua de 1 Decembrie mi-a prilejuit, în acest an, două motive de bucurie. Unul dintre acestea este sărbătoarea 

Zilei Naţionale pe care o trăiesc în fiecare an cu dăruire şi respect pentru toţi românii, indiferent de locul în care 
aceştia  trăiesc.  
             Al doilea lucru este aflarea rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova care au relevat 
orientarea predominant pro-europeană a cetăţenilor moldoveni.  

Duminică, 30 noiembrie, cetăţenii moldoveni au arătat lumii ceea ce au arătat cetăţenii români pe 16 
noiembrie: că au curajul, determinarea şi resursele necesare pentru a face Europa mândră că pe unii îi are drept 
cetăţeni ai săi, iar pe alţii îi va avea drept cetăţeni în viitorul nu foarte îndepărtat. 

În ultimii 25 de ani, au fost momente în care am stat cu răsuflarea tăiată ascultând ştirile de peste Prut, care 
nu prevesteau nimic bun. Evenimentele petrecute în astfel de momente au făcut ca distanţa geo-politică şi decalajul 
economic faţă de România să se adâncească. Cu răsuflarea tăiată am urmărit ştirile din perioada premergătoare 
acestor alegeri, când acţiunile de propagandă rusească s-au înteţit îngrijorător. Presiunea enormă venită dinspre 
Moscova a încercat să creeze în societatea moldovenească un curent de opinie conform căruia Moldova e mai 
aproape de Federaţia Rusă şi Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan, decât de Romania şi Uniunea Europeană. 
De asemenea, evoluţia nefastă a conflictului din Ucraina plana îngrijorător asupra cursului evenimentelor din 
Republica Moldova.  

Dar iată că, aşa cum ne-am bucurat la Bucureşti, pe 16 noiembrie, ne-am bucurat şi la Chişinău, două 
săptămâni mai târziu, pe 30 noiembrie. Un lucru esenţial pentru evoluţia Republicii Moldova este faptul că 
aprecierile pentru rezultatul alegerilor nu a venit, în mod izolat, doar din partea României, ci şi din partea Uniunii 
Europene, a Alianţei Nord Atlantice (NATO) şi a Statelor Unite. 

Uniunea Europeană "aşteaptă acum cu nerăbdare atât formarea rapidă a unui Guvern inclusiv şi 
responsabil, cât şi o opoziţie constructivă", se afirmă într-un comunicat emis de Serviciul European pentru Acţiune 
Externă (SEAE), semnat de Înaltul Reprezentant UE pentru Politică Externă, Federica Mogherini, şi comisarul 
însărcinat cu Politica de Vecinătate şi Negocieri de Aderare, Johannes Hahn. Cei doi oficiali adaugă: Uniunea "este 
pregătită să-şi continue cooperarea apropiată cu Republica Moldova pe drumul către transparenţă, statul de drept şi 
o economie de piaţă mai puternică". 

"Un nou impuls pentru reforme va fi crucial pentru asocierea politică şi integrarea europeană a Republicii 
Moldova", apreciază vicepreşedinta şi comisarul, promiţând că Uniunea "va rămâne un partener de încredere care va 
susţine efortul de reformare a ţării şi va coopera pentru obţinerea tuturor beneficiilor Acordului de Asociere în 
interesul tuturor cetăţenilor, indiferent unde trăiesc". 

Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, afirmă într-un comunicat oficial: "poporul moldovean a făcut 
alegerea şi toată lumea trebuie să o respecte". Stoltenberg declară: ”Republica Moldova este un partener valoros al 
Aliantei Nord-Atlantice, inclusiv un contribuabil la misiunea din Kosovo. Vom continua cooperarea cu Republica 
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Moldova in cadrul Planului de actiune al parteneriatului individual si asteptam sa colaboram cu noile autoritati in 
sensul noilor initiative de parteneriat lansate cu ocazia summitului desfasurat in septembrie in Tara Galilor”. 

Statele Unite ale Americii le solicită liderilor Republicii Moldova  
”să acţioneze rapid pentru a forma un nou Guvern care să servească interesele poporului moldovean luptând 
împotriva corupţiei, promovând reformele care aduc beneficiile integrării europene şi găsind o soluţie comprehensivă 
şi paşnică pentru Transnistria” se afirmă într-un comunicat al Departamentului de Stat. ”Viitorul aparţine poporului 
moldovean şi aşteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu noul Guvern”, se mai spune în comunicat. 

Deşi alianţa partidelor pro-europene (PLDM, PD, PL) a obţinut, în ansamblu, cele mai multe mandate – 59, 
din totalul de 101, Partidul Comuniştilor a obţinut primul loc în alegeri, cu 39,7% şi un număr de 42 de mandate. 
Aşadar, lupta pentru calea europeană este în plină desfăşurare şi va fi încheiată doar atunci când majoritatea 
covârşitoare a populaţiei şi a liderilor politici se vor declara în favoarea acesteia.  

De aceea, este foarte important ca România, care are marele avantaj de a avea în parlament doar partide pro-
europene, indiferent de orientarea ideologică, să susţină în mod activ şi continuu eforturile Republicii Moldova de 
integrare în Uniunea Europeană. Astfel, politica României referitoare la Republica Moldova trebuie să reflecte 
viziunea comună a tuturor liderilor politici români, indiferent din ce partid fac parte.  

Un prim pas în acest sens a fost făcut de preşedintele ales, Klaus Iohannis, în discursul său de felicitare 
pentru Republica Moldova. Acesta a transmis felicitări Guvernului de la Chişinău, deşi primul ministru al Moldovei a 
susţinut în mod făţiş un alt candidat la preşedinţia României: ”În acest sens, felicit Guvernul de la Chişinău pentru 
felul exemplar în care a organizat acest scrutin.” 

De asemenea, preşedintele ales Klaus Iohannis a declarat public faptul că nu are niciun fel de resentiment 
faţă de liderul Guvernului de la Chişinău, lucru demonstrat de Iohannis prin atitudinea sa faţă de autorităţile din 
Republica Moldova.  
Consider că această conduită exemplară a preşedintelui ales, Klaus Iohannis, care pune interesul statului român şi al 
cetăţenilor săi mai presus de interesul de partid, este demn de urmat de către toţi politicienii, cel puţin în privinţa 
raportării la vecinii noştri de peste Prut. De aceea, cuvintele sale către cetăţenii moldoveni -  ”Vreau să îi asigur pe 
toţi cetăţenii moldoveni că România le-a înţeles aşteptările şi mesajul şi că le va fi mereu alături.” trebuie susţinute, 
prin măsuri concrete, de către dumneavoastră, reprezentanţii cetăţenilor în Parlamentul României, dar şi de către 
membrii executivului, indiferent de partidele din care faceţi parte. 
 

Deputat 
Florin Alexandru Alexe 

 
*** 

Educaţia este o investiţie,  nu o cheltuială 
 
        Au trecut deja trei săptămâni de la termenul la care bugetul pe anul 2015 trebuia să ne fie prezentat în 
Parlament pentru dezbatere dar ni se promite că îl vom vedea doar mai încolo, în apropierea Crăciunului.  

Solicit ministrului educaţiei să considere educaţia ca o investiţie în viitorul naţiunii noatre şi nu ca o 
cheltuială, iar acest fapt să fie reflectat în bugetul pe 2015 aferent educaţiei. Domnul ministru a declarat ca acordarea 
a 6% din PIB pentru educatie e o solicitare nerealistă dar ar fi bine să ne apropiem măcar de media europeană de 5,4 
%  din PIB pentru că anul acesta, alocarea a fost de 4,1% din PIB., sub 4,7%, media pe Europa de est. Doresc ca 
acesta să se concentreze pe adevăratele priorităţi din educaţie, cum ar fi: educaţia timpurie şi primară,  după cum 
recomandă un studiu recent al UNICEF. creşterea investiţiilor în învăţământul tehnic şi profesional, etc, pentru a 
creşte calitatea învăţământului în România şi a asigura un viitor pe piaţa muncii viitorilor absolvenţi.  

Scopul unui Guvern nu trebuie să fie acela de a cheltui mai mulţi bani ci de a face investiţii inteligente, care 
să aducă rezultate în timp, care să îmbunătăţească frecvenţa şi rezultatele şcolare, ceea ce va duce î timp, la creştere 
economică. 

Creşterea investiţiilor în învăţământul tehnic şi profesional va conduce la scăderea cheltuielilor cu elevii care 
nu iau bacalaureatul şi care ajung şomeri înainte de a fi muncit vreodată, la creşterea procentului de angajare al 
tinerilor şi la maximizarea impactului prin contribuţia financiară suplimentară a agenţilor economici care au nevoie 
de persoane calificate. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 24 - 2014  
săptămâna  2- 5  decembrie  2014  

 

 

56

 Până acum, ministrul Pricopie a anuntat doar două obiective în ceea ce priveşte bugetul educaţiei pe anul 
2015: creşterea salariilor profesorilor în două tranşe, cu câte 5% şi alocarea din fonduri structurale de fonduri pentru 
evaluările naţionale la clasele a II, a IV, a VI, a VIII şi examenul de bacalaureat. Cu astfel de declaraţii şi lipsă de 
viziune în construcţia bugetului pe anul viitor, nu mă mir că e pus pe lista de miniştri remaniabili. Avem la dispoziţie 
fonduri europene, însă ele ar trebui atrase în domeniile care produc o reformă, care modernizează învăţământul.  
Investiţia în educaţie nu înseamnă acordarea din fonduri europene, în ultima săptămână din campanie, a câte 700 de 
lei cadrelor didactice, sub pretextul dezvoltării profesionale, fără nicio justificare. Cum vor fi justificaţi aceşti bani în 
cadrul proiectului? Banii din fonduri europene acordaţi profesorilor în ultima săptămână din campanie, nu reprezintă 
o dezvoltare profesională reală, oricât de mult domnul ministru ar dori să ne facă să credem acest lucru. 

Un alt exemplu de pseudo-dezvoltare o reprezintă afirmaţia domnului ministru că, tot pe un proiect din 
fonduri europene, se vor achiziţiona 240.000 tablete, despre care nu se ştie încă precis cui se vor da, pe ce criterii, 
probabil claselor a II-a şi a III-a, după cum a afirmat ministrul, deşi sunt manuale electronice pentru clasele I-a şi a II-
a pe site, despre care nu ştiu în ce măsură sunt folosite şi cum. Având în vedere că utilizarea tabletelor de către copii 
este contestată de multe asociaţii de părinţi, psihologi şi medici care spun că expunerea îndelungată a copiilor la 
aceste echipamente dăunează sănătăţii acestora şi crează dependenţă, nu cred că este o decizie corectă. Totodată cred 
că priorităţile ar trebui să fie cu totul altele, investiţia în infrastructura fiind mai mult decât necesară pentru că 
România are încă şcoli cu toaletă afară, fără încălzire, cu pereţii mâncaţi de vreme. Iar în tot acest timp, elevii din 
clasa I au terminat primul semestru fără a avea abecedare, din cauza incompetenţei, indiferenţei sau intereselor lui 
Ponta şi Pricopie. 
Pricopie trebuie să plece pentru că ignoră dreptul constituţional la învăţătură şi la educaţie gratuită, parinţii fiind din 
nou, cei care trebuie să suporte consecinţele lipsei lor de preocupare şi organizare, plătind din buzunarele proprii 
toate caietele speciale şi fişele pe care le folosesc învăţătoarele la clasa I. 

Totodată, solicit ministrului educaţiei, să respecte Legea educaţiei şi să prevadă în buget şi finanţarea de bază 
pentru elevii din învăţământul preuniversitar privat sau confesional acreditat şi să nu mai proroge încă un an 
termenul. 

În încheiere, solicit ministrului Pricopie şi premierului Ponta să nu nesocotească acest domeniu atât de important, 
educaţia, şi să permită dezbateri reale, care să fie luate în seamă pentru a construi un învăţământ de calitate, cu 
absolvenţi care să-şi găsească locul pe piaţa muncii şi cu integrarea categoriilor defavorizate, apropiindu-ne încetul 
cu încetul de ţintele propuse în Strategia Europa 2020. 
 

Deputat 
Florica Cherecheş 

 
*** 

 
 
Stimaţi colegi, 
Vin aici, în faţa dumneavoastră la doar câteva zile după o mare sărbătoare naţională, o sărbătoare, la care, 

trag nădejdea că aţi participat cu toţii, mai ales acum, după ce România, în urma alegerii domnului Klaus Iohannis a 
început să primească din ce în ce mai multe semnale pozitive din partea partenerilor internaţionali.  

1 Decembrie este o zi specială pentru România, este Ziua Naţională a României, este ziua simbolică în care 
se cuvine să reflectăm asupra idealului de unitate naţională. În 1918, Marea Unire a avut o expresie teritorială şi 
instituţională. A însemnat desăvârşirea statului naţional, ca act de voinţă al naţiunii române. La 1 decembrie 1918 
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia a hotărât Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu 
Regatul Român. Unitatea naţională reprezintă pentru noi un adevărat proiect, un ţel pe care sperăm să îl realizăm cât 
mai curând.  

Deşi unii dintre dumneavoastră aţi ales să vă folosiţi de acest slogan în campania electorală care s-a încheiat 
recent, doresc să vă reîmprospătez memoria cu câteva evenimente care ar trebui să vă trezească din starea de visare în 
care vă aflaţi şi să vă aducă rapid cu picioarele pe pământ, pe acel pământ românesc pe care îl lăudaţi doar atunci 
când aveţi un interes şi de care fugiţi când alegeţi să vă faceţi concediile în străinătate. 

Este de-a dreptul ruşinos ca atât dumneavoastră, colegi social-democraţi, cât şi preşedintele vostru, Victor 
Ponta, să vă folosiţi de România, de simbolul Unirii şi cu prima ocazie care vi se iveşte să spuneţi fără să gândiţi că a 
fost campanie, că a trecut şi că acum începeţi să realizaţi ce se petrece în jurul vostru. Până acum ce aţi făcut?  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 24 - 2014  
săptămâna  2- 5  decembrie  2014  

 

 

57

Dacă nu ştiţi, vă spun eu, aţi dormit, şi v-aţi bătut joc de români care v-au trimis în aceste bănci să îi 
reprezentaţi, să îi apăraţi, v-aţi lăsat purtaţi de mirajul puterii şi aţi uitat care este rostul dumneavoastră aici. 

Românii s-au săturat să vadă în scaunele din Parlament oameni dormind! Românii au ieşit în stradă să susţină 
dreptul la vot al conaţionalilor lor aflaţi peste hotare! Românii şi România s-au trezit, voi când aveţi de gând să o 
faceţi?  

Românii au ales să schimbe ceva, au ales un nou preşedinte, un preşedinte care le seamănă, un preşedinte 
care este altfel, un preşedinte care să nu îi mintă, să nu le promită marea cu sarea, un preşedinte care le-a spus din 
capul locului că lucrurile nu se schimbă peste noapte, că toate au nevoie de timp pentru a fi implementate.  

Românii au înţeles ce înseamnă cu adevărat să fii mândru de ţara ta, să nu le fie ruşine să spună că sunt 
români! Prin votul diasporei de pe 16 noiembrie , precum şi al românilor din Republica Moldova s-a demonstrat că 
nu le este indiferent ce se întâmplă în ţara lor, dându-ne o lecţie de adevărat patriotism. 

Ziua Naţională a României nu se serbează doar în România, ci în orice cămin unde sunt români. Pentru 
cetăţenii din Republica Moldova, ziua de duminică, a fost o zi importantă, a fost o zi în care au ales direcţia pe care o 
va urma  ţara lor în anii viitori. Astfel, alegerile care au avut loc duminica aceasta în Republica Moldova au 
evidenţiat faptul că majoritatea cetăţenilor îşi doresc o continuare accelerată a parcursului european al ţării lor. 

Doresc să-i felicit cu această ocazie pe partenerii noştri din Partidul Liberal-Democrat şi pe cei din Partidul 
Liberal pentru rezultatele obţinute în aceste alegeri. Acestor partide şi celor care se vor alătura lor le revine  obligaţia 
de a depune tot efortul pentru ca Republica Moldova să devină membră a UE. 
Mulţumesc! 
 

Deputat 
Ionel Palăr 

 
*** 

 
80 de zile fără manuale pentru elevii din clasele I-a şi a II-a – 

Copiii, batjocoriţi de incompetenţa instituţiilor şi lăcomia editurilor 
 

Stimaţi colegi, 
 

Este deja bine ştiut faptul că elevii din clasele întâi şi a doua au început şcoala fără manuale, din cauză că 
guvernul condus de Victor Ponta nu a reuşit să se adune şi să îndeplinească procedurile cerute de lege, respectiv să 
finalizeze procedura de licitaţie pentru realizarea cărţilor şcolare. 

Iată că astăzi sunt 80 de zile de când aceştia învaţă după foi, fişe, planşe de lucru, pe care învăţătorii, din 
bani proprii sau din banii părinţilor, le-au pregătit pentru a suplini lipsa manualelor, deoarece programa s-a schimbat 
şi elevii nu au putut învăţa nici după manuale vechi. 

Din păcate, pentru această situaţie fără precedent, nici ministrul şi nici vreunul dintre oficialii de rang înalt 
nu şi-au asumat responsabilitatea, deşi premierul Victor Ponta a ameninţat că va lua „măsuri fără niciun fel de 
ezitare” pentru a îndrepta aceste nereguli şi greşeli.  

Cred că suntem de acord cu toţii că elevii acestei ţări meritau ca, în prima zi de şcoală, să găsească pe 
bănci manuale noi. Era normal aşa. Era  frumos să fie aşa, cum la fel de frumos, normal şi civilizat ar fi că educaţia 
acestei ţări să fie prioritară pentru acest guvern.  Este evident, însă, că interesele financiare ale guvernanţilor, dar şi 
ale editurilor au creat acestă situaţie fără precedent, în detrimentul copiilor acestei ţări. 

Domnule Ponta, 
Prin nepăsarea de care aţi dat dovadă, aţi pus începerea noului an şcolar sub semnul incompetenţei 

Guvernului pe care îl conduceţi. Pentru prima dată în istoria recentă a României, aceşti copii sunt lipsiţi de manuale 
tipărite, dar şi de faimoasele tablete pe care o parte dintre ei ar fi putut avea manualele electronice. 

Inexistenţa manualelor tipărite şi a manualelor electronice este consecinţa faptului că grupul de afaceri 
clientelare ai partidului pe care îl conduceţi, care acţionează în proximitatea Ministerului Educaţiei, în complicitate 
cu înalţi funcţionari ai acestei instituţii, se războiesc între ei pentru a accesa uriaşe fonduri din bani publici, pe calea 
unor licitaţii trucate şi apoi, contestate. Corupţia este motivul real al inexistenţei manualelor tipărite şi electronice. 

În acest moment, în acest semestru, nu sunt şanse ca noile abecedare pentru clasa I să ajungă pe băncile 
sau tabletele elevilor, din cauză că Ministerul Educaţiei este obligat de Consiliul Naţional de Soluţionare a 
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Contestaţiilor să reevalueze toate ofertele pe care editurile le-au depus pentru acestă disciplină. Ori, acest lucru poate 
duce la schimbarea câştigătorilor licitaţiei precedente şi la întârzierea şi mai mare a primirii de către elevi a 
manualelor atât de necesare. 

În aceste condiţii, vedem clar cum Guvernul pe care îl conduceţi demonstrează o lipsă acută de viziune, 
incompetenţă, lipsa unei strategii europene şi moderne pentru educaţie. 

Tot ceea ce aţi întreprins, domnule prim-ministru, a fost pentru a vă satisface interesele meschine, 
economice sau electorale, neglijând obligaţii şi responsabilităţi care ţin de asigurarea condiţiilor minime de 
funcţionare a sistemului de învăţământ. 

Nu putem vorbi de un sistem de învăţământ competitiv, sau măcar normal, fără manuale şcolare. Aţi 
gestionat extrem de prost acestă situaţie, aflându-vă în acest moment într-o mare criză de responsabilitate pentru 
starea sistemului educaţional din România. 

Trebuia să conştientizaţi până acum importanţa investiţiei în educaţie ca sursă de dezvoltare sustenabilă a 
statului pe termen lung, beneficiile pe care aceasta le poate genera la nivelul societăţii şi totodată să respectaţi 
asumările făcute la nivel naţional şi internaţional în ceea ce priveşte acest domeniu. 

Aţi stat cu mâinile în sân şi aţi distrus acest sistem: rezultatele dezastruoase de la bacalaureat, salarii 
extrem de mici pentru profesorii debutanţi, taxele pe care studenţii le plătesc au devenit din ce în ce mai mari, rata 
abandonului şcolar şi universitar este printre cele mai mari din Europa şi lista poate continua. 

Sistemul de învăţământ nu mai poate supravieţui în aceste condiţii şi, fără o investiţie reală şi o abordare 
europeană, nu putem avea o dezvoltare sustenabilă a educaţiei. Modul în care aţi tratat educaţia arată foarte clar 
interesul pe care îl aveţi pentru viitorul acestei ţări! 

Domnule Remus Pricopie,  
Pentru toate acestea se impune să vă prezentaţi demisia! Nu puteţi continua să sacrificaţi viitorul, educaţia 

pentru interesele dumneavoastră şi ale PSD-ului!  
Domnule Victor Ponta, 
Pentru lipsa de interes faţă de educaţie, pentru protejarea incompetenţei şi mai ales pentru incompetenţa 

dumneavoastră de a gestiona treburile curente ale tării, ca să nu mai vorbim de lipsa de viziune pentru evoluţia 
acestei ţări, se impune să vă depuneţi mandatul de premier. Un nou guvern, Ponta IV nu ar fi decât prelungirea 
agoniei, prelungirea perioadei în care PSD, cuplat la bugetul public, alimentează interesele şi buzunarele clientelei, 
ignoră problemele reale ale societăţii şi blochează şansa la o dezvoltare sănătoasă! 

Domnule Ponta este momentul să vă retrageţi, ne-aţi arătat suficient timp măsura incompetenţei 
dumneavoastră! 

În încheiere, fac un apel către  toţi cei implicaţi în licitaţia privind manualele să soluţioneze cât mai rapid 
contestaţiile primite, astfel încât elevii să poată beneficia de manuale într-un timp cât mai scurt. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Cristina Pocora 

 
*** 

 
Calculul accizelor – formula mascată a Guvernului Ponta de creştere a fiscalităţii în 2015! 

 
 
De la marea unire a românilor la marea păcăleală a acestora! Aşa se traduce mai nou sloganul domnului 

Victor Ponta, prim-ministru al României, care, înfrânt în alegerile prezidenţiale din 16 noiembrie, este obligat să pună 
în practică promisiunile făcute pe bandă rulantă şi fără acoperire în campania electorală. 
 Iar minciunile domnului Ponta încep să se devoaleze treptat, una câte una.  
 Astfel, Victor Ponta s-a angajat public că nu va creşte taxele şi impozitele în 2015. Nu direct, pentru că 
indirect i-a trasat sarcină ministrului Finanţelor Publice, Ioana Petrescu, să inventeze o altă modalitate de calcul al 
accizelor care să aducă mai mulţi bani la buget, bineînţeles tot din buzunarele investitorilor şi ale cetăţenilor. 
 Noua formulă de calcul are la bază un curs de 4,73 lei/euro, inexistent pe piaţa bancară din România, 
umflând în continuare valoarea accizelor. Mai mult, potrivit OUG 102/2013, stabilirea accizelor pentru anul următor 
se face în funcţie de cursul de schimb publicat de Banca Centrală Europeană la data de 1 octombrie a anului 
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precedent, la care se adaugă rata inflaţiei. Potrivit acestei prevederi, cursul de schimb pentru plata accizelor în 2015 
trebuia să fie 4,52 lei/ euro, şi nu 4,73 lei/euro, cât au calculat specialiştii de la Finanţe. Este pentru al doilea an 
consecutiv când Guvernul Ponta ignoră această prevedere legală, care va fi suspendată şi de această dată printr-o 
ordonanţă a cărei urgenţă va fi găsirea surselor suplimentare de venituri pentru acoperirea pomenilor electorale ale 
domnului Ponta. 
 Numai că, domnule Ponta, această modalitate de calcul al acizelor este o formulă mascată de creştere a 
fiscalităţii în 2015, la care recurgeţi pentru a achita factura promisiunilor electorale tot pe spinarea cetăţenilor. 
Menţinerea unui curs ficitiv de calcul pentru accize eludează legea. Respectarea legii a devenit facultativă pentru 
Guvernul Ponta, aşa cum ne-a demonstrat şi prin neprezentarea proiectului legii Bugetului de stat în Parlament în 
termenul legal de 15 noiembrie. Ce promite Vicor Ponta cu o mână, are grijă să ia cu cealaltă, dovedind că rămâne 
adeptul dublului limbaj şi al dublei măsuri, chiar dacă a fost taxat la vot pentru atitudinea sa duplicitară 
 

Deputat 
Erland Cocei 

 
*** 

 
 

Ziua Naţională mai importantă ca oricând 
 
Ziua de 1 Decembrie este principala noastră sărbatoare naţională, reprezentand un moment istoric atât de dorit de 

romani, Marea Unire, care este, in acelasi timp, şi rezultatul unor actiuni marcate de 3 cuvinte: patriotism, sacrificiu 
si credinta. Acesta este momentul in care armata romana a refuzat predarea sa trupelor inamice, coplesitor mai 
numeroase şi mai dotate, moment in care diferenţa a fost facută de un sentiment atat de puternic si anume dragostea 
de tara a ostasilor romani, un sentiment chiar mai presus decat propriile lor vieţi. Astfel, armata română a speculat un 
moment ce ne putea trimite în adancul negru al istoriei având ca rezultat dispariţia noastră ca naţiune, şi anume 
momentul în care, proaspat ieşită de sub neutralitate, România, prin armata sa, abandonată în mare parte de 
principalul aliat, armata rusă, reuşeşte să oprească înaintarea inamicilor prin cele trei puncte cheie în care aceştia işi 
aveau dispusă impresionanta Armata a 9-a: Mărăşti, Mărăseşti şi Oituz. Acest moment extrem de important în istoria 
noastră a fost precursorul punctului culminant în care, manaţi de o incredere absorbită din victoriile din primul război 
mondial, românii, reprezentaţi de un guvern liberal condus de Ionel Bratianu, împreună cu diverse personalităţi 
importante precum Vasile Goldis, Iuliu Maniu sau episcopul Greco-catolic Iuliu Hossu, au reuşit să proclame 
independenţa faţă de Imperiul Austro-Ungar şi să înfaptuiască Marea Unire marcată de Proclamaţia de la Alba-Iulia 
de la 1 decembrie 1918.  

Facand o scurtă trecere istorica în revista pentru reimprospatarea memoriei, consider că astazi, la 96 de ani de la 
momentul cel mai important al istoriei noastre recente trebuie să realizam ca drumul nostru spre democraţia adevarata 
a fost pavat cu generatii de sacrificiu, chiar cel suprem si anume viata, timp de decenii de-a randul, atingand cote 
inimaginabile în perioada celor două razboaie mondiale, dar şi a comunismului şi conducându-ne ulterior, de la 
perioada de confuzie dar si educare post-comunista, pana in zilele noastre, moment in care ni s-a predat ştafeta pentru 
a duce tara la nivelul urmator, un nivel al civilizatiei, al modernismului si al bunului simt. Avem datoria să simtim cu 
totii acest moment unic, in care emotia infaptuirii statului in care ne ragasim astazi este una puternica si vie, data 
fiind şi miscarea de forţă a tuturor romanilor cu ocazia evenimentelui proaspat încheiat în data de 16 noiembrie, 
moment in care romanii mai uniti ca niciodata, si-au imprimat vointa si in urma caruia trebuie sa intelegem ca drumul 
atat de lin, în sensul contraexemplului greselilor din trecut si totusi dificil, in sensul constructiei si al modernizarii, 
abia incepe. De aceea consider ca celebrarea centenarului Marii Uniri ce va avea loc în anul 2018, trebuie să ne 
gasească o naţie mai bună, mai performantă şi mai legată de momentele prolifice ale istoriei noastre. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Aurel Donţu 

 
*** 
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La ceas aniversar să ne reamintim de unul dintre promotorii României Mari: Ion I.C. Brătianu 

 
Doctrina liberală pleacă de la postulatul ca libertatea nu e doar un lux sau un adaos în viaţa omului, ci ea îl 

defineşte pe individ. Libertatea ne îngăduie sa facem orice, dar asumându-ne însă şi riscurile respective. Libertatea nu 
impune restricţii, ci face apel la raţiune, aşadar şi la oportunitate. Cu toate acestea Ion .I.C. Brătianu şi-a dorit 
înfăptuirea Marii Unirii mai mult decât orice român, aflându-se în fruntea unui guvern liberal care a luat decizii 
importante în momentele cheie din al Doilea Război Mondial, cum ar fi păstrarea neutralităţii şi apoi renunţarea la ea, 
în anul 1916, pentru refacerea României Mari, condiţii negociate de acest uriaş om politic.  

Filofrancez, inginer cu diplomă la Paris, promotor al reformării statului într-unul modern, democratic, prin 
iniţierea legii electorale, a reformei agrare, precum şi a multor altor  modificări la Constituţia din 1923, toate acestea 
au creionat un erou politic prin a cărui multiplicare ţara noastră ar fi fost una cu adevărat competitivă, de top. Nu doar 
simţirile profund democratice ale lui Brătianu au stat la baza reformării statului modern, ci şi abilităţile excepţionale 
ale acestuia de negociere în cadrul Conferinţei de la Paris ce marca sfârşitul Primului Război Mondial, unde Ionel 
Brătianu a speculat pericolul bolşevic din est, creând astfel premisele refacerii statului românesc într-unul puternic, 
prin cererea şi câştigarea drepturilor asupra Transilvaniei, Crişanei, Maramureşului şi o parte a Banatului.  

Partidul Naţional Liberal a comemorat, la sfârşitul lunii noiembrie a.c., 87 de ani de la dispariţia lui Ionel 
Brătianu şi îl recunoaşte ca fiind unul dintre liderii marcanţi ai României dat fiind statul modern în care ne regăsim 
astăzi, stat cu o organizare centralizată, înfăptuită în anul 1925 sub conducerea unui guvern liberal şi pur democratic, 
o organizare care stă la baza României moderne de astăzi. 

Este lesne de înţeles că avem cu toţii o conştiinţă şi o memorie care trebuie să ne trimită tot timpul în trecut, la 
reperele istoriei noastre, în care trebuie sa existe mereu un loc special rezervat pentru un mare om precum Ionel 
Brătianu, sub a cărui oblăduire România a trăit o perioadă strălucitoare pentru istoria sa, cu reforme marcante 
înfăptuite cu ajutorul, Partidul Naţional Liberal, partid care îşi merită şi astăzi, pe deplin, un loc pe prima scenă 
politică a ţării.  

        Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Mihai Lupu 

 
*** 

 
 

La mulţi ani, România! 96 de ani de la Marea Unire din 1 decembrie 1918 
 

În fiecare an, în prima zi a lunii decembrie sărbătorim Ziua Naţională a României, adoptată prin lege după 
înlăturarea regimului comunist.  

Din punct de vedere istoric, la 1 Decembrie 1918, Adunarea Naţională de la Alba Iulia, constituită din 1.228 
de delegaţi şi sprijinită de peste 100.000 de români veniţi din toate colţurile Ardealului şi Banatului, a adoptat o 
Rezoluţie prin care s-a consfinţit unirea tuturor românilor din Transilvania, întreg Banatul (cuprins între râurile 
Mureş, Tisa şi Dunăre) şi Ţara Ungurească (Crişana, Sătmar şi Maramureş) cu România. Altfel spus, ziua de 1 
Decembrie 1918 încununează lupta românilor transilvăneni pentru Unitate Naţională şi marchează momentul creării 
României Mari, situându-se în continuarea precedentelor acţiuni unioniste ale fraţilor din Basarabia (27 martie 1918) 
şi Bucovina (15 / 28 noiembrie 1918).  

Dar care au fost totuşi momentele cheie care au dus la realizarea Marii Uniri? În toamna lui 1917, întreaga 
Rusie se fărâmiţează sub loviturile revoluţiei bolşevice. În Basarabia, guvernatorul guberniei renunţă la prerogativele 
sale, înmânând puterea Sfatului Ţării, care anunţă la scurt timp formarea unei republici autonome în locul fostei 
provincii ruseşti, Republica Democratică Moldovenească. Numai că bolşevicii şi dezertorii ruşi, care cutreierau 
teritoriul noii republici, răspândeau teroare pe oriunde mergeau. Copleşite, autorităţile de la Chişinău cer intervenţia 
armatelor române pentru a pune capăt tulburărilor interne. Ostaşii noştri trec Prutul şi în câteva săptămâni reuşesc să 
pună capăt agitaţiilor bolşevice şi a valului de jafuri şi crime. Pe 24 ianuarie 1918, Sfatul Ţării proclamă 
independenţa republicii şi, după mai bine de un secol de ocupaţie, românii de dincolo de Prut aveau în mâini propriul 
destin. Iar ei îşi doreau unirea. 
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Pe de altă parte, Consiliul Naţional Român Central somează autorităţile maghiare să cedeze puterea în „toate 
teritoriile locuite de români în Ardeal şi Ţara Ungurească”. Guvernul maghiar trimite o delegaţie să discute cu 
membrii consiliului, dar după două zile de negocieri, tratativele nu ajung la nicio concluzie. Motiv pentru care, şase 
zile mai târziu se anunţă convocarea Marii Adunări Naţionale la Alba Iulia. În fiecare colţ al Crişanei, Banatului, 
Ardealului şi Maramureşului românii îşi desemnează delegaţii, iar cei 1.228 de reprezentanţi aleşi se întrunesc apoi în 
ziua de 1 decembrie la Alba Iulia.  

În aclamaţiile a peste 100.000 de români, este citit textul Rezoluţiei de la Alba Iulia în care „Adunarea 
Naţională a tuturor Românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi 
la Alba-Iulia în ziua de 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918, decretează unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor 
locuite de dânşii cu România. Adunarea Naţională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al naţiunii române la întreg 
Banatul cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre”. O delegaţie este trimisă regelui Ferdinand pentru a-i înmâna 
Rezoluţia Unirii, iar el o primeşte zicându-le că „După Basarabia şi Bucovina, mai lipsea o piatră dintre cele mai 
scumpe: Ardealul, cu ţinuturile din Ungaria locuite de români. Azi ne-aţi adus şi această ultimă piatră a clădirii, 
care încoronează marea operă de unire. Putem privi cu încredere în viitor, căci temeliile sunt puternice”. Ceea ce se 
înfăptuise până atunci era de necrezut. Idealul unirii se împlinise şi în 1922, pe 15 octombrie, regele Ferdinand este 
încoronat regele Marii Românii, în Catedrala de la Alba Iulia. 

Preşedintele Senatului îi înmânează lui Ferdinand Coroana de Oţel a lui Carol I, înfăţişând acum şi însemnele 
provinciilor unite cu ţara şi spune: „punând pe capul meu, într-această străveche cetate a Daciei Romane, coroana 
de la Plevna, pe care noi şi glorioase lupte au făcut-o pe veci coroana României Mari, mă închin cu evlavie 
memoriei celor care, în toate vremurile şi de pretutindeni prin credinţa lor, prin munca şi prin jertfa lor, au asigurat 
unitatea naţională şi salut cu dragoste pe acei care au proclamat-o într-un glas şi o simţire de la Tisa până la Nistru 
şi până la Mare”. 

Aşa cum sublinia şi istoricul Florin Constantiniu, „Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai 
sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera niciunui om 
politic, a niciunui guvern, a niciunui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit 
cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu 
inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit”. 

România a împlinit 96 de ani! Cu această ocazie îi spun şi eu „La mulţi ani!”. 
 

Deputat 
Gheorghe Dragomir 

 
*** 

 
Împreună! Cu RESPECT şi MÂNDRIE ! 

 
 

 Domnule Preşedinte, 
 Stimate colege şi stimaţi colegi, 
 

Folosesc acest prilej, de mare şi frumoasă sărbătoare a neamului românesc, pentru a-mi exprima un gând pios 
către toţi cei care, atunci, la 1 Decembrie 1918, au crezut în idealul Marii Unirii de la Alba Iulia, fie că au fost 
oameni politici, reprezentanţi ai diferitelor culte religioase, învăţători sau profesori, mici sau mari întreprinzători; 
oameni de ştiinţă sau creatori de artă sau simpli orăşeni sau ţărani. 

Ca locuitor al municipiului Oradea, îmi face o deosebită onoare să menţionez faptul că, în 29 septembrie/12 
octombrie 1918 Comitetul Executiv al Partidului Naţional Român din Transilvania, întrunit în oraşul nostru, mai 
exact în casa doctorului Aurel Lazăr, a adoptat o declaraţie, redactată de Vasile Goldiş, privind hotărârea naţiunii 
române din Transilvania de a se aşeza "printre naţiunile libere”, în temeiul dreptului ca fiecare naţiune să dispună 
liber de soarta sa. Peste câteva zile, la 5/18 octombrie 1918, Declaraţia de independenţă a Transilvaniei, adoptată în 
şedinţa de la Oradea, este citită în Parlamentul de la Budapesta de dr. Alexandru Vaida-Voevod, şi apoi la Adunarea 
de la Alba lulia de la 1 decembrie 1918. 

Din cercetările istoricilor orădeni, printre care şi Prof. Univ. Dr. Viorel Faur, cel care a studiat cu mândrie 
această perioadă, aflăm că delegaţia de la Oradea a fost cea mai numeroasă dintre cele 18 comitate (din 1228 
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deputaţi, 138 erau orădeni, printre care oameni politici, reprezentanţi de marcă ai diferitelor culte religioase, doctori). 
Ţinând cont de cursul istoriei, putem afirma, cu satisfacţie, că printre cei care au făurit actul Marii Uniri s- au 
numărat numeroşi reprezentanţi ai meleagurilor orădene, aşa cum putem afirma (fără să greşim) că Oradea a jucat un 
rol deosebit în realizarea Marii Uniri. 

Cred că, fără a fi nevoie de prea multe şi sofisticate analize sociologice, doar întâlnindu-i pe concetăţenii 
noştri de toate vârstele, indiferent de pregătirea lor profesională sau de apartenenţa la o ideologie politică, indiferent 
de poziţia socială pe care o ocupă, putem constata cu satisfacţie faptul că, în aceste zile cu precădere, patriotismul se 
manifestă din ce în ce mai des. Este din ce în ce mai firesc să te identifici ca român şi să faci acest lucru cu mândrie şi 
cu respect faţă de cei din jur! 

Consider că această mare sărbătoare a poporului român este un moment oportun în care divergenţele, 
conflictele sau neînţelegerile de orice fel dintre noi ar trebui să dispară, fiind înlocuite de acele sentimente curate şi 
înălţătoare trăite, atunci, în Decembrie 1918, de către făuritorii României Mari ! Îmi doresc ca toţi românii să se 
respecte pe sine şi unii pe alţii, să se identifice cu trecutul şi prezentul nostru şi respectând valorile umane universale 
să ajungem să fim respectaţi de către toţi ceilalţi! 

Marea unire s-a realizat politic în minunatul decembrie 1918 şi s-a perfectat după 29 decembrie 1919, când 
Parlamentul României a votat legile de ratificare a unirii Transilvaniei, Crişanei, Maramureşului, Banatului, 
Bucovinei şi Basarabiei cu România. 

Desăvârşirea poporului român continuă zi de zi, prin fiecare lucru bun înfăptuit de către noi, cetăţenii români, 
indiferent de etnia noastră, indiferent de credinţele religioase sau ideologiile politice pe care le îmbrăţişăm, oriunde 
am fi în ţară sau în afara graniţelor României. Desăvârşirea noastră ca români continuă prin fiecare moment în care 
ne aducem aminte cine suntem, de unde venim, din cine ne tragem, continuă în fiecare moment în care conştientizăm 
ce avem în comun şi ce împărţim în prezent - şi facem toate acestea stând unul lângă celălalt împărtăşind respect şi 
mândrie! 

Stimaţi colegi, 
În încheiere, sunt dator să subliniez obligaţia morală şi patriotică pe care o avem, aceea de a face tot ce ţine de 

puterile noastre pentru a păstra identitatea noastră naţională şi unitatea poporului român. 
 

Deputat 
Ioan Cupşa 

 
*** 

 
Marea Unire: ideal împlinit 

 
 
Domule preşedinte, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Stimaţi colegi, 
Cred că sunt în asentimentul dumneavoastră că, deşi ne îndepărtăm din ce în ce mai mult de acel decembrie de 

neuitat din anul Domnului 1918, parcă din ce în ce mai mult românii se simt mai aproape de acel miraculos episod al 
istoriei naţionale: Marea Unire de la Alba Iulia. 

Constat cu bucurie că, încet-încet, românii devin din ce în ce mai conştienţi de adevăratele valori şi trăiri care au 
animat veacuri de–a rândul înaintaşii noştri: apartenenţa la un neam puternic, curajos şi înzestrat cu calităţi demne de 
urmat, chiar dacă, uneori, au fost unii care, pe 30 de arginţi, au trădat idealul naţional. 

Îmi exprim totodată speranţa că fiecare român, în interiorul său, în aceste momente de înaltă trăire naţională, îşi 
îndreaptă un gând pios către cei care, prin jertfă şi sacrificiu, au făurit România Mare. Atunci nu au contat patimile 
politice, nici confesiunile religioase, dar a contat un singur vis: Unirea 

Stimaţi colegi, nu greşesc dacă afirm că în aceste zile rememorăm cu intensă emoţie sentimente de adâncă trăire 
românească, sentimente ale apartenenţei la un tot unitar. Aceste momente ne îndeamnă către o mai bună înţelegere 
între noi, românii, oriunde am fi, aici pe meleagurile strămoşeşti sau în alte părţi ale lumii. 

În final, aş îndrăzni să afirm că datoria noastră sacră, ca vremelnici reprezentanţi ai poporului, este să păstrăm vie 
şi indestructibilă unitatea de neam şi ţară! 

La mulţi ani, România! 
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La mulţi ani, popor român ! 
Mulţumesc pentru atenţie. 

 
Deputat 

Vasile Varga 
 

*** 
 
 
 
 

 Interpelări 
 
 
Adresată:domnului Ion Moraru, Secretar general al Guvernului 
De către: deputat Costin Gheorghe  
Obiectul interpelării: Situaţia proiectelor de investiţii în infrastructura judeţului Bihor- sectorul de 3 km din 
DN 76 Oradea –Deva ce tranzitează Municipiul Beiuş şi centura ocolitoare Beiuş – Ştei – Vaşcău 
 
 

Stimate domnule ministru, 
 

Situaţia lucrărilor de reabilitare a DN 76 Oradea-Deva este în continuare incertă şi trenează de prea mult 
timp, deşi din partea autorităţilor centrale ale statului, s-au primit asigurări că lucrările vor fi finalizate. 

Calendarul iniţial anunţat de către CNADNR este mult întârziat, iar în urma numeroaselor apeluri ale 
autorităţlior locale din Bihor ultimul râspuns primit confirmă faptul că există premise ca drumul să fie gata anul 
viitor.. 

Pe tronsonul Beiuş -Oradea sunt înregistrate cele mai mari probleme din cauza antreprenorului, firma CCCF 
Timişoara, care nu are capacitatea să finalizeze lucrările. 

În afara acestor situaţii, există încă un aspect care trebuie de urgenţă remediat şi anume reabilitarea celor 3 
km din DN 76 din interiorul municipiului Beiuş. 

Între municipalitate şi CNADNR a existat o corespondenţă intensă pe acest subiect, cea mai recenta adresă   
fiind transmisă companiei în data de 23 septembrie a.c. 

Deşi acest sector de drum a fost predat prin protocol către Compania Naţională de Drumuri, încă din anul 
2009, în prezent ne aflăm în situaţia în care din totalul DN 76 Oradea-Deva numai acest sector să nu fie cuprins  în 
proiectul de modernizare. 

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rog, domnule  ministru, să răspundeţi punctual la următoarele 
întrebări: 
1. Care este stadiul lucrărilor de reabiltare pe toate tronsoanele DN 76 Oradea-Deva, precum şi care sunt 
modificările intervenite în calendarul de finalizare a lucrărilor?  Ce garanţii există că amânarea calendarului de 
finalizare a lucrărilor nu va influenţa negativ finanţarea europeană de care beneficiază acest proiect? 
2. Care sunt măsurile pe care le puteţi dispune de urgenţă în vederea întocmirii studiului de fezabilitate conform 
HG nr. 28/ 2008,  pentru sectorul de  3 km  din drumul naţional  76 ce tranzitează Municipiul Beiuş, precum şi care 
sunt soluţiile în vederea asigurării finanţării lucrărilor  de modernizare pentru acest sector.? 
3.  În cazul centurii ocolitoare Beiuş – Ştei – Vaşcău, care este stadiul proiectului în condiţiile in care licitaţia a 
fost demarată, iar finanţarea pentru proiectare şi execuţie este stabilita prin FEDR? 

Vă mulţumesc. Menţionez că solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită consideraţie, 

 
*** 

 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 24 - 2014  
săptămâna  2- 5  decembrie  2014  

 

 

64

Adresată: domnului Ioan Rus, ministrul Transporturilor 
De către:  deputat  Răzvan Horia Mironescu  
Obiectul interpelării: Stadiul implementării proiectului de modernizare a Coridorului IV feroviar pan-
europeam pe tronsonul Curtici-Simeria 
 

Stimate domnule ministru, 
 

Din informaţiile publice reiese faptul că lucrările de modernizare a tronsoanelor de cale ferată de pe 
Coridorul IV pan-european  sunt mult întârziate. 

În această situaţie se găseşte tronsonul de cale ferată între Curtici şi Simeria, pentru care o eventuală 
întârziere a finalizării lucrărilor de reabilitare dincolo de data de 31 decembrie  2015,  atrage riscul pierderii finanţării 
europene nerambursabile de 700 milioane de euro. 

Având în vedere această situaţie de blocaj, vă rog, domnuule ministru, să precizaţi care este stadiul derulării 
proiectului de modernizare a Coridorului IV feroviar pan-european pe tronsonul Curtici-Simeria? Totodată, vă rog, să 
precizaţi care sunt măsurile şi demersurile pe care le aveţi în vedere pentru a preveni o eventuală dezangajare a  
fondurilor europene de care ţara noastră dispune pentru finanţarea acestui proiect? 

Vă mulţumesc. Menţionez că solicit răspunsul în scris. 
 
 
 

 Întrebări 
 

 
 
 
 
Adresată domnului Ioan  Rus,  ministrul  Transporturilor 
 

Asumarea Masterplanului General de Transport de către Guvernul Ponta 
  

Stimate Domnule Ministru, 
 

Pe data de 1 octombrie aţi prezentat în faţa comisiilor de specialitate din Parlament  proiectul Masterplanului 
General de Transport care  cuprinde toate planurile de învestiţii în infrastructură pentru perioada 2014-2030. 

Acest document strategic pentru domeniul transporturilor a intrat în perioada 7-15 octombrie în sesiunea de 
dezbateri publice, în urma cărora cu siguranţă s-au desprins o serie de concluzii care ar fi trebuit să conducă la o 
reconfigurarea  a unora dintre proiectele prezentate iniţial, precum şi o prioritizare a proiectelor şi stabilirea surselor 
de finanţare pentru fiecare investiţie în parte. 

Din declaraţiile dumneavoastră publice pe acest subiect am reţinut faptul că una dintre modificările care va fi 
prinsă în vartiantă finală  a acestui document  va fi cea referitoare la o reţea extinsă de centuri ocolitoare care vizează 
toate municipiile reşedinţă de judeţ. 

Având în vedere că a trecut mai bine de o lună de la finalizarea etapei dezbaterilor publice, fără a exista din 
partea dumneavoastră o manifestare expresă în sensul prezentării publice a concluziilor desprinse  în urma acestor 
dezbateri, vă rog domnule ministru, să precizaţi care va fi  modalitatea prin care varianta finală de Masterplanului 
General de Transport  va fi asumată de către Guvern pentru a deveni un program operaţional? Care sunt variantele de 
lucru pe care Guvernul le are în vedere, există premisele ca acest Masterplan să fie aprobat printr-o Hotărâre de 
Guvern  sau  prin lege? 

Vă mulţumesc. Mentionez că solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat 
Răzvan Horia Mironescu 
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 Grupul parlamentar al  
Partidului Democrat – Liberal  

 
 Iniţiative legislative 
 

 
Către, 

 
BIROUL  PERMANENT AL CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, vă înaintăm 
spre dezbatere şi adoptare, în procedură de urgenţă, propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii.  
 
               INIŢIATORI, 

 
Deputat PNL – George SCARLAT 
Deputat PNL – Nini SĂPUNARU 
Deputat PDL – Vasile ILIUŢĂ 
Deputat PNL – Dumitru-Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL – Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL – Ioan-Cristian CHIRTEŞ  
 

          
EXPUNERE DE MOTIVE 
 

În România, tratamentele disponibile în prezent bolnavilor de cancer sunt unele din generaţia veche, ceea ce 
înseamnă că viaţa bolnavilor este la mâna destinului.  

Pacienţii din celelalte ţări europene beneficiază de terapii personalizate şi de medicamente inovative, 
tratamente care nu sunt disponibile şi pacienţilor români din cauză că autorităţile nu au actualizat de mulţi ani lista de 
medicamente compensate.  

În alte ţări, unde se aplică terapia personalizată, rata de supravieţuire a bolnavilor de cancer este mai crescută, 
chiar şi când acestea se află în metastază. Mai mult, metoda terapiei personalizate elimină pacienţii pentru care nu 
este eficient un anumit tratament. Astfel, nici sistemul nu pierde bani şi mai ales bolnavul nu suportă efectele 
negative al unui tratament fără eficienţă.  

De-a lungul timpului, cercetătorii din întreaga lume au realizat zeci de mii de medicamente, însă nu toate dau 
rezultate. S-a dovedit că 90% din medicamente au efect doar la 40% dintre pacienţi. Aceste cifre susţin ideea terapiei 
personalizate, pentru că dezvoltarea studierii componenţei genetice aduce numai avantaje în tratarea cancerelor de 
sâni, pulmonare, a melanoamelor sau colorectale.  

În majoritatea statelor europene există un set de criterii care se aplică pentru reactualizarea listelor de 
medicamente, iar evaluarea se face la interval de o lună, trei sau şase. În România legea nu obligă autorităţile să 
reînnoiască periodic lista de medicamente compensate. În Bulgaria are loc o actualizare lunară a listei 
medicamentelor compensate. Ei au resetat sistemul şi au introdus anumite criterii - grilă  pentru aprobarea unor 
molecule noi.  

Faţă de cele prezentate, am iniţiat propunerea legislativă, pe care o supunem spre aprobare Parlamentului, în 
procedură de urgenţă. 
 

INIŢIATORI, 
 

Deputat PNL – George SCARLAT 
Deputat PNL – Nini SĂPUNARU 
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Deputat PDL – Vasile ILIUŢĂ 
Deputat PNL – Dumitru-Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL – Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL – Ioan-Cristian CHIRTEŞ  

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR                          SENAT  
 

L E G E 
pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  

 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

Articol unic – Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

1. La articolul 54, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:  
„(7) Lista medicamentelor care se asigură în cadrul programelor naţionale de sănătate se aprobă la un interval 

de şase luni prin hotărâre a Guvernului.” 
2. La articolul 232, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  
„Art. 232. – (1) Lista cu medicamente de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie anuală se 

elaborează la un interval de şase luni de către Ministerul Sănătăţii Publice şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, 
cu consultarea Colegiului Farmaciştilor din România, şi se aprobă prin hotărâre a guvernului.”  
 

Această lege  a fost adoptată  de Camera Deputaţilor în şedinţa  din …… cu respectarea prevederilor art.76 
alin.(2) din Constituţia României 

Preşedintele Camerei Deputaţilor 
Ştefan Valeriu ZGONEA 

 
Această lege  a fost adoptată  de Senat  în şedinţa din …... cu  

respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia României 
Preşedintele Senatului 

Călin Constantin Anton Popescu TĂRICEANU 
 
 

*** 
 

 Declaraţii politice 
 

 
Nu Moş Crăciun trebuie să aducă elevilor abecedare! 

 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 

 
Asistăm şi anul acesta la o nouă anomalie a sistemului de învăţământ, la o dovadă în plus că Ministerul 

Educaţiei nu are capacitatea de a gestiona actul educaţional. Este 3 decembrie 2014, anul şcolar a început de 2 luni, 
iar elevii nu au nici acum Abecedare. Anunţul că o parte din manualele de clasa I şi a II-a au ajuns la Inspectoratele 
şcolare din anumite judeţe a oferit o rază de speranţă părinţilor şi cadrelor didactice, însă problema nu a fost nici pe 
departe rezolvată. 
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În campania electorală desfăşurată toată luna noiembrie, „premierul-candidat”, alături de marea majoritate a 
ministrilor, au anunţat un lung şir de măsuri în  domeniul învăţământului, dorind să distragă atenţia de la problemele 
grave, de fond, cu un impregnant iz de corupţie. Mă refer aici la repetatele şi controversatele licitaţii pentru 
manualele şcolare care ne-au adus în situaţia de a nu avea, probabil nici până la finalul anului 2014, abecedarele 
pentru elevii de clasa I. Nu vorbim de o culegere de probleme sau de un caiet ajutător la clasă, vorbim de cartea-
simbol a copilului care păşeşte pentru prima oară într-o sală de clasă, vorbim de un reper în parcursul educaţional al 
generaţiei care abia a început şcoala. Este inadmisibil să vorbeşti de viitoare măriri salariale ale personalului din 
învăţământ, să promiţi iar şi iar modificarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, pe care oricum deja o distrugi 
sistematic, când nu poţi pune pe bănci un manual pentru elevii din România, obligaţia statului prin Constituţie - este 
asigurarea gratuităţii învăţământului general. 

Cum este posibil ca, în acest context fără precedent, să fii preocupat să faci, la televizor sau în mari adunări 
electorale, anunţuri de o veridicitate îndoielnică şi lipsite de principialitate, angrenând oamenii şcolii şi punându-i în 
ingrata poziţie de a primi cei 150 de euro pentru o aşa-zisă dezvoltare profesională dar care nu trebuie justificaţi în 
nicio formă deşi provin dintr-un program european? (se pare că acum „s-a schimbat modificarea” şi banii trebuie 
justificaţi prin acţiuni generate de perfecţionare) De ce aceste sume de bani au fost virate automat în conturile 
cadrelor didactice chiar în campania electorală? Oare Guvernul României se aştepta ca din aceste sume cadrele 
didactice să achiziţioneze şi câte un abecedar elevilor? 

Nu trebuie să mai rămânem pasivi la asemenea tentative de a destabiliza sistemul de învăţământ, ci trebuie să 
revenim la o stare de normalitate. Este imposibil să ignorăm că, în timp ce anumite societăţi comerciale care editează 
manuale aşteaptă un cadou din partea Ministerului, părinţii elevilor de clasa I şi a II-a cheltuie sume importante pe 
caiete speciale care să ţină loc de manuale. Cât vom mai tolera acest act de incompetenţă cu grave suspiciuni de 
corupţie asupra învăţământului? Mai are cineva din acestă echipă guvernamentală a domnului Victor Ponta 
legitimitatea de a garanta dreptul constituţional la învăţătură şi la educaţie gratuită? 

Stimaţi Colegi, este luna decembrie, anul şcolar 2014-2015 a început de două luni, se apropie Sărbătoarea 
Crăciunului. Oare Ministerul Educaţiei îl aşteaptă pe Moş Crăciun să aducă abecedarele copiilor din clasa I sau are 
totuşi o strategie care să salveze respectarea procedurii constituţionale? 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Sanda-Maria Ardeleanu 

 
*** 

 
Am intrat în epoca „Nu au votat cu Ponta”  

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 

 
Cu tristeţe am constatat că am păşit într-o nouă epocă, şi anume: epoca „Nu au votat cu Ponta”. Spun asta ca 

urmare a unor afirmaţii ale colegilor din PSD şi care mă obligă, în numele cetăţenilor pe care îi reprezint, să iau 
atitudine, astăzi, de la tribuna Parlamentului.  

La Suceava, săptămâna trecută, s-a discutat în Consiliul Local un proiect iniţiat de colegii din PNL care viza 
înfiinţarea unei grădiniţe cu program prelungit în cartierul Obcini. Această grădiniţa este absolut necesară în 
condiţiile în care vorbim de un cartier mare, tânăr, în care locuiesc numeroase familii cu copii preşcolari. Singura 
grădiniţă din zonă este una cu program normal şi găzduieşte peste 300 de copii. Spaţiul este insuficient, grupele 
supradimensionate, iar o nouă grădiniţă în acest cartier a devenit o necesitate de grad 0 pentru Suceava.  

Colegii din PNL nu doar că au avut iniţiativa, ci au venit şi cu o soluţie pentru înfiinţarea acestei grădiniţe, şi 
anume: amenajarea ei într-o clădire deja existentă, a cărei destinaţie iniţială a fost tocmai cea de grădiniţă. Costurile 
sunt reduse, iar implementarea proiectului s-ar realiza rapid. În faţa acestei propuneri, consilierii locali PSD au votat 
împotriva proiectului afirmând cu cinism: „Nu au votat cu Ponta”. Vă sunt aici datoare cu o explicaţie suplimentară: 
în cele 7 secţii de votare din cartierul Obcini, şi vorbim aici de secţii cu un număr mare de alegători pe listele 
electorale permanente ale municipiului Suceava, scorul obţinut de candidatul Klaus Iohannis a fost de 63,41% faţă de 
36,59% cât a obţinut candidatul Victor Ponta.  
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Sunt de acord cu ceea ce au zis consilierii PSD şi este evident că locuitorii din Obcini nu au votat cu Victor 
Ponta, însă este normal ca ei să plătească pentru asta? Acest fenomen al ranchiunii post-campanie nu trebuie să 
afecteze buna funcţionare a deliberativelor locale şi judeţene. Asemenea ieşiri publice, asemenea imixtiune a 
politicului în decizii ce privesc buna desfăşurare a vieţii sociale într-un muncipiu reşedinţă de judeţ, cu ample 
proiecte europene, în care membri ai Consiliului Local efectuează nenumărate deplasări în străinătate pentru a prelua 
idei şi a le aplica apoi în oraşul lor, nu au ce căuta şi vor fi aspru sancţionate de cetăţeni. Însă, până atunci, preşcolarii 
tot nu vor avea o grădiniţă cu program prelungit, iar soluţiile mult promise de PSD, de actualul Guvern, de actualul 
Ministru al învăţământului nu se regăsesc în realitate, ba dimpotrivă, cele existente sunt respinse cu obrăznicia unui 
răspuns halucinant pentru un partid care a făcut campanie sub sloganul: „Preşedintele care uneşte”. 

Stimaţi Colegi Deputaţi, fac un apel către Dumneavoastră: să-i invităm la dialog pe colegii noştri, din ţară şi 
să-i rugăm să folosească ambiţiile politice în mod constructiv deoarece votul românilor ne-a oferit lecţia de care 
întreaga clasă politică avea nevoie: nu se mai doresc acţiuni politicianiste şi scandaluri sterile ci soluţii concrete 
pentru dezvoltarea comunităţilor locale. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Sanda-Maria Ardeleanu 

 
*** 

 
Dreptul la educaţie gratuită este încălcat pentru 200.000 de copii!!! 

 
România este din nou printre ultimele ţări din Europa. UNICEF arată că avem cu 15% mai puţini absolvenţi 

de facultate decât media europeană iar 200.000 de copii nu au acces la nicio formă de învăţământ. 
Între 37% şi 40% dintre elevii de 15 ani din România abia ştiu să citească, să scrie şi să calculeze. Acest 

raport arată că 6% din populaţia de vârstă şcolară a României nu are acces la educaţie! Pentru 200.000 de copii 
Constituţia este încalcată, nu au acces gratuit la învăţământ! 

Cer autorităţilor să se trezească şi să pună educaţia pe primul loc! 
Oamenii incompetenţi de la vârful sistemului trebuie să plece, persoanele capabile trebuie să se implice, 

educaţia copiilor trebuie adusă printre priorităţile de gradul ZERO, ale României! 
 
 

Deputat  
Raluca Turcan 

 
*** 

 
Victor Ponta a sacrificat siguranţa românilor pentru voturi! 

 
Victor Ponta a pus în pericol siguranţa românilor inaugurând în mare grabă, cu doar 2 zile înainte de turul 2 

al alegerilor prezidenţiale, tronsonul 3 al Autostrăzii Orăştie - Sibiu. 
Guvernul PSD se lăuda că va construi 1200 km de autostradă. Nu a reuşit să inaugureze nici măcar un singur 

km de drum până în ajunul alegerilor prezidenţiale. Deschiderea celor aproximativ 22 km de autostrada a fost doar un 
exerciţiu prost de imagine realizat în detrimentul soluţiilor sigure de trafic. 

Circulaţia pe tronsonul Sălişte-Cunţa s-a deschis înaintea alegerilor prezidenţiale, pe 14 noiembrie 2014, iar 
după nici 10 zile de circulaţie au apărut problemele: o crăpătură în asfalt care indică grave probleme de proiectare! 

Principalii vinovaţi sunt: prim-ministrul Ponta şi ministrul transporturilor Ioan Rus care s-au ambiţionat să 
"inaugureze" acest tronson, deşi lucrările de consolidare impuse de alunecările de teren din zonă erau încă în 
desfăşurare! 

Ceea ce s-a întâmplat pe tronsonul 3 al Autostrăzii Orăştie-Sibiu, după 10 zile de circulaţie, este încă o 
dovadă a incapacităţii Guvernului Ponta, a lipsei de respect faţă de români şi o măsură a iresponsabilităţii fără 
margini. 
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Ponta împreună cu ministrul Ioan Rus au inaugurat o lucrare neterminată şi trebuie să-şi asume vina prin 
demisie! 

 
Deputat  

Raluca Turcan 
 

*** 
 

1 Decembrie - Ziua Naţională a României, simbolul unităţii şi libertăţii naţionale 
 
Anul acesta România  a sărbătorit 96 de ani de când, la Alba-Iulia, a avut loc Unirea Transilvaniei cu Regatul 

României. O zi în care avem datoria să ne amintim de cei care au luptat pentru a creiona în timp adevăratele valori şi 
virtuţi democratice de care ne bucurăm acum. 

La 1 decembrie 1918, se înfăptuia  România Mare prin revenirea Transilvaniei, Basarabiei şi a Bucovinei la 
România. Nu am fi trăit probabil niciodată acest moment fără existenţa unor bărbaţi de stat vizionari precum 
premierul Ion I.C.Bratianu, Regele Ferdinand şi, nu în ultimul rând generalii români care au condus marile bătălii ale 
unirii din Primul Razboi Mondial la Marăşti, Mărăşeşti si Oituz.  

1 Decembrie 1918 este punctul de referinţă în veacuri al reunirii tuturor românilor în acelaşi stat. Istoria din 
acel moment ne învaţă că putem să răzbim în momente grele numai cu solidaritate şi coeziune, prin definirea 
coerentă a interesului naţional. De Ziua Naţională a României primul meu gând se îndreaptă către toţi cei care au 
construit proiectul naţional şi care nu au precupeţit niciun efort în lupta lor pentru atingerea acestui ideal.  

Fără viziunea lor astăzi nu am fi putut vorbi de România. În paginile istoriei noastre sunt aşternute faptele de 
vitejie ale zecilor de mii de români care nu au renunţat şi nu au vrut să cunoască înfrângerea, în ciuda tuturor 
frământărilor şi a momentelor dificile. De aceea, trebuie să privim cu mândrie către trecut şi, cu motivaţie şi 
determinare către viitor. 

Cinstind memoria celor care şi-au dat viaţa pentru ca România să devină, o ţară independentă, democratică, 
suverană, trebuie să demonstrăm prin faptele noastre că interesul naţiunii este mai presus de orice. Că însemnele 
naţionale, apărate şi păstrate cu dârzenie de veacuri, sunt principiile cele mai de preţ şi valori absolute care merită 
orice sacrificiu. �i oricât de greu ne-a fost, oricât de firavă a fost speranţa, indiferent de furtunile care s-au abătut 
asupra noastră, România a înflorit întotdeauna ca naţiune, ca o mare familie.  

1 decembrie 1918 reprezintă pentru români unirea de neam,ca voinţă şi ca  fundament al spiritualităţii 
româneşti. Generaţiile viitoare au de învăţat de la aceste momente istorice, cu atât mai mult cu cât mai avem de 
traversat un alt eveniment crucial pentru naţiunea româna: 22 decembrie 1989, prăbuşirea unui regim comunist care 
părea etern. 

România trece prin momente dificile, însă numai împreună putem construi un viitor de care să fim mândri. 
Românii sunt recunoscuţi pentru spiritul constructiv, pentru generozitate, pentru pentru cutezanţă, pentru bunătate. Să 
arătăm în continuare că România este o ţară democratică, un membru de seamă în marea familie europeană. Cu 
gândul la realizarea acestui obiectiv contemporan urez tuturor cetăţenilor români La mulţi ani într-o Românie 
prosperă şi demnă, o Românie a lucrului bine făcut! 

La mulţi ani România! 
 

Deputat 
Vasile Gudu 

 
*** 

 
 

Bugetul de stat pe anul 2015 şi pomenile electorale ale Guvernului Ponta 
 

Delegaţia FMI va sosi în România la începutul lunii decembrie urmând să discute cu reprezentanţii 
Guvernului României, bugetul pe anul 2015. În aceste condiţii, premierul Victor Ponta a anunţat că le-a cerut 
miniştrilor să pregătească bugetul pe anul viitor, dar nu le-a dat şi un termen. Conform legislaţiei în vigoare, bugetul 
ar fi trebuit deja să fie gata, şi să fie înaintat spre dezbatere Parlamentului, încă din data de 15 octombrie. Însă, pentru 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 24 - 2014  
săptămâna  2- 5  decembrie  2014  

 

 

70

premierul Ponta campania electorală a fost mult mai importantă. O campanie electorală în care alianţa USD aflată la 
guvernare a făcut promisiuni şi a împărţit pomeni electorale sub forma unui cec fără acoperire. Sunt promisuni care 
vor pune presiuni puternice asupra bugetului ţării pe anul viitor. 

Cu o săptămână înainte de alegerile prezidenţiale, premierul Victor Ponta în numele Guvernului României a 
semnat un acord de înţelegere cu sindicatele din educaţie. Prin acest acord, Guvernul României se angajează, printre 
altele, să crească cu 10% salariile profesorilor în anul 2015 şi să permită pensionarea profesorilor cu 3 ani înainte de 
împlinirea vârstei, fără diminuarea pensiei. Premierul Victor Ponta a promis că pentru anul viitor guvernul se 
angajează să creeze spatiul fiscal necesar pentru reducerea TVA la 9% la legume şi fructe şi apoi la carne. Premierul 
Victor Ponta a anuţat că a fost adoptată o ordonanta de urgenţă prin care salariile angajatilor din sistemul sanitar vor 
fi majorate de la 1 ianuarie 2015 cu 100 de lei. 

Indexarea pensiilor cu 5%- o altă promisiune electorală a premierului Ponta, deşi acest lucru este o normă 
prevăzută de lege. Victor Ponta a promis că în anul 2015, sub conducerea sa, Guvernul României va majora salariul 
minim pe economie la 1000 lei. Guvernul României a adoptat  şi o ordonanţă de urgentă care prevede majorarea 
alocatiei cu 42 de lei pentru fiecare copil, de majorarea acestei alocatii vor beneficia familiile  cu un venit net lunar 
de pînă la 530 de lei pe membru de familie. 

Toate aceste promisiuni au creat un impact negativ asupra bugetului statului în valoare de 15 miliarde de lei. 
De unde vor fi luaţi banii fără a fi încălcat un alt angajament electoral, acela că nu vor creşte taxele şi impozitele ? La 
această întrebare trebuie să răspundă Guvernul Ponta.   

Guvernul Ponta este obligat să vină cu un proiect de buget pe 2015, însă cum poate fi acesta finalizat fără a fi 
rezolvate alte probleme: Codul fiscal care ar trebui sa includă şi noul mod de calcul al accizei ? Ministrul Finantelor, 
doamna Ioana Petrescu nu cunoaşte sau nu vrea să spună cum vor fi calculate accizele începând cu 1 ianuarie 2015. 
În perioada campaniei electorale, doamna ministru a evitat să spună ceva concret despre măsurile fiscale pe care le va 
lua guvernul.  

 Pe ce încasări din accize se bazează Guvernul Ponta ? Cum vor fi calculate accizele pe care le va încasa 
statul începând cu 1 ianuarie2015  Modul de calcul trebuie schimbat având în vedere că în decursul anului 2014 au 
fost încasate accize după un curs inventat de Guvernul Ponta de 4,74 lei/euro, mult mai mare decât cel real. Guvernul 
USD condus de premierul Victor Ponta are un greu sold negativ. Toate acţiunile sale au fost dictate numai de 
preocupările sale electorale. Premierul Ponta şi guvernul său este absolut descoperit, cu miliarde pe care nimeni nu 
ştie de unde le va scoate.  După doi ani şi jumătate de guvernare Ponta, cetăţenii români se zbat încă în lipsuri şi prea 
mulţi dintre ei în sărăcie. În acest context, ne punem o întrebare firească : are Guvernul Ponta în vedere un plan de 
acţiune privind ieşirea României din recesiune, pentru redresarea economiei şi pentru crearea de locuri de muncă?  
Din păcate, realitatea ne arată că strategia economică a Guvernului Ponta este caracterizată de lipsa de expertiză în 
înţelegerea problemelor şi nevoilor economiei reale, de o politică fiscală haotică, incoerentă, lipsită de orice minimă 
predictibilitate, ostilă mediului de afaceri şi economiei în general. Aplicarea în continuare a politicii de 
supraimpozitare şi tăierea investiţiilor va împinge România cu siguranţă spre un dezastru economic şi bugetar cu 
consecinţe grave asupra mediului de afaceri şi asupra nivelului de trai al populaţiei. 

Orice stat democratic este guvernat doar pe baza bugetului de stat şi al asigurărilor sociale aprobat de către 
Parlament. Prin neprezentarea la timp şi ignorînd cu bună ştiinţă respectarea cadrului legislativ,guvernul Ponta şi-a 
demonstrat din nou incompetenţa şi lipsa de profesionalism, guvernând România în absenţa unor strategii esenţiale 
pentru dezvoltare, provocând prejudicii importante economiei României. 

 
Deputat 

Cornel Mircea Sămărtinean 
 

*** 
 

Parcursul european al Republicii Moldova-întoarcerea la normalitate 
 
 

Acordul de asociere semnat la data de 27 iunie 2014 la Bruxelles între Uniunea Europeană şi Republica 
Moldova reprezintă o formă concretă de cooperare politică şi economică, fiind un instrument creat pentru ţările din 
Parteneriatul Estic, aflate în antecamera aderării şi a accederii la statutul de ţară candidată în procesul de aderare la 
UE.  
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Semnarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană  a reprezentat  fără îndoială un act 
de importanţă istorică. Este o confirmare a parcursului ireproşabil al Republicii Moldova, dar şi o încununare a 
eforturilor diplomatice asidue depuse de România în ultimii 10 ani de zile. În primul şi în primul rând însă, este 
meritul cetăţenilor din Republica Moldova, care au rezistat tuturor presiunilor şi au ales calea europeană.Republica 
Moldova s-a angajat pe un traseu european ferm, însă nu ferit de riscuri. Semnarea Acordului de Asociere cu UE, 
obţinerea unui grad crescut de securitate economică, energetică, integrarea cât mai aprofundată în mecanismele de 
cooperare ale Uniunii Europene, sunt etape esenţiale pentru finalizarea cu succes a acestui proces. 

România consideră că reintegrarea europeană a Republicii Moldova este o reparaţie istorică atât pentru 
cetăţenii moldoveni, cât şi pentru o Europă prea mult timp lipsită de componentele şi valorile ei estice. Republica 
Moldova este  “povestea de succes” a Parteneriatului Estic şi a Politicii de Vecinătate a UE pentru că a strâns din 
dinţi şi şi-a respectat cu orice preţ angajamentele în faţa UE. Vocaţia europeană a Republicii Moldova, precum şi 
dorinţa  de a merge mai departe pe drumul integrării europene reprezintă expresia voinţei proprii şi a unui sprijin din 
partea cetăţenilor în acest sens. 

 Alegerile legislative care au avut loc în data de 30 noiembrie 2014 în Republica Moldova reprezintă un 
moment istoric, care marchează consolidarea parcursului ireversibil spre Europa al Republicii Moldova şi 
continuarea reformelor democratice. Rezultatul alegerilor legislative confirmă faptul că toate eforturile depuse de 
guvernul pro-european, dar şi de Uniunea Europeană, inclusiv eforturile intense ale României în această direcţie 
strategică nu au fost în zadar. Pentru România, aflată la frontiera cu UE şi NATO, votul pro-european al cetăţenilor 
din Republica Moldova reprezintă rezolvarea unei probleme de securitate naţională.  

Republica Moldova a fost şi va rămâne o temă majoră a României în contextul european. Comuniunea de 
limbă, istorie, civilizaţie şi cultură a Republicii Moldova cu România constituie un episod special la nivel european. 
România are o datorie faţă de cetăţenii aflaţi dincolo de Prut, datorie derivată tocmai din această relaţie specială.  

Pe 16 noiembrie 2014 România a ales deschiderea definitivă către Europa, către democraţie. Cetăţenii români 
au votat pentru o Românie normală, o Românie a respectului şi bunului simţ, o Românie a prosperităţii, o Românie 
curată şi decentă, o Românie puternică, o Românie europeană, o Românie a lucrului bine făcut. Pe 30 noiembrie 2014 
Republica Moldova şi-a certificat parcursul european. Votul exprimat de către cetăţenii moldoveni a însemnat 
opţiunea pentru acest parcurs european. Unirea celor două spaţii româneşti se va realiza în interiorul Uniunii 
Europene, iar votul din 30 noiembrie 2014 a fost hotărâtor. 

Prin votul din 30 noiembrie 2014, Republica Moldova a demonstrat că doreşte să revină la valorile europene 
de care a fost despărţită prin forţă de o istorie ostilă. Republica Moldova trebuie să se întoarcă la valorile europene pe 
care, în realitate, nu le-a abandonat niciodată şi pe care le-a reafirmat din prima zi a independenţei de stat. 
 
 

Deputat 
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

 
Agricultura trebuie stimulată ! 

 
 
Domnule  Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
România are un potenţial uriaş în agricultură, dar această ramură continuă , şi în zilele noastre, să se facă încă 

cu sapa, la limita supravieţuirii, iar în această situaţie de supravieţuire se află mulţi agricultori români. 
De ce oare autorităţile statului român nu înţeleg, sau nu vor să înţeleagă, că acest potenţial agricol de 

necontestat ar putea să asigure hrana pentru milioane de oameni, de ce oare nu învăţăm de  la celelalte ţări din UE  că 
agricultura trebuie să fie considerată o industrie. 

In ultimii ani, datorită majorării preţurilor la motorină, la pesticide, la seminţe dar şi a sumelor mici primite 
de agricultori de  la stat  îi determină pe aproape jumătate dintre cei care au sub cinci hectare de teren agricol să îl 
vândă sau să îl dea în arendă. Supărarea acestora se referă strict la faptul că nu îşi pot recupera, dupa un an de muncă, 
nici măcar banii investiţi în culturile agricole. 
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Este adevărat că în acest an Dumnezeu a ţinut cu noi şi producţia agricolă a fost bună, dar nu a adus neapărat 
venituri mai mari pentru agricultori, care trebuie ajutaţi, stimulaţi pentru că agricutura trebuie să fie influenţată de 
deciziile politice nu de vremea de afară. 

In ultimii ani statul român nu a intervenit cu politici agricole concrete, nu s-au făcut investiţii în sistemele de 
irigaţii, în echipamente tehnice moderne, România fiind ţara din Uniunea Europeană cu cea mai mică rată de 
mecanizare în agricultură, iar strategii de stimulare a investiţiilor nu prea există, iar investitorii străini nu se prea 
înghesuie să vină  să investească, chiar dacă sunt mii de hectare care nu sunt încă neexploatate. 

Da stimaţi colegi, agricultura trebuie stimulată cu politici concrete nu cu promisiuni, iar domnul Daniel 
Cosntatin cam asta face, promite ca de la anul cei care deţin mai puţin de 5 hectare vor primi mai mulţi bani pe 
suprafaţa , adică 210 euro/ha. La această guvernare se cam poartă promisinile nu faptele concrete, iar hrana nu se 
produce cu vorbe. 

 
 

Deputat  
Vasile Iliuţă 

 
*** 

 
Domnul Ponta şi Guvernul PSD se află acum într-o situaţie "lose - lose" - adică orice ar face, vor pierde 

 
 

Stimaţi colegi, 
E pentru prima oară în istoria României când un candidat la prezidenţiale trebuie să-şi ţină promisiunile umflate 

cu pompa electorală din poziţia de Premier. Victor Ponta a făcut în perioada alegerilor promisiuni economice fără 
acoperire, din poziţia de Prim-ministru, care încarcă bugetul ţării cu încă 4 miliarde euro la cheltuieli. Ponta trebuie 
să-şi ţină promisiunile fiind în continuare Premier. Adrian Năstase a pierdut alegerile, dar şi funcţia de Prim-ministru. 
Ceilalţi preşedinţi de după '89 nu au fost prim-miniştri. Remanierea guvernamentală e doar o glumă ştiind că PSD e 
blocat bugetar în promisiunile umflate cu pompa electorală.  

Această campanie prezidenţială a demontat mitul că în politică nu răspunzi pentru ceea ce ai promis. După 
pierderea alegerilor prezidenţiale, unde Ponta se visa câştigător relaxat, urmează plata cea mai mare: să facă chiar el 
bugetul pentru anul viitor şi să pună în aplicare ca Premier ceea ce candidatul prezidenţial promitea. Asta cred că este 
adevărata plată a politicilor bazate pe minciună ale personajului politic Ponta. E o lecţie de ţinut minte pentru a opri 
elanul electoral al politicienilor în viitor.  

Această campanie prezidenţială a demontat mitul că în politică nu răspunzi pentru dispreţul afişat faţă de 
electorat. Dispreţul PSD faţă de importanţa votului cetăţeanului s-a manifestat la cote alarmante în perioada 
electorală, în ziua votului dar şi ulterior. Acum va ieşi la suprafaţă logica PSD: "Promite-le tot ce vor, numai să ne 
voteze. După aia, le spunem că nu se poate." Fie taxează tot ce prind, fie dau cu economia de gard. Cert, cu şi după 
PSD, potopul. 

Domnul Ponta şi Guvernul PSD se află acum într-o situaţie "lose - lose" - adică orice ar face, vor pierde: 
a. Vor pierde lăsând la vedere minciunile mecanismului ruginit al politicii PSD. Nu pot să îşi ţină promisiunile 

electorale pentru că vor arunca în aer bugetul. Or, Romania s-a angajat la disciplină bugetară. Asta înseamnă că nu 
vom putea cheltui anul viitor mai mult decat încasăm plus 1,4% din PIB - deficitul stabilit. De la PSD nu ne putem 
aştepta să reducă evaziunea fiscală cu 4 miliarde euro. 

b. Vor pierde şi ce le-a mai rămas din susţinerea politică şi electorala dacă îşi vor ţine promisiunile prin taxarea a 
tot ceea ce mişcă, pentru că economia riscă să intre în recesiune, românii îşi pierd locurile de muncă, iar preţurile vor 
creşte. Adevărul este că PSD a excelat în politica datului populist cu o mână şi luatului cu trei mâini prin taxe, dar nu 
mai merge. Românii s-au prins că sunt de fapt păcăliţi şi le merge mai rău aşa. 

În acest context, remanierea guvernamentală este o glumă, o tentativa de joc politic pentru spălarea imaginii PSD 
după pierderea foarte dură a alegerilor.  

Dincolo de dilemele interne, de eşecurile PSD şi ale lui Ponta, întrebarea este ce va face România în acest 
context. Important este să nu lăsăm un personaj politic, un partid, să încerce să se salveze pe seama punerii în pericol 
a economiei ţării. România are mult de pierdut în urma jocului politic al PSD. Vom plăti alături de toţi românii 
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minciuna electorală fie cu taxe, fie cu deficitul şi cu declinul economic. Aici intervine vigilenţa, profesionalismul 
PNL şi al noului preşedinte ales al ţării.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
 

 
După ce Guvernul Ponta a eşuat în a controla marile averi, UNPR doreşte impozitarea lor 

 
 
 
Stimaţi colegi, 
Partidele aflate la guvernare vor să dea o nouă lovitură mediului economic după celebra “taxă pe stâlp”, care a 

descurajat investiţiile private în România.  
Proiectul impozitării marilor averi este greşit şi duce la efecte perverse, precum: riscul “albirii” averilor dobandite 
ilicit, exportul averilor dobândite licit, fuga capitalului, pierderea de locuri de muncă, riscul alungării sportivilor de 
performanţă, a creierelor generatoare de inovaţii şi invenţii cu valoarea adăugată foarte mare, dar mai ales încarcă 
costurile de administrare fiscală şi aşa uriaşe la nivelul unui sistem fiscal profund nereformat. 

1. Controlul marilor averi este un proiect demarat în anul 2011, cu asistenţa Băncii Mondiale şi a FMI, dar 
blocat în aplicare de incompetenţa Guvernului Ponta.  
Incapacitatea ANAF de a veni cu rezultate concrete în urma restructurării şi creării departamentului pentru controlul 
marilor averi, la patru ani de la demararea acestui proiect, nu se acoperă cu un nou impozit. După ce ANAF a eşuat 
total în lupta cu evaziunea fiscală, cu siguranţă, prin adoptarea unui nou impozit pe marile averi, ANAF va demonstra 
şi mai multă ineficienţă. Nu o să mire pe nimeni că va cheltui mai mult şi va colecta şi mai puţin.   
           2. Impozitarea marilor averi a eşuat în bătălia cu inechitatea socială în multe alte ţări. 
Experienţele unor state europene stau suport. Austria, Danemarca (1995), Finlanda (2006), Germania (1997), 
Luxemburg (2006) sau Suedia (2007) au renunţat la impozitarea marilor averi, care s-a dovedit ineficienţa economic 
şi nu rezolvă problemele structurale sociale ale naţiunilor. 
În schimb, Franţa aplică un barem pentru impozitul pe avere calculat în trepte, progresiv, ca şi cel pe venit, pornind 
de la un prag de aproape două ori mai mare ca cel pe care îl propune acum un partid din arcul guvernamental: sub 
800.000 euro - 0%; între 800.000 şi 1,3 milioane -  0,50%; între 1,3 milioane şi 2.570.000 -  0,70%; între 2.570.000 şi 
5.000.000 - 1,00%; între 5 milioane de euro şi 10 milioane: 1,25%; peste 10 milioane: 1,50%. Spania a renunţat la 
aplicarea unui impozit similar în anul 2008, dar l-a introdus temporar în anul 2011, în plină criză economică, de la un 
prag de 700.000 euro în sus, extinzând perioada de aplicare pănă în anul 2014. Nu cred însă că economia şi 
fiscalitatea franceză sau spaniolă, campioane la şomaj, sunt modele recomandabile pentru România. 

3. Înţelegem din măsurile propuse în Guvernul Ponta în ultimii doi ani şi şapte luni că prosperitatea e o culpă, 
iar sărăcia o virtute. 
Soluţiile PNL pentru stimularea unei creşteri economice reale care să avantajeze recuperarea decalajelor dintre 
România şi statele dezvoltate din Uniunea Europeană se bazează pe: o relaxare fiscală care să vizeze atât reducerea 
TVA, cât şi numărul de taxe fiscale şi parafiscale plătite de cei care crează valoare adăugată brută, acompaniată de 
simplificarea procedurilor fiscale, scăderea costurilor de administrare ale politicii fiscale în ansamblu, cât şi de 
eliminarea risipei bugetare pentru resursele colectate. 
Sistemul fiscal din România trebuie să fie atractiv pentru investiţii, locuri de muncă şi generator de bunăstare pentru 
toţi. 

4. Proiectul impozitării marilor averi încalcă principiile Codului fiscal, care la art. 3 prevede „neutralitatea 
măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori şi capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând condiţii 
egale investitorilor, capitalului român şi străin” 
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5. În art. 4 din Constituţia României, la alin (2) se specifică clar că „România este patria comună şi indivizibilă a 
tuturor cetătenilor săi, fără deosebire de rasă, (...), de avere sau de origine socială”. De pildă, Curtea Constituţională 
Federală a Germaniei a declarat un proiect similar neconstituţional, în urmă cu circa 10 ani. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
 

*** 
 
 

 
Aberaţiile preţurilor la RCA continuă, iar ASF nu mişcă un deget 

 
 
Stimaţi colegi, 
Tinerii în România plătesc pentru asigurarea RCA de 5 ori mai mult decât un adult. Am semnalat ca analist 

problemele de pe această piaţă la începutul anului 2014 public: http://www.zf.ro/opinii/tinerii-in-romania-platesc-
pentru-asigurarea-rca-de-5-ori-mai-mult-decat-un-adult-12133506.  

Ca deputat am depus o interpelare parlamentară ASF-ului, prin care am cerut explicaţii legate de lipsa de 
transparenţă la stabilirea preţului pentru asigurarea de răspundere civilă auto şi lacunele legislative care permit 
fraudarea sistemului. 

Răspunsul ASF îl găsiţi tot aici: 
 http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=37350&idl=1 

Cert este ca nu s-a întâmplat nimic la ASF, preţurile cresc galopant şi azi românii sunt în stradă: 
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Social/Scumpirea+politelor+RCA+scoate+oamenii+in+strada 

Vă mulţumesc. 
 

 
Deputat  

Andreea Maria Paul 
 

*** 
 

Parchetul are obligaţia de a găsi cine sunt vinovaţii pentru blocarea votului din Diaspora 
   

Stimaţi colegi, 
Au trecut mai mult de două săptămâni de când românilor care trăiesc în afara graniţelor ţării le-a fost îngrădit 

dreptul de a vota, iar identificarea vinovaţilor rămâne o prioritate pentru societate. 
Scrutinul din 16 noiembrie a demonstrat că românii preţuiesc dreptul lor fundamental de a vota şi că şi-l 

apără cu îndârjire împotriva tuturor celor care, ajunşi vremelnic la putere, încearcă să-l limiteze, în mod 
nedemocratic. Ar fi, aşadar, umilitor pentru miile de români din ţară şi din Diaspora ca dosarul deschis in rem privind 
votul din străinătate să rămână pur şi simplu uitat în vreun sertar.  

Evenimentele din 2 şi 16 noiembrie nu pot fi lăsate nesancţionate, cu atât mai mult cu cât sunt voci, precum 
cele ale lui Mircea Geoană, fost preşedinte PSD, şi Marian Vanghelie, vicepreşedinte exclus al PSD, care au relatat 
public cum au decurs discuţiile în interiorul partidului şi cum, de fapt, împiedicarea votului în Diaspora a reprezentat 
o strategie de campanie a lui Victor Ponta. În plus, există oameni care pot spune cum au decurs discuţiile dintre 
membrii Biroului Electoral Central şi foştii miniştrii de externe.  

În aceste condiţii, ne-am aştepta ca toate aceste informaţii care există în spaţiul public să facă şi obiectul 
audierilor în dosarul deja deschis. Românii merită să afle cine sunt cei care au generat blocajul la urne din 16 
noiembrie, iar responsabilii trebuie să suporte sancţiunile legale. Indiferent de rezultatul final al procesului electoral, 
lucrurile nu pot rămâne aşa. 
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Niciun român nu trebuie să aibă măcar suspiciunea că instituţiile statului român, Parchetul, nu-şi fac datoria faţă 
de cetăţeni. Situaţia este extrem de gravă şi, dacă nu s-ar fi început deja urmărirea penală, PNL ar fi solicitat 
înfiinţarea unei comisii de anchetă parlamentară pe acest subiect. 
Vă mulţumesc. 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 

Lecţia de democraţie oferită de Republica Moldova 
 

Onorat Prezidiu, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Prin declaraţia de astăzi doresc să felicit victoria partidelor pro-europene, Partidul Liberal Democrat, Partidul 

Democrat si Partidul Liberal, din Republica Moldova.  
Cred cu tărie că acest rezultat confirmă dorinţa cetăţenilor moldoveni de continuare a eforturilor de integrare 

a ţării lor în Uniunea Europeană. Opţiunea clară pentru un parcurs occidental a Republicii Moldova este cu atât mai 
importantă în actualul context politic internaţional. Prin urmare, este de datoria noastră de a susţine cât mai intens 
demersurile fraţilor noştri de aprofundare a luptei împotriva corupţiei, de dezvoltare a economiei şi de limitare a 
influenţei ruseşti în zonă. România trebuie să rămână un partener de încredere a Republicii Moldova, prin sprijinarea 
fermă a proceselor şi proiectelor de modernizare! 

Stimaţi colegi, trebuie să remarc modul excelent în care s-au organizat alegerile pentru moldovenii din 
diaspora. Consider că, pe această cale, fraţii noştri de peste Prut ne-au dat o lecţie limpede de democraţie, votul din 
diaspora fiind posibil fără cozi interminabile, fără ore de aşteptare, reuşind să îşi exprime votul toţi cetăţenii care au 
dorit aceasta.  

Guvernul de la Chişinău trebuie felicitat pentru modul în care a organizat alegerile prin respectarea 
principiilor şi valorilor democratice, fapt pe care Guvernul Ponta nu a reuşit să îl îndeplinească! Acest lucru a fost 
posibil prin respectarea a două reguli simple: verificarea codului numeric personal într-o bază de date electronică 
înaintea votului, iar secţiile de vot nu au primit mai multe buletine de vot decât pot fi procesate în timpul alocat 
votării. Iată aşadar două principii clare, ce înlătură fără echivoc suspiciunea fraudării, pe care le putem lua în calcul la 
modernizarea Codului Electoral! Împiedicarea dreptului constituţional la vot nu poate fi o opţiune într-un stat 
european! 

                 
Deputat 

Mircea  Lubanovici 
 

*** 
 

Ministerul Finanţelor, ridicol în faţa unui nou buget 
 
Onorat Prezidiu, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Asistăm zilele acestea la îndeplinirea coşmarului pe care Guvernul şi PSD-ul au făcut tot posibilul pentru a-l 

evita: realizarea bugetului pe 2015. După toate excesele şi promisiunile din campanie, iată că soseşte şi momentul 
adevărului pentru actuala putere: imposibilitatea echilibrării cheltuielilor publice cu veniturile determină Guvernul 
negocierea cu cu experţii FMI şi CE a unui deficit structural mai mare pentru anul viitor, şi anume de 2% din PIB 
faţă de 1% din PIB.  

În condiţiile în care prim-ministrul insistă asupra stagnării nivelului taxelor, iată că “salvarea” premierului 
vine din capacitatea Guvernului de negociere cu organismele internaţionale! Să vă reamintesc că, la începutul lunii 
noiembrie, Eurostat anunţa o prognoză sumbră pentru România, şi anume creşterea deficitului real până la 2,8% în 
cazul în care vor fi continuate politicile din anul 2014? 

În mod absolut ridicol şi unic la nivel european, Ministerul Finanţelor va continua să aplice metoda originală 
de calculare a accizelor în funcţie de cursul de schimb folosit anul acesta de 4,74 lei pentru un euro. După cum ştiţi, 
la acest nivel inedit s-a ajuns prin înmulţirea cursului leu/euro de la 1 octombrie 2012 cu inflaţia medie din 2013. 
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Cum însă, pentru anul acesta cursul de schimb şi inflaţia au scăzut – ceea ce înseamnă mai puţin bani la buget, 
Guvernul a hotărât simplu păstrarea nivelului folosit în acest an. Aceasta este măsura responsabilităţii şi inventivităţii 
Guvernului Ponta!  

Să mai adaug că mediul de afaceri deja a semnalat problemele acestui fapt, prin care se încurajează evaziunea 
şi nu creşterea veniturilor la buget? Sunt curios care va fi soluţia puterii în cazul în care negocierile cu FMI şi CE vor 
eşua. Va inventa noi taxe sau pur şi simplu vor stopa investiţiile? 

 
Deputat 

Mircea  Lubanovici 
 

*** 
 

Justiţie? Da, dar nu pentru putere! 
 
 
Onorat Prezidiu, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Cu profundă îngrijorare doresc să vă aduc în atenţie o nouă încercare a actualei puteri de a limita atribuţiile 

Agenţiei Naţionale de Integritate. 
 Iată că după votul pozitiv din Parlament în favoarea justiţiei, membrii majorităţii parlamentare au identificat 

o nouă metodă de a controla şi reduce funcţionarea justiţiei şi a statului de drept! Să vă reamintesc că aceasta este a 
doua încercare de modificare a statutului ANI? Prin această nouă iniţiativă se doreşte modificarea legii astfel încât 
persoana declarată în conflict de interese sau incompatibilitate să nu mai poată ocupa o funcţie în cadrul instituţiei 
timp de trei ani! Cu alte cuvinte, reprezentanţii majorităţii PSD, UNPR, UDMR şi PP-DD depun toate eforturile 
pentru înlăturarea sancţiunilor în cazul celor care se află în conflict de interese astfel încât aceştia să poată ocupa 
orice altă funcţie! 

Stimaţi colegi, această nouă încercare de modificare a legii de funcţionare a ANI arată încă o dată demagogia 
şi cinismul reprezentanţilor puterii!  

Dacă după alegeri, cu toţii au afişat un discurs în favoarea justiţiei şi a dreptăţii, iată că acum majoritatea 
parlamentară ne arată fără rezerve principiul după care se ghidează: susţinerea justiţiei doar pentru cetăţenii de rând, 
nu şi pentru oamenii politici! Să mai adaug că, din cei nouă iniţiatori, şase sunt vizaţi deja de ANI?  

Cu alte cuvinte, parlamentarii puterii caută să îşi protejeze pe cale legislativă interesele, uitând că românii 
tocmai au sancţionat corupţia şi aroganţa acestora! Cât timp credeţi că veţi mai putea păcăli cetăţenii prin astfel de 
mârşăvii?  

Această nouă iniţiativă confirmă încă o dată că sunteţi total deconectaţi de la cerinţele şi nevoile românilor! 
Ei nu v-au ales ca să creaţi o castă ferită de justiţie, ci ca să lucraţi în interesul ţării! Aşa alegeţi să îi răsplătiţi pe cei 
pe care îi reprezentaţi? 

 
Deputat 

Mircea  Lubanovici 
 

*** 
 

La mulţi ani români! La mulţi ani România! 
 
Domnule Preşedinte.  
Stimaţi Colegi. 
Dragi români. 
La mulţi ani! La mulţi ani vouă! La mulţi ani României! 1 decembrie este şi va rămâne ziua României şi ziua 

tuturor românilor, oriunde s-ar afla ei. Bucovineni, ardeleni, moldoveni, bănăţeni, olteni, munteni sau dobrogeni, 1 
decembrie este sărbătoarea noastră cea mai iubită. 1 decembrie este ziua noastră, dar şi ziua românilor aflaţi în afara 
frontierelor ţării şi care, în data de 16 noiembrie 2014, au arătat lumii întregi că îşi iubesc ţara, că le pasă de soarta 
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ţării lor şi a familiilor rămase acasă. 1 decembrie este pentru noi toţi ziua visului împlinit, acela prin care românii de 
pe ambele părţi ale Carpaţilor şi-au văzut destinele unite. 

Stimaţi colegi. Luna decembrie a avut pentru noi, românii, o dublă semnificaţie. Pe lângă comemorarea 
victimelor Primului Război Mondial, al căror sânge vărsat a făcut posibilă Marea Unire, decembrie înseamnă şi 
recâştigarea libertăţii şi a dreptului la o viaţă demnă, în decembrie 1989.  

Începând din anul 2014, decembrie va căpăta o nouă semnificaţie! După douăzeci şi cinci de ani de tranziţie 
sinuoasă către democraţie, către consolidarea statului de drept şi către economia de piaţă, România se restartează prin 
alegerea unui nou tip preşedinte, a unui nou fel de a face politică. Decembrie 2014 va reprezenta anul în care 
România se va desprinde definitiv de metehnele trecutului: minciună, demagogie, dispreţ faţă de cetăţeni! 

Stimaţi colegi deputaţi. În 16 noiembrie 2014 românii au dat un semnal politic întregii clase politice – 
semnalul schimbării! Atât Marea Unire, cât şi Revoluţia din 1989 au fost dorite şi realizate de români! De asemenea, 
în 2014, semnalul schimbării definitive este dat tot de către români! Clasa politică românească are responsabilitatea 
de a înţelege mesajul pe care l-au dat românii şi schimbările pe care aceştia le aşteaptă! Românii aşteaptă de la noi 
modernizarea statului, consolidare instituţiilor şi creşterea cât mai rapidă a standardului de viaţă al cetăţenilor! 
Nivelul de aşteptare din societatea românească este la fel de mare ca în decembrie 1918 şi în decembrie 1989! 

Îmi doresc ca oamenii politici şi partidele politice din România să aibă înţelepciunea să răspundă adecvat 
acestor aşteptări uriaşe. Pentru că istoria românilor şi a României se scrie în fiecare zi, îmi doresc cu toată puterea să 
ne putem ridica la înălţimea clasei politice care a realizat Marea Unire şi să avem în noi speranţa din piepturile 
tinerilor care s-au jertfit în stradă, în tragicul decembrie 1989. Avem o singură şansă pentru a demonstra românilor că 
am înţeles mesajul dat de ei! Noi, oamenii politici, avem datoria de a cinsti ziua naţională nu doar prin vorbe alese, ci 
şi prin fapte care peste ani să fie cinstite de cei nenăscuţi astăzi! Pentru aceasta avem nevoie de curaj, dorinţă şi multă 
iubire de ţară! 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat  
Ioan Balan 

 
*** 

 
Eşec pe linie pentru administratorul de la Palatul Victoria 

 
 
Domnule Preşedinte.  
Stimaţi Colegi. 
A guverna nu înseamnă doar a administra o ţară, de o manieră pur contabilă, mutând veniturile unei ţări 

dintr-un buzunar în altul. A guverna nu înseamnă nici a pune obiectivele de partid deasupra obiectivelor unei naţii! A 
guverna nu înseamnă nicidecum a inventa în fiecare zi sau săptămână câte o taxă sau impozit, pentru a împovăra 
mediul de afaceri, numai pentru a transfera mai mulţi bani clientelei de partid. A guverna nu este compatibil cu 
minciuna, cu demagogia, cu o falsă compasiune pentru cei excluşi social, cu lipsa soluţiilor pentru a genera noi locuri 
de muncă şi a creşte într-un mod durabil veniturile salariale. 

2 ani şi 7 luni. 940 de zile de când lui Victor Ponta i s-au pus în mâini frâiele guvernării, o guvernare bazată 
pe o majoritate parlamentară care i-ar fi permis orice reformă curajoasă şi orice demers pentru modernizarea 
României. 

În fiecare dintre cele 940 de zile, Victor Ponta a reportat eşec după eşec, contraperformanţă după 
contraperformanţă, incompentenţă şi desconsiderare pentru speranţele românilor. În 940 de zile Victor Ponta nu a 
reuşit nici măcar să administreze „greaua moştenire” - o ţară stabilă macroeconomic, pusă pe calea reformelor 
modernizării ireversibile. Victor Ponta nu a putut nici măcar administra România, iar a pretinde de la el actul 
guvernării ar trebui să fim cel puţin naivi. 

Stimaţi colegi. În următoarele luni, românii vor cunoaşte tot mai bine cine este administratorul Victor Ponta, 
cel care ar fi fost în stare să „dea foc ţării” pentru a ajunge preşedinte. În următoarele luni românii vor începe să 
plătească, una câte una, facturile din campania electorală a lui Victor Viorel. Unele au început să iasă deja la iveală: 
taxe mai mari, impozite noi, accize la cursuri valutare aberante, taxe locale mai mari pentru cei cu venituri mici şi 
mai mici pentru socialiştii de caviar ai lui Victor Viorel. 
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Administratorul de la Palatul Victoria, deşi a eşuat lamentabil la toate capitolele, continuă să mintă cu 
neruşinare pe cei care şi-au pus la un moment dat speranţa în tânăra generaţie de socialişti. Eşecul lui Victor Ponta 
este eşecul unei generaţii de tineri extrem de bogaţi care se disimulează în mari apărători ai celor nevoiaşi. Eşecul lui 
Victor Ponta a încetinit modernizarea României şi a vulnerabilizat macrostabilitatea economică în anul 2015 mai rău 
decât a făcut-o celălalt socialist care susţine Guvernul, Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu.  

Vă mulţumesc, 
 

Deputat  
Mircea Man 

 
*** 

  
La mulţi ani, România! La mulţi ani, dragi români! 

 
Stimaţi colegi, 

 
Întreaga Românie a purtat haine de sărbătoare în acest început de săptămână. Ne-am bucurat cu toţii de ziua 

de 1 Decembrie, ziua marii uniri a tuturor românilor.  
Nu putem să vorbim de acest eveniment fără să aducem aminte de contextul istoric. Acum 96 de ani, popoarele din 
Austro-Ungaria şi-au proclamat dreptul la autodeterminare, după un razboi sfâşietor. Acest elan a făcut posibil ca 
după capitularea Germaniei pe frontul de vest, românii din Transilvania să adopte Rezoluţia Naţională de la Alba 
Iulia pe 1 Decembrie şi să decreteze unirea cu România.   

Descrierea mobilizării de atunci este de-a dreptul impresionantă. Oamenii soseau din toate regiunile ţărilor 
române cu trenul, cu căruţele, călare sau pe jos, îmbrăcaţi în straie de sărbătoare şi purtând steaguri tricolore. 
Cronicile estimează că au fost prezenţi în jur de 100.000 de oameni la acest mare moment din istoria noastră 
naţională. Atunci românii au proclamat înfăptuirea unităţii naţionale ca un triumf al libertăţii româneşti. Această 
libertate este o valoare fără de preţ la care, după cum am văzut pe 16 noiembrie, românii din toate colţurile lumii nu 
au renunţat.  

Stimaţi colegi,  
Cred ca acest 1 decembrie a purtat pentru noi o încărcătură mai specială. De acest 1 decembrie românii au sărbătorit 
victoria ţării împotriva lipsei de respect, a ignoranţei şi a nepăsării. Aceste vicii colective ale clasei politice şi-au găsit 
în sfârşit leacul. De data aceasta, românii din afara ţării s-au putut bucura împreună de reuşita lor istorică de pe 16 
noiembrie când Klaus Iohannis a ieşit invingător detaşat la alegerile prezidenţiale. 

Speranţa românilor a renăscut. Este timpul ca noi politicienii să ne mobilizăm toate eforturile pentru a ne 
reconstrui ţara pe alţi piloni: dreptate, prosperitate, respect. E timpul să ne apucăm serios de treabă aşa cum a spus şi 
preşedintele ales al românilor. Respingerea definitivă a legii amnistiei şi graţierii a fost un prim semn de însănătoşire 
a clasei politice. Mai avem însă mult de parcurs în calea spre această reconstrucţie. Depinde de noi toţi dacă vom 
reuşi. Politicienii trebuie să înţeleagă că oamenii îi aleg pentru a gestiona resursele în beneficiul tuturor, nu în 
beneficiul individual. Iar atunci când românii vor fi mulţumiţi, şi noi politicienii vom trăi cu adevărat acel sentiment 
înălţător de a ne fi servit ţara, aşa cum au făcut-o înaintaşii noştri în 1918. Sper ca în 2018 când vom aniversa 100 de 
ani de la Marea Unire, România să fie cât mai aproape de ţara pe care ne-o dorim cu toţii.  

Cum aş putea să închei această intervenţie fără a vorbi despre ceea ce s-a întâmplat duminica aceasta în 
Republica Moldova? Aşadar, în această săptămână mai avem un motiv în plus de bucurie. Rezultatele alegerilor din 
Republica Moldova. Fraţii noştrii de peste Prut, odată parte a României dodoloaţe, au ales un parlament cu viziuni 
pro occidentale. Ei au ales să continue făgaşul normal pe care s-a aşezat ţara şi să urmeze calea integrării europene. 
România le va fi cu siguranţă partenerul cel mai puternic în acest demers.  

Închei prin a ura clar şi răspicat, La mulţi ani, România! La mulţi ani dragi români! 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Claudia Boghicevici 

 
*** 
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Victoria forţelor pro-europene la alegerile din Republica Moldova este un eveniment istoric 

 
Stimaţi colegi, 

 
Am avut ieri un motiv în plus de mare bucurie, care a făcut din ziua de 1 decembrie un eveniment cu 

adevărat special: rezultatele alegerilor din Republica Moldova.  
Fraţii noştrii de peste Prut au ales un parlament cu viziuni pro occidentale. Ei au ales să continue făgaşul 

normal pe care s-a aşezat ţara şi să urmeze calea integrării europene şi a apropierii de occident. România le va fi cu 
siguranţă partenerul cel mai puternic şi de nădejde în acest demers. 

Astfel, după 4 ani de guvernare foarte grea, cu conflicte în interiorul coaliţiei, cu dificultăţi economice mari 
şi cu presiune crescândă din partea Rusiei (blocarea importurilor de anumite mărfuri din Moldova), coaliţia pro-
europeană a reuşit să câştige o majoritate absolută în noul Parlament (55 mandate din 101). 

Faptul că liderii celor 3 partide pro-europene, Vlad Filat(PLDM), Marian Lupu (PDM) şi Mihai Ghimpu 
(PL), au dat deja semnalul mobilizării pentru formarea rapidă a unei noi coaliţii de guvernare pro-europene, după ce 
şi Înaltul Reprezentant UE pentru Politică Externă, Federica Mogherini, a anunţat ieri că UE aşteaptă formarea rapidă 
a unui nou guvern la Chişinău. 

Mă bucur să văd mesajul de continuitate pe calea europeană dat de  majoritatea electoratului moldovean în 
ciuda propagandei de la Răsărit privind avantajele aderării la Uniunea Vamală şi părăsirii parcursului european.  

Stimaţi colegi, 
Partidele pro-europene au poate o ultimă şansă de a tranforma radical modul în care se face politica la 

Chişinău. Acest vot de continuitate după 4 ani de guvernare nu reprezintă un cec în alb din partea electoratului, 
coaliţia pro-europeană trebuie să livreze şi la nivel micro beneficiile marilor obiective macro atinse în ultimii ani 
(semnarea Acordului de Asociere cu UE, semnarea Acordului de Liber Schimb, liberliazarea vizelor în UE) 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Summitul Francofoniei de la Dakar persiflat de guvernanţii români 

 
Stimaţi colegi,  

   
Persiflarea şi dezinteresul guvernanţilor români continuă nu doar în ţară, ci şi peste hotare. 

Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, cel care dacă ar fi soluţionat problema manualelor ar fi avut poate şi habar de 
legenda lui Romulus şi Remus şi n-ar fi încurcat lupoaica cu vulpea, a fost prezent la Summitul Francofoniei de la 
Dakar, ca şef al delegaţiei României, şi a reuşit şi de această dată să se facă de râs, alegând să vorbească în engleză, 
nu franceză, în cadrul întrunirii.  

Încă o dată, România este făcută de râs peste hotare şi imaginea bună a ţării noastre este şubrezită de 
ignoranţa guvernanţilor. 

Stimaţi colegi, 
Românii au ales pe 16 noiembrie normalitatea, au dat un vot de încredere unei persoane care doreşte să 

tranforme ţara într-o Românie a bunului simţ şi a profesionalismului, dar membrii cabinetului Ponta se abat de la 
acest traseu, chiar mai mult, persiflează şi fac de râs Romănia la întrunirile externe. 
 Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Alexandru Nazare 

 
*** 
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3 decembrie – ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi 
 

Stimaţi colegi, 
 

Drepturile persoanelor cu handicap sunt în continuare un subiect la care România este deficitară, atât datorită 
unor prejudecăţi şi mentalităţi învechite, cât şi datorită inerţiei din anumite instituţii publice. 

Totuşi, mă bucur că din ce în ce mai mulţi parlamentari vin cu propuneri pentru sprijinirea persoanelor cu 
handicap, ceea ce arată  că este unul din domeniile unde avem mai mult de lucru. 

 Este regretabil însă că nu reuşim ca împreună cu ministerul şi societatea civilă să venim cu un pachet 
legislativ integrat şi de aceea majoritatea iniţiativelor ajung să fie respinse. 

Condamn ipocrizia guvernului Ponta în raport cu persoanele cu dizabilităţi din România, în condiţiile în care 
această categorie vulnerabilă a lipit total din preocupările premierului în ultimii 2 ani şi jumătate. Avem în dezbatere 
publică o hotărîre de guvern prvind majorarea indemnizaţiilor persoanelor cu handicap din data de 27.10.2014 – în 
plină campanie electorală. 

Ponta şi Plumb dau dovadă de tupeu şi ipocrizie când se arată preocupaţi de soarta persoanelor cu dizabilităţi 
doar în campania electorală. În condiţiile în care Ponta raporta stahanovist rate de creştere economică nemaiauzite în 
Europa, indemnizaţiile persoanelor cu dizabilităţi au rămas la nivelul din 2008, iar de atunci şi până acum indicele de 
creştere a  preţurilor de consum a fost de 127,84% conform datelor INS, fapt care ar fi trebuit să se reflecte într-o 
creştere mai mare a indemnizaţiilor decât cea anunţată de guvern în proiectul lansat în dezbatere publică. Creşterea 
anunţată de ministrul Plumb, de la 202 lei la 234 lei pentru persoanele cu handicap grav şi de la 166 lei la 192 lei 
pentru persoanele cu handicap accentuat aminteşte din nou de pomenile disperate pe care Nicolae Ceauşescu le 
anunţa românilor înainte de a fi înlăturat de la putere. 

Stimaţi colegi, 
Solicit premierului Ponta şi ministrului Rovana Plumb de a prezenta de urgenţă proiectul de buget pe anul 

2015, măcar acum după campania electorală, după ce au intoxicat opinia publică cu tot felul de promisiuni fără 
acoperire.  
Ultima promisiune de acest gen este, cea legată de creşterea cu 15,98%, de la 1 ianuarie 2015, a cuantumului 
indemnizaţiilor pentru persoanele cu dizabilităţi. 

Vă mulţumesc. 
 

 
Deputat  

Claudia Boghicevici 
 

*** 
 

Incompetenţa guvernului Ponta, taxată, încă o dată, de Comisia Europeană 
  

Comisia Europeană a lansat săptămâna trecută două noi proceduri de infrigement împotriva României. Prin 
aceste acţiuni, instituţia europeană demonstrează, încă o dată, faptul că actualul Executiv este corigent la două materii 
importante: fiscalitate (tratamentului fiscal discriminatoriu aplicat persoanelor fizice nerezidente care obţin venituri 
în România) şi securitatea aprovizionării cu gaze naturale. 

Concret în cazul impozitului aplicat persoanelor fizice nerezidente în România, care realizează venituri din 
activităţi independente, Comisia Europeană îndeamnă guvernul condus de Victor Ponta să acţioneze la nivel 
legislativ conform normelor europene. Aceleaşi recomandări sunt făcut şi în cazul securităţii aprovizionării cu gaze 
naturale. 

Dat fiind actualul context geopolitic, aprovizionarea cu gaze naturale a devenit un subiect sensibil ce necesită 
o atenţie sporită din partea Statelor Membre. În consecinţă, Comisia Europeană atrage atenţia Guvernului asupra 
neîndeplinirii condiţiilor prevăzute în Regulamentul UE nr.994/2010. 

Conform comunicatului emis de instituţia europeană “până în prezent, România nu a notificat Comisiei 
adoptarea unui plan de acţiune preventivă şi a unui plan de urgenţă, aşa cum prevede regulamentul privind securitatea 
aprovizionării cu gaze naturale şi nici nu a informat Comisia cu privire la deciziile sale referitoare la fluxurile 
bidirecţionale de gaze naturale.” 
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Stimaţi colegi, 
Incapacitatea de transpunere în legislaţia naţională a directivelor europene reprezintă încă un examen picat de 

guvernul lui Victor Ponta, un guvern incompetent cu un premier subordonat baronilor locali. 
Victor Ponta şi miniştrii cabinetului său trebuie să înţeleagă, măcar acum, pe ultima sută de metri, că a guverna o ţară 
nu este un joc de copii.  

România are nevoie de politici coerente şi o mai mare responsabilitate a actului de guvernare.  
 

Deputat  
Roberta Anastase 

 
*** 

 
Bugetul anului 2015 - Speranţa moare ultima 

 
Stimaţi colegi deputaţi,  
În ciuda resurselor publice colosale pe care le-a risipit mărinimos în acordarea nenumăratelor pomeni 

electorale, lăsând astfel economia României într-o stare de agonie avansată, Guvernul Ponta a eşuat lamentabil în 
setea lui nemărginită de acaparare a puterii. 

Dacă în urma cu două luni, premierul Victor Ponta declara că nu ar fi corect să prezinte un proiect de buget 
până la momentul alegerilor prezidenţiale, tocmai pentru ca viitorul premier să nu fie pus în situaţia de a fi dirijat 
într-un proiect de buget deja calculat, iată că de această dată, contrar aştepărilor, domnul premier Victor Ponta se află 
în postura de a reveni asupra acestei afirmaţii. Astfel, dânsul, împreună cu toţi membrii Guvernului pe care îl 
conduce, au datoria politică, legală şi morală de a propune soluţii reale, serioase şi concrete în ceea ce priveşte 
acoperirea cheltuielilor ocazionate de pomenile electorale ce au condus România lui 2015 la sapă de lemn. 

În pragul vizitei Delegaţiei Fondului Monetar Internaţional, premierul Victor Ponta trebuie să prezinte 
soluţiile pe care le întrevede pentru a reuşi încadrarea într-un deficit bugetar de 1,4% din PIB, fiind nevoit să-şi 
onoreze, în acelaşi timp, şi promisiunile electorale din 2014. Guvernul Ponta trebuie să indice astfel exact sursele de 
finanţare de natură a suporta reducerea CAS cu cinci puncte procentuale, cele care au stat la baza majorării pensiilor, 
precum şi cele care justifică măsurile de relaxare fiscală promise şi luate de Guvern chiar înainte de alegerile 
prezidenţiale. 

Cu toate că premierul Victor Ponta, precum şi ministrul Finanţelor, Ioana Petrescu, au declarat în nenumărate 
rânduri că nu vor majora taxele ca urmare a măsurilor de relaxare fiscală adoptate în acest an tumultuos, Comisia 
Europeană ne avertizează asupra situaţiei deosebit de fragile a economiei, subliniind riscul major de creştere a taxelor 
pentru anul 2015. În acest sens, se trag puternice semnale de alarmă cu privire la gaura de 10 miliarde de lei pe care 
Guvernul este nevoit să o acopere, ca urmare a acordării reducerii CAS cu cinci puncte procentuale, reducerii taxei pe 
stâlp, în paralel cu scăderea vertiginoasă a încasărilor din accize.  

Cu doar două săptămâni înainte de alegerile prezidenţiale, un biet popor român era amăgit, sufocat şi ţinut 
captiv uneia şi aceleaşi obsesii: cadouri electorale peste cadouri electorale, pe toate fronturile. Reducerea 
contribuţiilor de asigurări sociale la angajatori cu cinci puncte procentuale, acordarea pensiilor speciale, amnistierea 
fiscală a pensionarilor, mamelor şi bugetarilor au fost doar câteva din măsurile pur populiste ale Guvernului Ponta 
care a hotărât cu mare generozitate să renunţe la recuperarea a peste 700 de milioane de lei, în speranţa că toate 
aceste privilegii şi acte de clemenţă se vor transforma în voturi. 

Cu doar două zile înainte de alegerile prezidenţiale, premierul declara că acciza pentru rachiu din fructe şi 
pălincă va fi eliminată din 2015 şi că Guvernul este pregătit chiar şi pentru o bătălie juridică pe această temă cu 
oficialii Comisiei Europene. În acelaşi moment de referinţă sumbră, premierul oferea garanţii potrivit cărora TVA-ul 
la legume şi fructe se va diminua la 9%, urmat îndeaproape de TVA-ul la carne. De asemenea, premierul garanta 
majorarea pensiilor cu 5% de la 1 ianuarie 2015, la fel cum aproximativ 500.000 de copii instituţionalizaţi urmau să 
primească alocaţii duble sau la fel cum salariul minim brut pe economie va creşte de la 900 de lei la 975 de lei.  

Marea problemă a chestiunii bugetului pe anul 2015 o constituie faptul că Executivul trebuie să scadă 
deficitul de la 2,2% din PIB la 1,4% din PIB în anul 2015, conform angajamentului pe care România şi l-a asumat 
prin pactul fiscal încheiat cu Comisia Europeană. Contextul este unul cât se poate de dur, în condiţiile în care 
Guvernul a abuzat deja de măsuri care au afectat profund atât cheltuielile, cât şi veniturile. Desigur, nici remanierea 
guvernamentală nu reprezintă o soluţie, pentru că aceasta nu va rezolva nicidecum problemele economice pe care 
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România le întâmpină, aşa cum preocuparea numărul 1 a premierului Victor Ponta nu ar trebui să fie o nouă 
configuraţie de guvernare, ci bugetul pe anul 2015. Domnul prim-ministru Victor Ponta ar trebui să ştie că nu 
remanierea va aduce venituri bugetare suplimentare, şi că practic, trebuie să existe o soluţie strict economică, fie prin 
mărirea veniturilor, fie prin micşorarea cheltuielilor. Ambele sunt, în acest moment, aproape imposibil de realizat în 
contextul taifunului de pomeni electorale PSD.  

Cu deosebită consideraţie, 
Deputat  

Ioan Oltean 
 

*** 
 

Respingerea legii amnistiei şi graţierii, un pas important către o societate echitabilă 
 

Domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, 
Stimate colege, stimaţi colegi 

 
 Spuneam în intervenţia de săptămâna trecută despre nevoia urgentă de respingere a legii amnistiei şi graţierii. 
Iată că acest lucru s-a înfăptuit, iar această lege ruşinoasă iniţiată de PSD a fost respinsă definitiv.  

Nu pot să nu uit însă că a fost nevoie de valul răcoritor al mobilizării covârşitoare a românilor la vot şi 
tragerea semnalului de alarmă pentru ca PSD să renunţe odată pentru totdeauna la acest vis al penalilor. Probabil că, 
în lipsa acestui şoc, aducerea acestui proiect pe ordinea de zi în vederea respingerii nu ar fi fost posibilă, în ciuda 
insistenţelor parlamentarilor grupurilor reunite ale PNL şi PDL. 

Dragi colegi, ruşinea nu va putea fi spălată aşa uşor. Avem nevoie să mergem până la capăt cu acest proces 
de desprindere de trecut, un trecut în care privilegiul imunităţii era al celor fărădelege. Un trecut în care demnitarii 
corupţi erau mai presus de lege. Pentru a curaţa clasa politică de aceste metehne, cred că e nevoie să mergem mai 
departe de atât, şi să aducem serios în discuţie ridicarea definitivă a imunităţii miniştrilor şi parlamentarilor. În 
momentul de faţă, foştii miniştri nu pot fi anchetaţi sau reţinuţi fără avizul Camerei. Mă întreb oare de ce avem 
nevoie de astfel de avize când toţi trebuie să fim egali în faţa legii, indiferent că suntem miniştri, procurori sau simpli 
funcţionari? 

Evident, eliminarea acestor imunităţi va necesita timp şi chiar o revizuire a constituţiei, care are în vedere 
imunitatea. De altfel, preşedintele ales al românilor a declarat că doreşte să renunţe la imunitatea preşedintelui. Este 
un prim semnal de însănătoşire a clasei politice.  

Din nefericire, ultima forma de revizuire a Constituţiei nu a adus soluţii pentru problema imunităţii, ci 
dimpotrivă, a amplificat-o. Astfel, propunerea de revizuire a Constituţiei prevedea că toţi miniştrii, parlamentari sau 
nu, vor putea fi cercetaţi penal numai cu avizul Camerei Deputaţilor şi al Senatului în şedinţă comună. În condiţiile în 
care, conform textului constituţional în vigoare, miniştrii parlamentari au nevoie de aviz de la camera din care făceau 
parte, iar cei care nu sunt parlamentari au nevoie de aviz din partea preşedintelui ţării, această modificare ar fi întărit 
imunitatea parlamentarilor, fiind necesar avizul celor două camere, în loc de cel al unei singure camere. 

Absurdul situaţiei face ca acestă modificare să fie interpretată ca neconstiţuţională de către Curtea 
Constituţională, prin interpretarea imunităţii ca un drept cetăţenesc. Astfel, Curtea Constituţională a constatat că 
modificările articolului care vizează imunitatea, respectiv modificarea alineatului (2) şi abrogarea alin.(3) ale art.72 
din Constituţie “sunt neconstiţutionale, deoarece au ca efect suprimarea unui drept fundamental al persoanei care 
ocupă o demnitate publică, încălcându-se astfel limitele revizuirii prevăzute de art.152 alin.(2) din Constituţie”. 
Conform acestui alineat (2), “nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a 
libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora”. 

Stimaţi colegi,  
Consider că este nevoie de o reanalizare serioasă a acestor argumente şi o readucere în discuţie a conceptului 

imunităţii. Nu consider că imunitatea este un drept fundamental sau o libertate cetăţenească, ea este un privilegiu 
acordat demnitarilor care, după cum am văzut, nu produce deloc efecte sănătoase. În loc să aducă o mai bună 
funcţionare a Parlamentului şi a altor instituţii, prin protecţie suplimentară acordată legiuitorilor, a dus la 
decredibilizarea puternică a acestora. Nu întâmplător, conform unui sondaj dat publicităţii în luna septembrie 
(INSCOP) a acestui an, Parlamentul este pe penultimul loc la încrederea în instituţii, cu doar 15.6% încredere. El 
depăşit doar de partidele politice, plasate pe ultimul loc al clasamentului cu 10.8% încredere. 
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Stimaţi colegi, 
Ori admitem că suntem toti egali în faţa legii, ori ne compromitem moral şi social acceptând o societate a 

privilegiaţilor. În acest fel, nu vom putea ajunge niciodată la dezideratul unei lumi echitabile. 
Visul penalilor referitor la amnistiere şi graţiere a luat sfârşit. Haideţi să îl înlocuim cu visul nostru, al unei 

lumi egale în care fiecare răspunde în faţa legii pentru faptele sale şi plăteşte reversul acestora.   
 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Ion Şcheau 

 
*** 

 
Ponta Preşedinte, et pereat mundus! 

 
Marele noroc al României e că este născută sub o zodie bună, că destinul ei, deşi nu unul uşor, a fost totuşi 

plin de momente de graţie în care poporul a arătat că se poate cu uşurinţă ridica la înălţimea momentelor istorice pe 
care le traversează. 

Marele noroc al României a fost că în acele clipe astrale în care istoria naţiunii şi a cetăţenilor ei atârna de un 
fir de aţă, românii au găsit forţa, înţelepciunea, puterea şi hotărârea de a se lupta pentru ce cred, de a merge înainte, 
de a face alegerea corectă. Războiul de independenţă, Primul Război Mondial, Marea Unire, Revoluţia din 1989 
reprezintă tot atâtea momente glorioase pentru români, aşa cum reprezintă puncte decisive de turnură în istoria 
acestei ţări. 

Marele noroc al României este că marii săi lideri au fost, de cele mai multe ori, personalităţi luminate, 
români adevăraţi, capabile să vadă nu doar interesul imediat al ţării, dar şi viitorul pe durata uneia sau chiar a mai 
multor generaţii, oameni care înţelegeau istoria, o trăiau şi simţeau o responsabilitate faţă de istorie. Mai presus de 
toate, marele noroc al României a fost că marii săi lideri au fost, mai mereu, preocupaţi să facă bine ţării şi poporului 
lor, iar atunci când nu au reuşit să facă bine, măcar nu au făcut rău cu bună-ştiinţă. 

Marele ghinion al României este că a ajuns să fie Prim-Ministru Victor Ponta. Spun asta pentru că ieri a fost 
1 Decembrie şi pentru că, după o perioadă de două săptămâni între alegerile prezidenţiale şi Ziua Naţională, răstimp 
ce ar fi putut fi folosit de românii cu opţiuni politice diferite pentru a se apropia unii de alţii, atenţia şi energia noastră 
a fost îndreptată tot către domnul Ponta.  

Am putut afla, aproape 20 de milioane de români şi o lume întreagă, cum a fost posibil ca zeci de mii de 
români, poate chiar o sută şi ceva de mii de conaţionali, să stea la coadă, să fie înghesuite, batjocorite, dispreţuite, 
pentru că nu voiau altceva decât să voteze. Răspunsul este simplu: s-a întâmplat aşa pentru că aşa a vrut domnul 
Ponta. Şi el a vrut aşa pentru că şi-a dorit să ajungă Preşedintele României şi nu conta ce trebuia să se întâmple ca să 
ajungă ce şi-a dorit. Ponta Preşedinte, et pereat mundus. 

Am aflat, astfel, că domnul Ponta, alături de domnul Dragnea, au fost elementele centrale din complotul de a 
nu-i lăsa pe românii din străinătate să voteze. Am aflat că, la sfatul domnului Dragnea, domnul Ponta a dat dispoziţii 
subordonaţilor săi din partid şi Guvern să nu mărească numărul de secţii de votare pentru românii din străinătate, 
pentru că se temeau de votul lor. Dar românii, aceşti români care de fiecare dată au găsit o metodă să facă istorie, le-
au arătat că oricât de ticăloşi ar fi conducătorii, poporul este mai puternic şi mai hotărât să facă bine. 

Am putut afla toate aceste lucruri pentru că lideri din partidul din care face parte şi domnul Ponta au ridicat 
perdeaua şi au arătat cum a funcţionat un grup politic organizat în scopul câştigării alegerilor chiar şi în ciuda 
democraţiei. Am mai putut afla cum s-a putut ca în doar patru ani de când a preluat conducerea unui partid politic, 
Victor Ponta să-l transforme într-un aparat de luptă împotriva democraţiei.  

Ca să înţelegeţi cât de uriaşă este contra-performanţa lui Victor Ponta în raport cu democraţia românească şi 
cu partidele politice, vreau să vă redau un citat din Ionel Brătianu, rostit acum 106 ani, de la aceeaşi tribună a 
Camerei Deputaţilor, la care am onoarea să vă vorbesc acum: Un partid politic este necesar pentru a da vieţii politice 
acea continuitate, în raport cu viaţa statului care dăinuieşte veacuri şi pe care viaţa omului, care nu dăinuieşte decât 
ani, este incapabiă s-o dea; condiţiunea lor esenţială însă este ca partidul politic să fie născut din aceste interese mari 
pe care el are menirea de a le apăra şi de a servi; un partid politic trebuie să fie constituit astfel încât încrederea 
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acelora care îl conduc să se rezeme nu pe o hipertrofie a personalităţii lor sau pe poftele partizanilor lor, ci pe acel 
sprijin de înaltă esenţă morală pe care îl ai când simţi că reprezinţi aspiraţiunile legitime ale neamului. 

Victor Ponta reprezintă tot ce a scris Ionel Brătianu după ce a pus negaţia în faţă. Victor Ponta a constituit 
PSD astfel încât acest partid să se rezeme pe o hipertrofie a personalităţii sale şi pe poftele baronilor săi, indiferent că 
au fost pofte de bani sau pofta de putere, sau chiar a făcut ca PSD să se rezeme pe propriile sale pofte, precum pofta 
de a deveni preşedinte. Victor Ponta a fost străin, acesta este cuvântul, străin, de acel sprijin de înaltă esenţă morală 
de care vorbea Ionel Brătianu pentru că Victor Ponta nu a reprezentat niciodată aspiraţiile legitime ale neamului. 
Motivul este unul simplu: Victor Ponta nu este imoral, aşa cum mulţi s-au grăbit să judece. El este amoral. Este lipsit 
de orice element de moralitate. Aşa cum un vas permite apei să ia forma sa, aşa şi moralitatea lui Victor Ponta nu 
există, ci este înlocuită de orice alte elemente, precum aroganţa, autosuficienţa, iluzia de omniscienţă sau, pur şi 
simplu, tupeul.  

Anul parlamentar se apropie de final. O să discutăm în curând bugetul pe anul viitor, o altă mostră a 
capacităţii lui Victor Ponta de a-şi cumpăra prieteni politici, aliaţi guvernamentali şi, cel mai important, linişte. Iar 
apoi, în februarie, va începe o nouă sesiune parlamentară. Iar lui Victor Ponta îi spun: Nu aduce anul, ce aduce 
ceasul! 

Marele noroc al României a fost însă faptul că a reuşit să-şi făurească o viaţă demnă şi un viitor în ciuda 
conducătorilor ei nepotriviţi. Iar după fiecare perioadă mai puţin fericită, a venit o perioadă de expansiune şi 
dezvoltare, aşa cum după noapte vine dimineaţa.  

Epoca lui Victor Ponta se apropie de final, este doar o problemă de timp, iar timpul este puţin. Epoca lui 
Klaus Iohannis stă să răsară, iar dimineaţa României este la orizont! 

La mulţi ani, români! La Mulţi ani, România! 
Vă mulţumesc! 

 
Deputat 

Valeria Schelean 
 

*** 
 

A treia rectificare bugetară a guvernului  Ponta din acest an este ilegală, iresponsabilă şi impredictibilă 
 
Stimaţi colegi, 
A treia rectificare bugetară a guvernului  Ponta din acest an este ilegală, iresponsabilă şi impredictibilă şi vă 

voi explica şi de ce: 
1. ILEGALĂ 
Rectificarea bugetară încalcă legea responsabilităţii fiscale. Este a treia. Potrivit Legii privind finanţele 

publice (nr.500/2002) şi a Legii responsabilităţii fiscal-bugetare (nr.69/2010), Guvernului nu îi sunt permise mai mult 
de două rectificări într-un an de zile, iar cea mai târzie rectificare poate avea loc la 30 noiembrie.  

2. IRESPONSABILĂ 
Excedentul bugetar la 10 luni dă semnalul celui mai incompetent guvern în execuţia bugetară din ultimii 25 

de ani. Se taie bani masiv de la muncă, dezvoltare şi sănătate, după ce pe execuţia bugetară pe primele 10 luni s-au 
tăiat peste 10% din cheltuielile publice cu investiţiile. Pe scurt, dacă nu se poate ciordi, guvernul PSD este incapabil 
să investească (vedeţi absorbţia foarte slabă şi a banilor europeni, respectiv declaraţiile înalţilor demnitari ai PSD ca 
acţiunile DNA blochează investiţiile publice).  

3. IMPREDICTIBILĂ 
Zero viziune a guvernului, zero proiecte majore de dezvoltare, zero perspective. Rectificarea a fost 

anunţată vineri seara, pe site-ul MFP, chiar înainte de vacanţa de 1 decembrie, fără nicio dezbatere preliminară 
publică sau în Parlament, fără nicio analiză calitativă care să preceadă acest demers.  
Excedentul bugetar cu care se laudă Victor Ponta nu se datorează unei economii care funcţionează şi care 
înregistrează progrese. Excedentul bugetar este un rezultat direct a lipsei investiţiilor. Echilibrul relativ bugetar pe 
primele 10 luni ale acestui an s-a atins prin tăierea cheltuielilor cu investiţiile cu peste 10% faţă de anul anterior. NU 
avem autostrăzi, NU avem proiecte majore în desfăşurare care să asigure locuri de muncă. Letargia s-a aşternut 
asupra României. Românii vor să muncească şi să împingă ţara mai aproape de Europa, însă Guvernul decide să ţină 
banii la ciorap şi să sisteze investiţiile. Pentru mărirea pensiilor aşa cum a promis candidatul la prezidenţiale Ponta 
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avem nevoie de locuri de muncă, de investiţii şi de proiecte. Modul de necheltuire a banilor marca PSD nu 
micşorează decalajul între România şi celelalte state europene, ci îl adânceşte şi mai tare. 

Vă mulţumesc. 
Deputat  

Andreea Maria Paul 
 

*** 
 

Cer Guvernului Ponta un Buget echilibrat, corect şi profesionist! 
 
Deficitul bugetar generat de Victor Ponta NU a fost unul capabil să rezolve probleme pe termen lung, ci doar 

să satisfacă unele mofturi imediate – POMENILE ELECTORALE. 
Guvernul Ponta NU are o viziune economică! Nu a prezentat bugetul pentru anul viitor 2015, nu ştie să ne 

spună încotro se va îndrepta economia ţării. Solidaritatea socială NU înseamnă pomeni electorale, ci stimularea 
categoriilor sociale vulnerabile pentru a intra pe Piaţa Muncii, ajutor pentru a creşte şi nu pentru a rămâne în sărăcie! 

În acest moment Guvernul Ponta vrea să negocieze cu partenerii internaţionali un deficit de 2%, faţă de ţinta 
asumată de 1,4%. Acest fapt înseamnă un singur lucru: pentru proasta guvernare vor plăti toţi românii. 

Eurostat anunţa în urmă cu 4 săptămâni că România ar putea urca cu deficitul real chiar până la 2,8% în cazul 
că va continua politicile din anul 2014. 

Solicit Guvernului Ponta să vină de urgenţă, cu bugetul pentru 2015, în Parlament. Bugetul trebuie să 
prevadă minim două ţinte strategice pentru anul viitor: fonduri pentru investiţii şi un buget pentru educaţie cât mai 
apropiat de 6% din PIB! În caz contrar ne vom lupta şi în următorii 10 ani cu un deficit mare şi cu pierderi 
consistente de la bugetul de stat. 

Ultimul studiu UNICEF arată că o majorare a bugetului Educaţiei la 6% va duce la creştere a PIB-ului cu 
aproape 1%. Iar cu cât vom avea o populaţie mai educată cu atât va creşte PIB-ul ţării şi vor scădea cheltuielile 
publice pentru prevenirea şomajului, a violenţei, pentru sănătatea publică şi îngrijirea medicală. 

România poate avea un viitor economic prosper, iar pentru aceasta trebuie să cheltuim banii inteligent! 
 

Deputat   
Raluca Turcan 

 
*** 

 
PNL cere demisia miniştrilor Pricopie şi Costoiu pentru ignoranţa cu care a fost tratată cercetarea 

românească! 
 
În decembrie 2014, în România există o instituţie care nu funcţionează pentru că decidenţii nu vor. Decidenţii 

sunt: primul-ministru Victor Ponta, ministrul educaţiei Remus Pricopie şi Ministrul delegat pentru Învăţământ 
Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, Mihea Costoiu. 

De doi ani de zile cercetarea românească a fost abandonată de ministrul Mihnea Costoiu. În ultimii doi ani, 
Guvernul nu a elaborat metodologia de aplicare a strategiei pentru cercetare, nu a numit un consiliul de cercetare 
pentru Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării 
(UEFISCDI) şi a redus la limita de jos finanţarea pentru proiectele de cercetare!  

UEFISCDI a câştigat respectul partenerilor europeni prin modul în care a gestionat selecţia şi finanţarea 
proiectelor de cercetare-inovare şi a reuşit să pună ordine în finanţarea cercetării româneşti. Nu au mai existat 
suspiciuni de fraudare a concursurilor de proiecte, de alocare a fondurilor pe criterii politice. 

De când a venit PSD la guvernare, această instituţie a fost marginalizată. Doar 25% din fondurile 
ministerului pentru cercetare sunt direcţionaţi către această instituţie. 

În plus, Guvernul a redus considerabil finanţarea pentru proiectele de cercetare. 
Cer Premierului Victor Ponta: 
1. Demisia Miniştrilor Remus Pricopie şi Mihnea Costoiu; 
2. Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene pentru proiecte de cercetare; 
3.Atragerea tinerilor în domeniul cercetării; 
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4. Ca cei doi miniştri, Remus Pricopie şi Mihnea Costoiu, înainte de a-şi prezenta demisiile să publice 
raportul anual, prevăzut de lege (Legea nr 1/2011, art. 216 al. 2 lit. j), privind starea învăţământului superior. În 
ultimii trei ani, cei doi miniştri au încălcat legea, prin nepublicarea acestuia. Le solicit să prezinte raportul aşa cum 
cere LEN 1/2014, art. 94 al. 2 litera v, în faţa Parlamentului. 

PNL cere demisia miniştrilor Pricopie şi Costoiu pentru ignoranţa cu care a fost tratată cercetarea 
românească! 

 
Deputat   

Raluca Turcan 
 

*** 
 

Dacă vrem un viitor mai bun pentru copiii acestei ţări, trebuie să redirecţionăm minim 5% din PIB pentru 
educaţie 

 
Ultimul raport prezentat de UNICEF ne arată locul pe care-l ocupăm în Europa - unul marginal! Conform 

experţilor internaţionali România va pierde între 12 şi 17 miliarde de euro până în 2025 dacă nu creşte investiţia în 
educaţie!!! 

O majorare a bugetului Educaţiei la 6% va duce la creşterea PIB-ului cu aproape 1%. 
România are nevoie de creşterea calităţii capitalului uman, nu de pomeni electorale! Un an în plus de şcoală 

creşte veniturile cu 8-9%, reduce riscul de a deveni şomer cu 8% şi cel de apariţie a unor probleme grave de sănătate 
cu 8,2%. Absolvenţii de liceu şi şcoli profesionale câştigă cu 25% - 31% mai mult decât cei care au terminat doar 
ciclul primar şi gimnazial. Câştigurile obţinute de persoanele care termină o facultate le depăşesc cu aproape 67% pe 
cele ale elevilor care renunţă la şcoală după învăţământul secundar superior. Creşterea proporţiei absolvenţilor de 
facultate de la 13,6% la 19% în 2025 ar duce la mărirea PIB-ul cu aproximativ 3,6%. 

O creştere a gradului de educaţie şi a formării profesionale reduce cheltuielile publice pentru prevenirea 
şomajului, a violenţei, pentru sănătatea publică şi îngrijirea medicală. 

Dacă vrem un viitor mai bun pentru copiii acestei ţări, trebuie să redirecţionăm minim 5% din PIB pentru 
educaţie, nu între 3 şi 4% cum se întâmplă în acest moment! 

Soluţia pe care o propun este ca acest prag, de minim 5% din PIB, pentru educaţie, să fie introdus în 
Constituţie, astfel încât niciun Guvern să nu poată lua bani de la educaţie şi să-i redirecţioneze către alte domenii! 

Deputat  
Raluca Turcan 

 
*** 

Mai multe femei mor din cauza violenţei domestice decât în accidentele rutiere! 
 
Violenţa domestică este de neacceptat! Nimic şi nimeni nu poate să o justifice! Din păcate aceasta este o 

realitate şi atinge toate categoriile sociale. Anual, în România, 600.000 de femei cad victime ale abuzurilor sexuale şi 
violenţei domestice. 

Violenţa domestică este cel mai urât caz de violenţă pentru că acolo sunt suflete murdare, pentru că se 
petrece în spatele uşilor închise şi rămâne acolo. Copiii care asistă la aceste acte de cruzime rămân traumatizaţi 
pentru toată viaţa. 

Ca iniţiator al legii privind combaterea violenţei în familie îndemn ca toate persoanele agresate să folosească 
pârghiile legale, ordinul de restricţie, adăposturile pentru persoanele abuzate şi să nu tolereze violenţa domestică sub 
nicio formă! 

Trebuie să rupem tăcerea! Violenţa domestică nu este o normalitate socială. Indiferenţa, blamarea, nepăsarea 
sunt atitudini care îngreunează efortul victimelor de a ieşi din situaţia de violenţă. Este nevoie de sprijinul tuturor 
celor din jur! 

Deputat  
Raluca Turcan 

 
*** 
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 Interpelări 

 
 
 

Adresată  domnului Mihnea Costoiu, ministrul delegat pentru Învăţământul Superior, Cercetare Ştiinţifică şi 
Dezvoltare Tehnologică 

     domnului  Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
De către: deputat Raluca Turcan 
Obiectul interpelării : Bază informaţională a învăţământului superior 
 

Stimate Domnule Ministru Mihnea Costoiu, 
Stimate Domnule Ministru Remus Pricopie, 
 
Vă solicit crearea şi finanţarea unei baze informaţionale care să faciliteze operaţionalizarea datelor oficiale 

privind învăţământul superior, precum şi gestionarea lor pentru o implementare precisă a politicilor publice. 
În momentul de faţă avem nevoie de un asemenea sistem deoarece nu există mijloace de gestionare şi de 

raportare a informaţiilor. Prin urmare, volumul redus şi slaba calitate a informaţiilor disponibile privind învăţământul 
superior conduc, implicit, la dificultăţi în alocările şi gestionările bugetare. 

Este necesară  o astfel de bază de date unitară şi integrată în care să fie înregistraţi toţi studenţii, oferind o 
imagine clară asupra sistemului educaţional precum şi monitorizare constantă. 

Va solicit sa mentionaţi când va fi disponibilă o asemenea bază informaţională? 
Vă adresez rugămintea să ne comunicaţi în scris răspunsul. 
Vă mulţumesc.         

             Cu deosebită consideraţie, 
 

*** 
 
 
Adresată  doamnei Csilla Hegedüs, ministrul Culturii 
De către: deputat Raluca Turcan 
 
 
 

Stimată Doamnă Ministru,  
Stimată Doamnă Ministru, 
Vă aduc la cunoştinţă situaţia dramatică a manuscriselor tuturor personalităţilor culturii române, ce se aflau 

în posesia fostului Muzeu Naţional al Literaturii Române. Toate acestea sunt acum depuse la Casa Scânteii şi 
consider că nu este soluţia potrivită pentru păstrarea lor în cele mai bune condiţii. Menţionez că manuscrisele lui 
Blaga, Sadoveanu, Rebreanu, T.Maiorescu, Slavici, Pillat, Comarnescu, Zarifopol sunt pe hârtie, deci există foarte 
multe şanse ca acestea să se piardă, să se altereze sau să se şteargă cerneala de pe hârtie, motiv pentru care este 
nevoie de condiţii moderne de conservare, în special pentru că acestea nu pot fi reconstituite. 

Vă solicit să evaluati posibilitatea transferului acestor manuscrisuri la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, 
unde condiţiile de pastrare pentru cărţile vechi de sute de ani par, de departe, a fi cele mai bune. 

Vă rog să nu ignoraţi importanţa patrimoniului român, să ţineţi cont că esenţial este ca aceste manuscrisuri să 
nu se deterioreze şi să fie depozitate în orice clădire şi în orice condiţii. 

Vă solicit să faceţi demersurile ca aceste manuscrisuri să fie cât mai bine păstrate. 
Vă solicit un răspuns în scris. 
Vă mulţumesc. 
Cu deosebită consideraţie, 

 
*** 
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Adresată : domnului Mihnea Costoiu, ministrul delegat pentru Învăţământul Superior, Cercetare Ştiinţifică şi 
Dezvoltare Tehnologică 

     domnului  Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
De către:  deputat Raluca Turcan 
Obiectul interpelării: Surse multiple de finanțare a învățământului superior 
 

Stimate Domnule Ministru Mihnea Costoiu, 
Stimate Domnule Ministru Remus Pricopie, 

 
Vă reamintesc că în momentul de față universitățile din România sunt puternic subfinanțate. Veniturile 

acestora nu asigură o funcționare eficientă şi de maxim randament calitativ al procesului educațional. 
Prin urmare, instituțiile de învățământ superior au apelat la măsuri pentru suplimentarea bugetului şi prin 

care să-şi asigure fluxuri financiare. Una dintre acestea a fost accesarea fondurilor europene, masură extrem de 
benefică până în momentul în care se concentrează prea mult pe atragerea fondurilor şi se îndepărtează de la misiunea 
lor centrală: cercetarea şi educația. 

Întrucât alocarea de fonduri suplimentare nu a avut loc în ultimii ani, în ciuda cererilor repetate în acest sens, 
vă solicit următoarele: 
1. Sa asiguraţi finanțarea corespunzătoare şi transparentă a universităţilor; 
2. Să creaţi un cadru normativ privind reglementarea unor relații contractuale între universități şi actori economici; 
2. Acordarea de beneficii şi facilități fiscale pentru agenții economici privați care încheie acorduri bilaterale cu 
universitățile; 
3. Finanțarea europeană să se realizeze în baza unui cadru de derulare a proiectelor care să garanteze predictibilitate 
şi dezvoltarea educațională. 

Vă solicit un răspuns în scris.Vă mulțumesc. 
Cu deosebită consideraţie. 
 

 
*** 

 
Adresată: doamnei Ioana-Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 
De către: deputat Ion Şcheau  
Obiectul interpelării: măsuri de reformă a sistemului fiscal din România 
 
       Stimate doamnă Ministru, 

 
Recent, Academia de Studii Economice a fost gazda conferinţei ”Despre fiscalitate şi moralitate”, organizată de 

cursdeguvernare.ro 
În cadrul acestei conferinţe, domnul Gabriel Biriş, avocat şi partener al unei firme de consultanţă, a propus o 

serie de măsuri de reformă a sistemului fiscal în România, pe care îl consideră inechitabil. Conform acestuia, sistemul 
fiscal din România operează discriminatoriu, manifestându-se o supra-taxare a muncii, circa 85% din veniturile 
bugetare provenind doar din impozitarea muncii şi a consumului privat. Totodată, acesta consideră incorecte 
excepţiile care ţin cont şi de cum este obţinut venitul, nu doar de cât venit este obţinut. Biriş afirmă că "Este imoral sa 
impozitezi profesorii cu 40% mai mult decat avocaţii".  

Conform calculelor, la bugetul general consolidat se strâng 156 de miliarde de lei, venituri fiscale. Din impozitele 
pe salarii şi din CAS se strâng 55,3 miliarde de lei (35,4% din total) iar din TVA, încă 54,6 miliarde de lei, adica 35% 
din total. Prin urmare, 70,4% din veniturile fiscale provin din impozitarea muncii şi a consumului. Luând în calcul şi 
accizele- care sunt tot taxe suportate de consumatorul final-  se ajunge la procentul de 85%. Acastă supra încărcare 
atrage după sine creşterea tentativelor de fraudă, în special în cazul TVA. 

Măsurile propuse vizează: 
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- Reducerea sarcinii foarte mari pe muncă. Sarcina ridicată pe muncă se manifestă, chiar şi după reducerea 
CAS.  
- Simplificarea legislaţiei, implementarea unei logici simple şi eficiente de calcul, eliminarea excepţiilor; 
aşezarea sarcinii fiscale uniform, în funcţie doar de CÂT venit este obţinut şi nu în funcţie de CUM se obţine venitul.  
- Dezvoltarea asigurărilor private de pensii şi sănătate. 
- Adoptarea unor măsuri severe de combatere a evaziunii la colectarea TVA prin introducerea taxării inverse 
erga omnes. Aceasta ar atrage după sine: controlarea mai uşoară a afacerilor din retail, retailerii devenind mai 
vizibili; posibilitatea stimulării de către stat a efectuării plăţilor electronice către buget; reducerea termenelor de plată 
către buget.  
 
Doamnă Ministru, având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să-mi comunicaţi următoarele: 
- Care este poziţia dumneavoastră referitoare la fiecare dintre măsurile mai sus menţionate? Aveţi în vedere 
introducerea vreuneia dintre acestea în anul 2015? 
- În ce măsură aveţi în vedere reducerea supraîncărcării fiscalităţii pe muncă şi consum privat în viitorul 
apropiat?  
- Care sunt măsurile alternative pe care le propuneţi pentru reducerea fraudei în domeniul colectării TVA? 

Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Darius-Bogdan Vâlcov, ministrul Delegat pentru Buget 
De către: deputat Ion Şcheau  
Obiectul interpelării: măsuri de reformă a sistemului fiscal din România 
 

Stimate domnule Ministru, 
 
Recent, Academia de Studii Economice a fost gazda conferinţei ”Despre fiscalitate şi moralitate”, organizată de 

cursdeguvernare.ro. 
În cadrul acestei conferinţe, domnul Gabriel Biriş, avocat şi partener al unei firme de consultanţă, a propus o serie de 
măsuri de reformă a sistemului fiscal în România, pe care îl consideră inechitabil. Conform acestuia, sistemul fiscal 
din România operează discriminatoriu, manifestându-se o supra-taxare a muncii, circa 85% din veniturile bugetare 
provenind doar din impozitarea muncii şi a consumului privat. Totodată, acesta consideră incorecte excepţiile care ţin 
cont şi de cum este obţinut venitul, nu doar de cât venit este obţinut. Biriş afirmă că "Este imoral sa impozitezi 
profesorii cu 40% mai mult decat avocaţii".  

Conform calculelor, la bugetul general consolidat se strâng 156 de miliarde de lei, venituri fiscale. Din impozitele 
pe salarii şi din CAS se strâng 55,3 miliarde de lei (35,4% din total) iar din TVA, încă 54,6 miliarde de lei, adica 35% 
din total. Prin urmare, 70,4% din veniturile fiscale provin din impozitarea muncii şi a consumului. Luând în calcul şi 
accizele- care sunt tot taxe suportate de consumatorul final-  se ajunge la procentul de 85%. Acastă supra încărcare 
atrage după sine creşterea tentativelor de fraudă, în special în cazul TVA. 

Măsurile propuse vizează: 
- Reducerea sarcinii foarte mari pe muncă. Sarcina ridicată pe muncă se manifestă, chiar şi după reducerea 
CAS.  
- Simplificarea legislaţiei, implementarea unei logici simple şi eficiente de calcul, eliminarea excepţiilor; 
aşezarea sarcinii fiscale uniform, în funcţie doar de CÂT venit este obţinut şi nu în funcţie de CUM se obţine venitul.  
- Dezvoltarea asigurărilor private de pensii şi sănătate. 
- Adoptarea unor măsuri severe de combatere a evaziunii la colectarea TVA prin introducerea taxării inverse 
erga omnes. Aceasta ar atrage după sine: controlarea mai uşoară a afacerilor din retail, retailerii devenind mai 
vizibili; posibilitatea stimulării de către stat a efectuării plăţilor electronice către buget; reducerea termenelor de plată 
către buget.  
 
Domnule Ministru, având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să-mi comunicaţi următoarele: 
- Care este poziţia dumneavoastră referitoare la fiecare dintre măsurile mai sus menţionate? Aveţi în vedere 
introducerea vreuneia dintre acestea în anul 2015? 
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- În ce măsură aveţi în vedere reducerea supraîncărcării fiscalităţii pe muncă şi consum privat în viitorul 
apropiat?  
- Care sunt măsurile alternative pe care le propuneţi pentru reducerea fraudei în domeniul colectării TVA? 

Solicit răspuns scris şi oral. 
 
 

 
 

 
 Întrebări 
 

 
 
 

Adresată  domnului Mihnea Costoiu, ministrul delegat pentru Învăţământul Superior, Cercetare Ştiinţifică şi 
Dezvoltare Tehnologică 

     domnului  Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Creşterea cheltuielilor anuale pentru fiecare student 
 

Stimate Domnule Ministru Mihnea Costoiu 
Stimate Domnule Ministru Remus Pricopie 

 
Actualmente există o discrepanţă între valorile estimate ale costurilor de şcolarizare pentru fiecare student şi 

alocările anuale. Alocările bugetare nu acoperă costurile reale ale programelor de studiu, acestea fiind cu mult mai 
mari faţă de sumele primite. 

Cazul României este unul alarmant. Ţara noastră a înregistrat o scădere continuă în privinţa cheltuielilor 
anuale pentru fiecare student, o scădere de 27% în 2011 faţă de 2007. Decalajul este şi mai îngrijorător dacă luăm 
cazul Statelor Unite ale Americii, care investesc în studenţi de 4,5 ori mai mult. În plus, ajutoarele pentru studenţi au 
scăzut cu 9,3% în anul 2011 faţă de media Uniunii Europene. 

Într-un clasament european al sumelor oferite pentru bursele sociale, România se află pe antepenultimul loc, 
acordând studenţilor sume cuprinse între 150-300 lei/lună, în timp ce ţări precum Marea Britanie oferă burse de 300 
euro/lună. 

Situaţia este cu atât mai gravă cu cât ultimele studii demonstrează că studenţii cheltuie lunar pentru masă şi 
cazare între 480 şi 1800 de lei în funcţie de zona de dezvoltare şi în funcţie de universitate. Prin urmare aceste burse 
nu acoperă cheltuielile minime de masă şi cazare. 

Să nu uităm nici de reducerile abonamentelor lunare care în medie reprezintă 10 lei/lună. Şi în acest caz 
subvenţia pentru mijloacele de transport în comun nu acoperă nici jumătate din preţul pe care trebuie să-l suporte 
studenţii. 

Vă solicit să analizaţi următoarele solicitari: 
1. pentru fiecare student, să crească cuantumul finanţării, pentru a facilita accesul la învăţământul superior, 
asigurându-se astfel principiul echităţii; 
2. Să crească sumele acordate pentru granturi, burse sociale şi de merit; 
3. Să se ofere reduceri de taxe şi impozite, atât studenţilor cât şi partenerilor privaţi care intenţionează să absoarbă 
forţa de muncă. 

Vă solicit un răspuns în scris. 
Vă mulţumesc. 
Cu deosebită considerație, 
 

Deputat 
Raluca Turcan 

 
*** 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 24 - 2014  
săptămâna  2- 5  decembrie  2014  

 

 

91

Adresată domnului  Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Problematica şcolilor în România 
 

Domnule ministru, 
Am aflat azi despre cazul revoltător al fetiţei de 13 ani accidentate în timpul orei de sport care avea loc pe 

holul şcolii în Bucureşti. Între timp am mai aflat de o şcoală care aplică practici similare.  
Având în vedere acest caz, vă rog să-mi comunicaţi: 

1. Câte şcoli sunt în ţară unde orele de sport se fac în condiţii improprii? 
2. Câte şcoli sunt în ţară fără toalete şi băi civilizate? 
3. Câte şcoli sunt în ţară fără apă caldă şi fără condiţii normale de încălzire a sălilor de clasa? 
4. Ce măsuri întrevedeţi, respectiv ce sume s-au alocat în acest an şi se vor aloca în anul 2015 acestor 

obiective minimale pentru copiii noştri din şcoli? 
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
Adresată  domnului Mihnea Costoiu, ministrul delegat pentru Învăţământul Superior, Cercetare Ştiinţifică şi 
Dezvoltare Tehnologică 

     domnului  Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Finanţare suplimentară de excelenţă 
 

Stimate Domnule Ministru Mihnea Costoiu 
Stimate Domnule Ministru Remus Pricopie 
 
Finanţarea suplimentară are ca şi rol impulsionarea universităţileor către excelenţă în anumite domenii. Cu 

toate acestea, criteriile de acordare ale acestor finanţări au rămas neschimbate în ultimii patru ani iar sumele alocate 
au suferit scăderi. Mai precis ponderea finanţării în anul 2013 a scazut cu aproximativ 3 procente. 

Va solicit să mentionaţi care vor fi criteriile de acordare a finanţării suplimentare de excelenţă pentru anul 
2015. 

Vă adresez rugămintea de a ne comunica în scris răspunsul. 
Vă mulţumesc. 
Cu deosebită considerație, 
 

Deputat 
Raluca Turcan 

 
*** 

 
Adresată  domnului Mihnea Costoiu, ministrul delegat pentru Învăţământul Superior, Cercetare Ştiinţifică şi 
Dezvoltare Tehnologică 

     domnului  Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 
 

Finanţarea învăţământului superior 
 

Stimate Domnule Ministru Mihnea Costoiu, 
Stimate Domnule Ministru Remus Pricopie, 
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Vă aduc la cunoştinţă faptul că, în momentul de faţă, ne confruntăm cu o gravă subfinanţare a învăţământului 

superior. Acest lucru are nu doar repercusiuni pe termen scurt, ci şi pe termen lung. Mai precis, scade considerabil 
calitatea şi competitivitatea învăţământului superior, este afectată dezvoltarea durabilă a României în secolul XXI. 

În plus, universităţile s-au confruntat cu o scădere semnificativă a numărului de studenţi ca urmare a 
efectelor crizei economice, ca urmare a procentului redus de absolvenţi de liceu care au promovat bacalaureatul si a 
lipsei de viziune la nivelul sistemului de invatamant. Aceşti factori, alături de subfinanţare, au facut ca universităţile 
să aibă dificultăţi în a face faţă cheltuielilor şi în a oferi servicii educaţionale/cercetare de calitate. Este necesar ca 
universităţile să fie încurajate şi sprijinite prin politici şi finanţări care să urmărească performanta. 
Pentru optimizarea finanţării din fonduri publice, vă solicit să analizaţi următoarele cerinte: 

1. Să crească finanţarea pentru învăţământul superior, repartizând resursele financiare într-un mod 
transparent, pe criterii de unitare; 

2. Să se implementeze strategii coerente de finanţare a universităţilor din România plecand de la necesităţile 
sociale si piata muncii; 

3. Să fie impulsionate planificările financiare multianuale ale universităţilor. 
Vă adresez rugămintea de a ne comunica în scris răspunsul. 
Cu deosebită considerație, 
 

Deputat 
Raluca Turcan 

 
 

*** 
 

Adresată  doamnei Ioana-Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 
     doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

            domnului Constantin Niţă, ministrul Economiei 
      domnului Darius-Bogdan Vâlcov, ministrul delegat pentru Buget  

 
 

Acoperirea golului creat la Bugetul de stat ca urmare a promisiunilor electorale legate de creşterea pensiilor şi 
salariilor 

 
 

Conform promisiunilor făcute de premierul Victor Ponta pensiile urmează să fie indexate cu 5%. Legea 
Pensiilor spune explicit că valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se 
adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut, realizat pe anul precedent. De asemenea, Ponta a 
promis: creşterea pensiei minime de la 350 de lei, la 400 de lei; majorarea salariului minim de la 900 de lei la 975 de 
lei, dar şi majorarea salariilor celor aproximativ 300.000 de angajaţi din sistemul sanitar, pentru care a dat deja o 
Ordonanţă de Urgenţă prin care a acordat o creştere de 100 de lei de la 1 ianuarie 2015.  
Având în vedere cele prezentate mai sus vă adresez următoarea întrebare: 
1. Pe ce rată a inflaţiei şi câştig salarial mediu brut real pentru anul 2014, respectiv 2015, se construieşte 
bugetul anului următor? 
2. Care este impactul bugetar integral şi defalcat pe fiecare măsură promisă? 
3. Care sunt sursele financiare cu care veţi acoperi golul creat la Bugetul de stat? 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 

 
Deputat 

Andreea Maria Paul 
 

*** 
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Adresată  domnului Mihnea Costoiu, ministrul delegat pentru Învăţământul Superior, Cercetare Ştiinţifică şi 
Dezvoltare Tehnologică 

     domnului  Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Granturi pentru domenii prioritare 
 
Stimate Domnule Ministru Mihnea Costoiu, 
Stimate Domnule Ministru Remus Pricopie, 
 
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 223, alin. 4 stabileşte ca granturile să fie prioritizate în funcţie de 

,,domeniile care asigură dezvoltarea sustenabilă şi competitivă a societăţii’’. În documentele Ministerului Educatiei 
Naţionale, nu există nicio detaliere a acestor domenii, nu am identificat norme metodologice de stabilirea a lor. 
 
Prin urmare, va solicit: 

1. Să specificaţi, fară echivoc, care sunt domeniile educaţionale identificate de către MEN? 
2. În baza căror criterii MEN urmăreşte prioritizarea acestor domenii? 
Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat 
Raluca Turcan 

 
*** 

 
Adresată  doamnei Ioana-Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 

     doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
            domnului Constantin Niţă, ministrul Economiei 
      domnului Darius-Bogdan Vâlcov, ministrul delegat pentru Buget  

 
Impactul bugetar al măsurilor adoptate în luna octombrie 2014 şi  cum va fi acoperit golul creat la Bugetul de 

stat 
 

Doamna Ministru, 
Domnule Ministru, 

 
Victor Ponta ne-a comunicat că taxa pe construcţiile speciale, aşa-zisa „taxă pe stâlp“, va scădea din 2015 de 

la 1,5% la 1% din valoarea activelor, iar banii colectaţi vor merge la primării, anunţ care, cel mai probabil, s-a vrut a 
fi un stimulent pentru edilii al căror număr nu a ezitat să şi-l sporească prin faimoasa ordonanţă care permitea 
primarilor migraţia către alte partide fără a-şi pierde mandatele. La scăderea sumelor colectate din această taxă putem 
să adăugăm şi promisiunea unei TVA redusă la legume şi fructe, produse bio, dar şi carne, dar şi scăderea accizei pe 
combustibil prin ajustarea valorii de referinţă a monedei euro care a scăzut faţă de anul trecut. 

La toate acestea se adaugă măsurile pe care le-aţi adoptat: reducerea CAS cu cinci puncte procentuale şi la 
dublarea alocaţiilor pentru aproximativ 500.000 de copii care provin din familii defavorizate. 

     Având în vedere cele prezentate mai sus vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care este impactul bugetar al acestor măsuri luate integral şi defalcat pe fiecare măsură anunţată în parte? 
2. La cât se ridică golul generat în Bugetul de stat şi cum va fi acoperit? 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 

 
Deputat 

Andreea Maria Paul 
 

*** 
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Adresată  domnului Mihnea Costoiu, ministrul delegat pentru Învăţământul Superior, Cercetare Ştiinţifică şi 
Dezvoltare Tehnologică 

     domnului  Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Investirea în învăţământul superior 
 

Stimate Domnule Ministru Mihnea Costoiu, 
Stimate Domnule Ministru Remus Pricopie, 
 
Situaţia învăţământului superior pentru anul 2013 este următoarea: avem 48 de universităţi de stat şi 56 de 

universităţi particulare, un total de 536 de facultăţi şi 620.529 de studenţi înmatriculaţi. 
În anul 2013 la nivel naţional, învăţământul superior a fost finanţat cu 1.739.910.000 lei. Această sumă este 

echivalentul a 0,29% din PIB-ul pe 2013. În anul 2008, suma alocată a fost de 1.947,3 milioane de lei, 0,39% din 
PIB. România se află pe poziţie codaşă în clasamentul european, cu privire la finanţarea învăţământului superior. 

În aceste condiţii, vă solicit planul de finanţare bugetar pentru anul 2015 pentru învăţământul superior. 
Vă rog, să îmi comunicaţi în scris răspunsul la interpelarea înaintată. 
Cu deosebită consideraţie, 

 
Deputat 

Raluca Turcan 
 

*** 
 

Adresată  domnului Mihnea Costoiu, ministrul delegat pentru Învăţământul Superior, Cercetare Ştiinţifică şi 
Dezvoltare Tehnologică 

     domnului  Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Cadru normativ şi investiţii pentru învăţământul superior pe tot parcursul vieţii 
 
Stimate Domnule Ministru Mihnea Costoiu, 
Stimate Domnule Ministru Remus Pricopie, 
 
Vă reamintesc faptul că România, ca ţară membră a Uniunii Europene s-a angajat în implementarea unor 

măsuri şi strategii necesare pentru a face faţă provocărilor pieţei din ce în ce mai competitive. Iniţiativa de învăţare pe 
tot parcursul vieţii reprezintă o componentă importantă a acestui angajament. 

Pentru implementarea acestui nou tip de învăţare la nivelul învăţământului superior, ţările europene au 
adoptat măsuri ce se potrivesc contextelor naţionale. Cu toate astea România nu are programe de învăţământ superior 
flexibile care să facă referire la învăţământul pe tot parcursul vieţii. 

România nu dispune de un buget alocat în mod explicit pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi aceasta nu 
este nici măcar menţionată la nivelul sistemului de educaţie. 
Mai precis, în România, în anul 2013, doar 2% din populaţia cuprinsă între 25-64 de ani participă la această formă de 
educaţie, în timp ce în ţări precum Elveţia sau Finlanda procentele depăşesc 25-30%. 
Prin urmare vă solicit: 
1. Crearea unui cadru normativ care să reglementeze finanţarea şi desfăşurarea învăţământului pe tot 
parcursul vieţii; 
2. Implementarea unor forme de învăţământ pe întregul parcurs al vieţii care să fie flexibile şi acreditate şi 
care să permită acumularea de competenţe profesionale în cadrul universităţilor. 

Vă solicit un răspuns în scris.Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Raluca Turcan 

 
*** 
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Adresată domnului George Băeşu, Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor 
 

Finalizarea dosarelor înregistrate 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
 Supun atenţiei dumneavoastră memoriul domnului Roşu Cristian, domiciliat în Buzău, str. Simion 

Bărnuţiu, nr. 10, care mi-a fost prezentat în cadrul audienţelor acordate la Biroul Parlamentar, în vederea analizării 
celor semnalate şi dispunerii măsurilor ce se impun. 
 Concret, este vorba de o cerere de restituire, înregistrată sub nr. 6119/cc, a unui imobil cu denumirea „Han cu 
anexe ” şi a unui teren agricol, situate în comuna Gherăseni, jud. Buzău. 
 Având în vedere intervalul mare de timp care s-a scurs de la întocmirea dosarului, vă rog, domnule 
preşedinte, să îmi comunicaţi următoarele: 
- Care este istoricul şi situaţia dosarului domnului Roşu Cristian? 
- La ce dată se va emite decizia de restituire şi când va intra în posesia despăgubirilor? 
- Dacă veţi constata neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu a 
funcţionarilor din cadrul instituţiei pe care o conduceţi, ce măsuri veţi dispune şi cum veţi proceda în vederea punerii 
în drepturi a domnului Roşu Cristian? 
Anexez prezentei memoriul petentului. 
        Vă mulţumesc.Solicit răspuns scris.Cu stimă, 
    

Deputat 
Cezar-Florin Preda 

 
*** 

     
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
    doamnei Ioana-Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 

 
Impactul bugetar al majorării salariilor profesorilor 

 
Doamna Ministru, 
Domnule Ministru, 
Prin semnarea acordului cu sindicatele din educaţie trebuie pusă în practică măsura majorării salariilor 

profesorilor cu 5% la 1 martie 2015 şi cu 5% la 1 septembrie 2015, cărora premierul Ponta le-a promis majorări în 
două trepte şi pentru anii 2016 şi 2017, tot de câte 5%. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă adresez următoarea întrebare: 
1. Care este impactul bugetar al măsurilor ce urmează să fie implementate? 
2. Cum se va acoperi finanţarea pentru punerea în aplicare a măsurilor? 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
Adresată  domnului Mihnea Costoiu, ministrul delegat pentru Învăţământul Superior, Cercetare Ştiinţifică şi 
Dezvoltare Tehnologică 

     domnului  Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Situaţia Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării 
(UEFISCDI) 

 
Stimate Domnule Ministru Mihnea Costoiu, 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 24 - 2014  
săptămâna  2- 5  decembrie  2014  

 

 

96

Stimate Domnule Ministru Remus Pricopie, 
 

În decembrie 2014, în România există o instituţie care nu funcţionează, pentru că unor decidenţi nu le pasă. 
De doi ani de zile cercetarea românească a fost aproape abandonată. 

 În ultimii doi ani, Guvernul nu a elaborat metodologia de aplicare a strategiei pentru cercetare, nu a numit un 
consiliul de cercetare pentru Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării 
şi Inovării (UEFISCDI) şi a redus la limita de jos finanţarea pentru proiectele de cercetare. 

UEFISCDI a câştigat respectul partenerilor europeni prin modul în care a gestionat selecţia şi finanţarea 
proiectelor de cercetare-inovare, a reuşit să pună ordine în finanţarea cercetării româneşti. Nu au mai existat 
suspiciuni de fraudare a concursurilor de proiecte, de alocare a fondurilor pe criterii politice. 

Vă solicit: 
1. Oferirea de explicaţii publice cu privire la reducerea dramatică a actvităţii de cercetare în România şi 

pentru amânarea numirii unui Consiliu pentru UEFISCDI; 
2. Prezentarea soluţiilor pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene pentru proiecte de 

cecetare; 
3. Prezentarea măsurilor pentru atragerea tinerilor în domeniul cercetării; 
3. Să publicaţi raportul anual, prevăzut de lege (Legea nr 1/2011, art. 216 al. 2 lit. j), privind starea 

învăţământului superior. Solicit să fie prezentat raportul, aşa cum cere LEN 1/2014, art. 94 al. 2 litera v, în faţa 
Parlamentului. 

Vă mulţumesc! 
      Vă solicit un răspuns în scris. 

  
Deputat 

Raluca Turcan 
 

*** 
 

Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Organizarea de către Guvern a alegerilor prezidenţiale din acest an din străinătate 
 
 

Domnule Ministru,  
 
În ultimele zile, luările de poziţie din spaţiul public nu au fost în măsură să clarifice subiectul organizării de 

către Ministerul Afacerilor Externe a votului românilor din străinătate din 2 şi 16 noiembrie. 
Din contră, au apărut declaraţii publice care vorbesc despre o acţiune premeditată a unor membri ai 

Guvernului pentru împiedicarea exercitării dreptului de vot în Diaspora. În acest sens, nu am cum să nu reţin 
afirmaţiile celui care a fost până săptămâna trecută Înalt Reprezentant al Primului-Ministru pentru promovarea 
proiectelor economice strategice şi de diplomaţie publică. 

În plus, este de notorietate faptul că Parchetul General, luând în calcul sesizările depuse, a început cercetările 
pentru a vedea dacă sunt elemente de natură penală în acţiunile prin care zeci de mii de români au fost împiedicaţi să 
voteze pe 2 şi 16 noiembrie. 

Ţinând cont că în Parlament există o Comisie de Cod Electoral care şi-a reluat activitatea săptămâna trecută, 
consider că întrebările de mai jos vor fi în măsură a oferi o bază pentru ceea ce este o problemă de primă importanţă 
pentru clasa politică: introducerea votului prin corespondenţă şi a votului electronic. 

Având în vedere toate acestea, doresc să aflu următoarele: 
‐ Care a fost metodologia pe baza căreia s-a stabilit, în cursul acestui an, numărul de secţii de votare în 
Diaspora pentru alegerile prezidenţiale din 2 şi 16 noiembrie? Care au fost criteriile analizate la nivelul Ministerului 
Afacerilor Externe pornind de la care s-a luat o decizie în acest sens? V-aş ruga, de asemenea, să-mi prezentaţi 
etapele procesului de analiză şi de decizie prin care s-a ajuns la înfiinţarea unui număr de secţii de votare care s-a 
dovedit insuficient pentru apetitul democratic al românilor. 
‐ Prin comunicările pe care le-au avut cu centrala MAE în vederea pregătirii alegerilor prezidenţiale, care au 
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fost solicitările exacte privind numărul de secţii de vot ale fiecărui ambasador sau consul implicat în organizarea 
procesului electoral din 2 şi 16 noiembrie? V-aş ruga să-mi prezentaţi detaliat aceste informaţii, indicând numărul de 
secţii cerute pentru fiecare ţară (pe baza documentelor furnizate de persoanele mai sus amintite), numărul de secţii 
stabilite de către MAE şi motivul, legal sau de altă natură, al eventualelor diferenţe. 

Solicit răspuns scris. 
Cu deosebită consideraţie, 

 
Deputat 

Valeria Schelean 
 

*** 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

 
Noi disponibilizări la S.C. Termica S.A. Suceava din 2015 

 
Doamnă Ministru, 

 La nivelul Municipiului Suceava, dar şi al judeţului în ansamblu, în ultimii trei ani, şomajul a crescut într-un 
ritm galopant, fără a exista măsuri sau politici specifice pentru a stimula crearea de noi locuri de muncă. Mai mult, 
tendinţa continuă, un nou val de disponibilizări fiind aşteptat şi în anul 2015 la nivelul mai multor companii. Dintre 
acestea, numai la nivelul S.C. Termica S.A. Suceava vor fi disponibilizaţi circa 120 angajaţi, conform planurilor de 
restructurare pentru 2015, făcute publice de către primarul localităţii, Ion Lungu. Ţin să precizez faptul că asupra 
situaţiei materiale precare a salariaţilor disponibilizaţi anterior de la aceeaşi societate, S.C. Termica S.A. Suceava, am 
atras atenţia încă din anul 2013, doamnei ministru Maria Câmpeanu, al cărei răspuns s-a rezumat la un colaj 
nerelevant, din diverse acte normative. În acest context, vă rog, doamnă Ministru, să aduceţi următoarele precizări: 
‐ care sunt măsurile concrete prin care cei 120 de angajaţi care vor fi disponibilizaţi de la S.C. Termica S.A. 
Suceava vor fi reîncadraţi în muncă în cel mai scurt timp? Cunoaşteţi faptul că indemnizaţiile de şomaj sau alte forme 
de protecţie socială nu sunt suficiente pentru a asigura coşul minim pentru familiile angajaţilor disponibilizaţi, din 
care fac parte foarte mulţi copii. 
‐ intenţionaţi să colaboraţi activ cu Primăria Municipiului Suceava în scopul găsirii celor mai bune măsuri prin 
care angajaţii disponibilizaţi să fie imediat reîncadraţi în muncă? 
    Solicit formularea răspunsului în scris. 

Vă asigur de înalta mea consideraţie, 
 

Deputat 
Ioan Balan 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Conservator 

 
 Declaraţii politice 
 

 
 

Alegerile prezidenţiale - moment prielnic al unor noi concepte 
 

     Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
    Recentele alegeri prezidenţiale, au marcat, cred eu, începutul unei noi etape în viaţa politicã a României, un 

adevãrat moment de cotiturã în practicarea campaniilor electorale, prin trecerea de la faza structurilor politice ale 
formaţiunilor politice la ceea ce am putea numi „armata electoralã nevãzutã”, deloc prezentã în cercetãrile 
sociologice. 
 Am vãzut cu toţii, pentru prima oarã în istoria postdecembristã a României, cum un segment electoral, numit 
de unii „internauţi”, fãrã sã participe activ la viaţa politicã a ţãrii, fãrã sã fie înregimentaţi politic, fãrã sã-şi facã 
simţitã prezenţa în spaţiul public al politicii, au hatãrât soarta unui scrutin electoral, foarte puţin previzibilã, de altfel! 
 Clasa politicã româneascã are multe, foarte multe de învãţat din acestã rãsturnare de situaţie, datoritã acestui 
electorat nevãzut, prins în sondajele de opinie la capitolul „nehotãrâţi”! Afirm acest lucru, numai pentru cã, pentru 
majoritatea analiştilor politici, afiliaţi unor curente politice sau nu, inversarea scorului electoral în cel de-al doilea tur 
de scrutin, era catalogatã ca imposibilã! 
 Ce a determinat aceastã rãsturnare de situaţie fãrã precedent, este greu de spus acum „la cald” dar, este clar 
pentru toatã lumea cã, noua generaţie doreşte sã-şi hotãrascã singurã viitorul, fapt care, pe mine personal mã bucurã! 

 Am sentimentul cã, tânãra generaţie a înţeles foarte bine ce înseamnã atitudinea civicã responsabilã, şi a ţinut 
sã dea un avertisment serios clasei politice, sã renunţe la minciunã, la fãţãrnicie, la manipulare în masã, la corupţie şi 
la ipocrizie! Sunt convins cã, actuala clasã politicã româneascã avea nevoie de aceastã lecţie, are multã nevoie de un 
nou început în abordarea subiectelor (temelor) de interes public. 
 NU o sã ştim niciodatã, sigur, dacã „internauţii” au votat pentru Klaus Iohannis sau împotriva lui Victor 
Ponta sau a P.S.D.-ului dar, dacã noi politicienii activi nu vom reuşi sã remarcãm „strigãtul societãţii civile” exprimat 
prin vot la 16 noiembrie 2014, înseamnã cã avem serioase probleme de percepţie a ceea ce framântã, în mod real, 
societatea româneascã. 
 Este clar un semnal de reformare moralã a clasei politice româneşti, un semnal clar al dorinţei de întinerire şi 
modernizare a tuturor formaţiunilor politice, indiferent de doctrinã şi cu aceastã ocazie, trebuie redefinit capitolul 
„organizarea zilei de vot” din structura campaniilor electorale. Dacã alegerea noului preşedinte a fost una beneficã 
poporului român, rãmâne de vãzut, dupã direcţia în care se va îndrepta ţara noastrã în urmãtorii ani. 
 Oricum, 16 noiembrie 2014, marcheazã în mod mai mult decât evident „sfârşitul pretenţiilor exagerate ale 
minoritãţilor maghiare” de pe teritoriul României, pentru cã, nu ştim ce ar mai putea invoca minoritatea maghiarã din 
România, câtã vreme aceastã ţarã va fi condusã de un preşedinte al minoritãţilor naţionale! 
 Cu alte cuvinte, U.D.M.R.-ul şi-a cam pierdut „obiectul muncii” dar, trebuie sã înţeleagã sã renunţe la 
acţiunile provocatoare din aşa-zisul „ţinut secuiesc”, altfel, în Europa vor fi percepuţi numai ca nişte, veşnici, 
contestatari şi revendicatori ai unor drepturi imaginare sau în neconformitate cu realitãţile din Ardealul românesc! 
Este unul din marile câştiguri ale scrutinului din 16 noiembrie 2014. 
 Sper sã nu fie singurul!!! 
 
 

Deputat 
Constantin Avram 

 
*** 
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Semnificaţiile Marii Uniri după 96 de ani! 
 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
 „Moldova, Transilvania, Muntenia nu există pe faţa pământului; există o singură Românie; există un singur 
corp şi un singur suflet, în care toţi nervii şi toate suspinele vibrează unul către altul.” Astfel definea extrem de 
sugestiv Bogdan Petriceicu Haşdeu momentul maxim al istoriei noastre, cel al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, 
de la Alba Iulia.  
 La 96 de ani de atunci, aceste cuvinte au şi astăzi semnificaţii de profundă actualitate. Este momentul în care 
românii de pretutindeni, fiecare dintre noi, trebuie să ne amintim sensul Marii Uniri, acela de putere, unitate, credinţă, 
patriotism. Astăzi, mai mult decât oricând, trebuie să fim mândri de noi, mândri de apropiaţii noştri, mândri că 
suntem români, mândri de România. Trebuie să „dăm dovezi la lume” că suntem un popor care ştie să-şi cinstească 
înaintaşii, dar, în acelaşi timp, este preocupat de soarta generaţiilor viitoare. De la oamenii simpli, la cei care 
administrează bunul mers al ţării, suntem datori cu toţii să acţionăm cu responsabilitate în fiecare zi, pentru ca 
România de mâine să fie aceea pe care şi-au dorit-o strămoşii noştri: unită, prosperă, fericită! Ne stă în putere să 
reuşim! 
 Locuitorilor din Colegiul meu parlamentar, din zona Sighetu Marmaţiei, Maramureşul istoric, dar şi din 
Transcarpatia ucraineană, le doresc multă sănătate, putere de muncă, noroc şi împlinirea tuturor dorinţelor. 

La Mulţi Ani dragi maramureşeni! 
La Mulţi Ani români de pretutindeni! 
La Mulţi Ani România! 

 
Deputat 

Cornelia Negruţ 
 

*** 
 

 
Ironia, dispreţul, aroganţa şi tupeul 

în politica româneascã! 
 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
Dupã Revoluţia din decembrie 1989, o datã cu apariţia pluripartidismului (adicã a mai multor formaţiuni 

politice, ca organizaţii de drept privat), viaţa politicã a ţãrii a devenit un poligon adevãrat al confruntãrilor de orice 
fel. Asta pentru cã, disputa politicã s-a transformat rapid, într-o adevaratã bãlãcãrealã, motivatã de diferite abordãri 
care, într-un final, constatãm cu toţii, aveau drept rezultat „atacul la persoanã”. Acest rezultat s-a constatat de fiecare 
datã la protagoniştii politici care îşi epuizau rapid argumentele tematicii supuse atenţiei electoratului. În anii ’90 
„atacul la persoanã” devenise arma finalã ce trebuia folositã pentru a-ţi înfrânge adversarul politic, deoarece 
dezbaterea unor programe, plictiseau electoratul (auditoriul), şi de multe ori, plictiseau şi protagoniştii aflaţi în 
confruntare. 
 Treptat – treptat, însã, „atacul la persoanã” în confruntarea politicã a fost abandonat, aproape, în totalitate ca 
urmare a ineficienţei electorale a acestuia dar, şi a unui proces de finisare a clasei politice în continuã împrospatare, 
în continuã întinerire sau înnoire! 
 Confruntarea politicã, mai ales în mijloacele media, a cãpãtat alte valenţe, în sensul folosirii de cãtre 
politicieni a unor noi registre de abordare a temelor politice, care sã permitã „punerea la colţ” a adversarului politic. 
În acest nou context al aplicãrii unui nou registru de abordare politicã, am remarcat folosirea, tot mai frecventã, a 
unui vocabular de conversaţie care a impus, încetul cu încetul, folosirea celor mai dezagreabile trãsãturi umane, cum 
ar fi: ironia, dispreţul, aroganţa şi tupeul. 
 IRONIA – este primul pas, din nefericire, folosit cel mai des de majoritatea protagoniştilor în dezbaterile 
televizate. A reuşi sã-ţi ironizezi adversarul într-o dezbatere publicã, înseamnã, pentru majoritatea politicienilor, o 
adevaratã uverturã în tentativa de convingere a electoratului! Şi de regulã, este mai uşor sã introduci ironia, în 
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discuţie, decât sã convingi pe cineva de ceea ce vrei sã faci, cu referire la subiectul dezbaterii. Pentru unii, demararea 
ironiilor faţã de adversar, a devenit o „virtute politicã”. 
 DISPREŢUL – este al doilea pas folosit ca şi comportament al unor politicieni în lupta politicã, tocmai 
pentru cã, o datã ce ai reuşit sã-ţi ironizezi adversarul politic, este nevoie de cu totul altceva care sã-l punã într-o 
situaţie şi mai delicatã. Nici dispreţul nu este folosit în argumentarea unor programe sau acţiuni politice. El este 
folosit aşa, doar din dorinţa de a-l umili pe adversar, nu din dorinţa de a convinge cã programul politic sau acţiunea 
politicã, sunt neviabile. 
 AROGANŢA – este al treilea pas folosit în confruntarea politicã şi este, de regulã, cel mai scump preţ plãtit 
de un politician, în faţa electoratului! Avem foarte multe exemple în politica româneascã, în care, aceastã trãsãturã de 
caracter, a fãcut ca „presupusul învingãtor” sã devinã „certul învins”, dând peste cap toate cercetãrile sociologice. 
Aroganţa folositã, însã, în comunicarea publicã a mesajelor, este o adevaratã sinucidere politicã! 
 TUPEUL – este cel de-al patrulea pas folosit în confruntarea politicã, şi este, din nefericire, tot mai des 
folosit ca punct final al disputei care, chipurile, ar trebui sã marcheze înfrangerea adversarului politic. Eu sunt 
convins cã, tupeul folosit ca şi armã politicã, este acea parte a comportamentului uman care completeazã lipsa de 
educaţie! Acest tip de comportament, poate reprezenta, pentru mulţi politicieni, sfârşitul carierei politice. 
 Electoratul român, nu mai suportã, în niciun caz, nici ironia, nici dispreţul, nici aroganţa şi nici tupeul, ci este 
mai predispus la rãbdarea şi bunul simţ, izvorât din educaţia creştinã. 
 Pentru cã românii, în general, s-au dovedit sensibili la decenţã! Au arãtat-o, cu vârf şi îndesat, ultimele 
alegeri prezidenţiale şi trebuie sã învãţãm ceva din asta, pânã nu va fi degeaba...! 
 
 

Deputat 
Constantin Avram 

 
*** 

 
 

Colegiul  “Traian Doda “ Caransebeş 
un secol  de existenţă 

 
      100 de ani. A trecut  un secol peste acest liceu, un secol de cultură şi tradiţie pe meleaguri bănăţene. Iată că 

ideea pe care a avut-o generalul Traian Doda, idee pentru care a luptat până la sfârşit, aceea de a înfiinţa un liceu în 
limba română în Caransebeş, materializată în 1914, s-a dovedit un succes. 100 de generaţii au trecut prin acest liceu, 
s-au format pentru viaţă şi majoritatea au reuşit să-şi clădească un viitor de succes datorat în mare parte colectivului 
didactic  din acest liceu, care i-au modelat şi îndrumat pe mai departe. 
                Pentru istoria oricărui oraş, o clădire monument ce are o sută de ani este un lucru extrem de important. Iar 
dacă acea clădire, care a fost şi a rămas de-a lungul timpului o stare de spirit, se numeşte Colegiul “Traian Doda” din 
Caransebeş, pot spune că deja vorbim de un sanctuar în care se formează caractere, de o cetate în care tinerii se 
pregătesc pentru a da piept cu viața. 
               Traian Doda, militar de carieră, general de armată, a fost ales deputat în Dieta de la Budapesta în şase 
legislaturi, între anii 1874 – 1887, în condiţiile luptei naţionale a românilor din Transilvania şi Banat împotriva 
dualismului austro-ungar. 

În calitatea sa de deputat în Parlamentul de la Budapesta, generalul Traian Doda începe o luptă susţinută 
pentru înfiinţarea la Caransebeş a unei şcoli cu predare în limba română, între anii 1876 - 1880. Binecunoscuta deviză 
,,Pentru noi prin noi înşine’’, a comitetului de iniţiativă, reflectă strădaniile sale şi ale reprezentanţilor Comunităţii 
de Avere în acest sens. Încă din 1872, generalul Traian Doda, preşedintele Comunităţii de Avere şi membrii acesteia 
hotărăsc ca fondurile băneşti să fie bine apărate şi administrate; aceste fonduri ale regimentului grăniceresc 
aparţineau românilor bănăţeni din cele 94 de comune, care alcătuiau Comunitatea de Avere. 

Intenţia generalului era să întemeieze un liceu, prin contribuţia comunelor proprietare la fondul de creştere şi 
de cultură şi la fondul grăniceresc de avere din fostul regiment confiniar româno-bănăţean. 

După 1904, fruntaşii politici din zonă îmbrăţişează ideea fondării unui liceu cu limba de predare maghiară. 
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice îşi dă aprobarea, prin actul 456 din 1906, şi cere primăriei să purceadă, cu 
suma de 400.000 coroane, la ridicarea edificiului. Între anii 1906 – 1913, au avut loc lungi şi anevoioase dezbateri, cu 
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privire la fondurile băneşti pentru construcţia liceului, între reprezentanţii oraşului şi ai Comunităţii de Avere, pe de-o 
parte, şi Ministerul de Interne şi Ministerul Instrucţiunii Publice de la Budapesta, pe de altă parte.  

În timp ce Europa este zguduită de vestea declanşării Primului Război Mondial (1914 - 1918), oraşul 
Caransebeş făcea parte din comitatul Caraş-Severin, aflat în Imperiul Austro-Ungar. Deşi condiţiile de război erau 
dificile, totuşi anul şcolar 1914 - 1915 începe la 4 octombrie 1914, în actualul sediu al liceului, aşa încât anul acesta, 
2014, aniversăm începutul cursurilor şcolare în actualul sediu al Colegiului Naţional ,,Traian Doda’’. 

Edificiul începe a fi construit în august 1913 şi, în decembrie 1913, clădirea este sub acoperiş. Proiectul 
construcţiei aparţine arhitectului Madgyasyay Istvan şi, împreună cu devizele, a fost supus licitaţiei publice pentru 
executarea lucrării şi acceptat contra sumei de 425.014 de coroane. 

Localul cel nou este dotat de urgenţă cu cele trebuincioase, mobilier şi material didactic, astfel că elevii şi 
dascălii pot fi primiţi, aşa cum aflăm şi din procesele verbale redactate în cadrul consiliilor profesorale din perioada 
1914 - 19151. 
În ziua solemnă de 1 iunie 1919 a oficializării liceului românesc, secretarul general al Resortului de Instrucţie 
Publică, Onisifor Ghibu, motivează: ,,Am socotit că numele generalului Traian Doda este mai nimerit a fi dat 
liceului, nu numai pentru că Doda a fost un mare fiu al Banatului, ci mai ales pentru că Doda a fost un mare caracter. 
Iar liceul din Caransebeş nu-şi poate pune scop al înfiinţării sale un scop mai înalt decât acela de-a creşte caractere”. 

De la inaugurarea solemnă a liceului Traian Doda şi până azi, aflăm din Cartea de onoare despre mari 
personalităţi care ne-au vizitat atât din România, cât şi din Europa: Nicolae Iorga, în 15 iulie 1922, scria: ,,Mulţi ani 
liceului menit să dezvolte în tineretul grăniceresc trăind azi, în patria liberă, sufletul luptător, dar disciplinat, al 
vechilor ostaşi români, păzitori contra barbariei turceşti!’’. 

Scriitori români s-au oprit la Caransebeş la 13 mai 1923: Victor Eftimiu, Ion Minulescu, Al. Cazaban, Mircea 
Rădulescu, Liviu Rebreanu, Alfred Moşoru, şeful misiunii universitare franceze, Charles le Tég, ziarişti, actori, 
profesori universitari, arhiepiscopi, ministrul cultelor, Alexandru Lapedatu, şi lista poate continua. 

Personalităţile de seamă din cultura românească şi europeană,care şi-au trăit anii primelor modelări 
intelectuale în liceul nostru sunt: 

acad. Constantin Daicoviciu-istoric, 
acad. Corneliu Baba-pictor, 

scriitorul european Fülop Muller, 
Ion Luca Bănăţeanul-folclorist, 

Filaret Barbu-compozitor, 
acad. Costin Ionete. 

 
               Acestora le-au urmat alte generaţii de scriitori, matematicieni, fizicieni, biologi, chimişti, politicieni: 

Sorin Titel-scriitor, 
George Suru-poet, 

Nichifor Mihuţa-poet, 
Horia Pătraşcu-scriitor şi regizor, 

Horia Vasilescu-scriitor, 
Cornelia Ştefănescu-critic şi istoric literar, 

Petru Vintilă-scriitor şi pictor, 
Achim Miloia-critic de artă, 

Cornel Ungureanu-critic literar, 
acad. Nicolae Boşcaiu, 
Ovidiu Bojoru-botanist, 
acad.Cornel Haţeganu , 
acad.Sorin Comoroşanu, 

acad.Ioan Ciric-fizician Canada, 
Î.P.S. Nicoale Corneanu-mitropolitul Banatului,academician, 

prof. Univ. Iancu Horăscu, 
pictorul Traian Lazăr, 

Trandafir Cocârlă-ministru, 
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Pavel Foiaş –reprezentant al Ministerului Culturii, 
Ştefan Popa Popas-caricaturist, 

Liviu Groza-istoric 
Ionescu Dan-prof univ .Universitatea Otawa 

Ioan Marcel Vela-primar municipiul Caransebes 
Paul Susoi-inspector general scolar  

Gheorghe Hogea-deputat, secretar de stat 
Dan Laurentiu Tocuţ-deputat 

Sorin Grindeanu-deputat 
Matei Suciu-senator 

foşti şi actuali profesori ai liceului şi mulţi alţii. 
          ALMA MATER  vă cinsteşte,noi vă admirăm! 
         Toți dascălii liceului Traian Doda au învățat elevii lor cum să-și picteze visele, cum să-și șlefuiască singuri 
destinul și cum să sculpteze în viață speranțe de mai bine, de credință, de dragoste și de iubire. Așa au reușit timp de 
o sută de ani să formeze caractere și să construiască lideri, să cultive patriotismul, să ne facă să credem în noi, în 
șansa Caransebeșului, în spiritul Banatului și în viitorul României. 
 Tot aici am descoperit că ceea ce nu te doboară, sigur te întărește, am aflat cum să știm să ne ridicăm după ce 
am căzut, am învăţat că pentru a crea imposibilul trebuie să vezi invizibilul.  
          Acum, când întoarcem fila cu numărul 100 din calendarul acestui liceu, să privim în urmă cu dragoste şi 
mândrie, iar înainte cu speranţă şi mulţumirea unui vis împlinit - acela că toate cele 100 de generaţii ce au trecut 
pragul acestui liceu au fost, sunt şi vor fi nu numai savanţi sau oameni de cultură, dar şi oameni de omenie şi că  încă 
multe sute de generații vor face cinste acestui lăcaş de luminare a minţilor şi a caracterului. Aş dori să împletim 
gândul curat cu fapta bună, dragostea de elevi cu munca plină de dăruire, căci altfel rămânem asemenea pomului care 
face flori, dar nu rodeşte. 

LA MULŢI ANI!  COLEGIUL NAŢIONAL “TRAIAN DODA” CARANSEBEŞ 
 

Deputat 
Dan-Laurenţiu Tocuţ 

 
*** 

 
 
Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 
 
Potrivit ultimelor date statistice, 3,5 milioane de români suferă de obezitate. Dintre aceştia, un număr 

însemnat este alcătuit din tinerii cu vârsta până în 18 ani, precum şi din studenţi.  Dacă în cazul adulţilor am susţinut 
că trebuie promovat un program naţional de combatere a obezităţii, în cazul acestor două categorii de tineri putem 
promova şi alte metode de combatere şi prevenire a  acestei tulburări. 

O astfel de metodă ar fi susţinerea unui număr mai mare de activităţi sportive şi de ore de educaţie fizică şi 
sport în şcoli. Din păcate în şcolile şi liceele din România numărul orelor de educaţie fizică şi sport variază, dar nu 
depăşeşte niciodată două ore pe săptămână. Situaţia este şi mai alarmantă în rândul acelor facultăţi unde sportul este 
o disciplină opţională şi de cele mai multe ori lipseşte din curicula studenţilor. 

Specialiştii susţin că activitatea fizică ajută la menţinerea unei circulaţii sangvine corespunzătoare, la 
creşterea cantităţii de sânge care ajunge la creier şi a nivelului de endorfine din organism. Acestea din urmă reduc 
stresul, îmbunătăţesc starea de spirit şi oferă persoanei o atitudine calmă.  

În ceea ce îi priveşte pe elevii ce practică în mod constant o activitate sportivă s-a observat că nivelul de 
concentrare şi rezultatele şcolare sunt mult mai mari. În mod concret, elevii cu condiţie fizică rezultată în urma 
sportului sunt mult mai puţin vizaţi să lipsească de la şcoală, să aibă un comportament neadecvat, să aibă sarcini 
nedorite (în cazul fetelor) sau să comită suicid, toate acestea fiind asociate cu o situaţie şcolară mult mai bună. 

O serie de studii au subliniat faptul că tinerii care alocă timp activiăţilor fizice au parte de o mai bună 
concentrare, de o reducere a dezechilibrelor ce pot apărea în organism şi de note mari în ceea ce priveşte activităţi de 
scriere, citit şi de calcul. 
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Consider, stimaţi colegi, că toate aceste studii realizate de specialişi nu ar trebui sa facă altceva decât să ne 
determine să susţinem introducerea unui număr mai mare de ore de educaţie fizică şi sport în şcoli, ce ar fi utile nu 
numai pentru prevenirea obezităţii elevilor români, ci şi pentru sănătatea lor în general sau pentru performanţele lor 
academice. De asemenea, deşi sunt conştient de dificultăţile pe care le traversează studenţii români şi de programul 
încărcat pe care îl au la această vârstă, un sistem prin care aceştia ar fi recompensaţi pentru că participă la orele 
opţionale de educaţie fizică în facultate ar fi mai mult decât benefic.   
 

Deputat 
Paul Dumbrăvanu 
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Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale 
 
 Declaraţii politice 
 
 Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 

 
 Din cauza campaniei electorale, în Parlament a trecut neobservat un eveniment extrem de important pentru 
România, dar şi pentru comunitatea germană din ţara noastră. Pentru a doua oară, un reprezentant al acestei minorităţi 
a fost distins cu premiul Nobel. 
 Este vorba despre domnul Stefan Hell, născut la Arad, care a primit Premiul Nobel pentru chimie. Doresc pe 
această cale să-i transmit şi din Parlamentul României sincere felicitări. 
 Este totodată foarte important de menţionat faptul că şi domnia sa, la fel ca şi doamna Herta Müller, laureat 
Nobel pentru literatură, a fost elev al Liceului Nikolaus Lenau din Timişoara. 
 În consecinţă această prestigioasă unitate de învăţământ este singura din România, poate chiar din Europa, 
care are printre foştii săi elevi doi laureaţi Nobel. 
 Din nefericire însă, situaţia în care se află Liceul Lenau este incalificabilă, învăţământul desfăşurându-se în 
patru clădiri: 

- una se află în ample lucrări de renovare cu fonduri europene, 
- un fost han închiriat de la biserica romano-catolică, 
- fostul internat al liceului, 
- şi un fost garaj al Regiei de Transport Local. 

 Majoritatea sălilor de clasă sunt improprii pentru procesul de învăţământ datorită dimensiunilor. Numărul 
elevilor este în creştere rapidă datorită afluxului de cereri a tot mai multor părinţi, care doresc pentru copiii lor un 
învăţământ de calitate în limba germană. 
 Cer Guvernului României, inclusiv prin proiectul bugetului de stat pentru 2015, alocarea de fonduri pentru 
construirea noii clădiri a Liceului Nikolaus Lenau. Totodată, pentru că se află într-o situaţie similară, solicit acelaşi 
lucru în cazul Liceului German Johann Ettinger din Satu Mare. 
 Menţionez că unul dintre cei mai importanţi factori pentru decizia de a investi în România a investitorilor din 
Germania, Austria şi Elveţia, este existenţa forţei de muncă cunoscătoare de limba germană. 
 Solicit deci Guvernului României măsuri concrete pentru îmbunătăţirea infrastructurii şcolare a unităţilor de 
învăţământ cu predare în limba germană maternă. Acestea trebuie să se regăsească în construcţia bugetului pe 2015. 
 Vă mulţumesc frumos. 
 

Deputat 
Ovidiu Ganţ 

 
*** 

 
     

Premiul “ Mehmet Niyazi”, un titlu de onoare adus activităţii culturale şi poetice a membrilor comunităţii 
tătare 

 
Stimaţi colegi, 

 Sâmbătă, 29 noiembrie, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco Musulmani din România a organizat la 
Medgidia o amplă acţiune culturală în onoarea uneia dintre cele mai semnificative personalităţi ale literaturii şi artei 
tătăreşti, Mehmet Niyazi. 
 Încă din anul 2007, de la apariţia acestui eveniment, a fost susţinut şi promovat, an de an căpătând tot mai 
multă importanţă şi prestigiu pentru comunitatea tătară. Valoarea pe care marele poet Mehmet Niyazi a adus-o 
literaturii tătarilor a dăinuit în timp, odată cu acest eveniment împlinindu-se şi 83 de ani de la moartea regretatului 
scriitor. 
 La fel ca în fiecare an, titlul “Mehmet Niyazi” s-a îndreptat către o persoană ce s-a remarcat prin activitatea 
sa poetică, anul acesta premiul fiind acordat doamnei Neriman Ibraim, care a avut o carieră deosebită ca profesor de 
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limba română, în prezent fiind director adjunct la Radio “T”, dedicându-se formării şi îndrumării a cât mai multor 
membri ai comunităţii în cadrul cursurilor de limbă tătară susţinute la Şcoala Comunitară a Uniunii Democrate a 
Tătarilor Turco Musulmani din România. 
 Pe lângă premiul distinctiv acordat de către domnul Gelil Eserghep, preşedintele UDDTMR, doamna 
Neriman Ibraim a mai primit din partea domnului Deputat UDTTMR, Varol Amet, un premiu în semn de 
recunoştinţă pentru promovarea culturii şi identităţii tătare, dar şi pentru întreaga sa carieră. 
 Evenimentul a continuat cu momente artistice susţinute de către ansamblurile de dans locale precum şi cu un 
recital de poezii, participanţii recitând strofe din vasta operă a poetului Mehmet Niyazi. 
 În cadrul festivităţii de omagiere, la bustul poetului Mehmet Niyazi au fost despuse coroane de flori, iar la 
mormântul acestuia din Cimitirul Musulman din Medgidia a fost ţinută o slujbă religioasă. 
 Astfel de evenimente sunt o bună modalitate de a ne arăta aprecierea faţă de membri comunităţii şi de a 
promova ceea ce ne defineşte ca popor şi valoare culturală. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Varol Amet 

 
*** 

 
     
    Domnule Preşedinte, 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
Consider că este de datoria mea ca preşedinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale, în cadrul căreia funcţionează şi Subcomisia pentru monitorizarea drepturilor persoanelor 
private de libertate, să atrag atenţia colegilor mei deputaţi şi senatori că respingerea iniţiativei mele precedente 
privind aministierea şi graţierea unor pedepse nu a fost decât conformarea la o comandă externă şi nu răspunsul 
cuvenit al aleşilor poporului la realităţile dure cu care se confruntă persoanele condamnate pentru infracţiuni cu 
pericol social redus şi care nu sunt recidivişti! 

Pentru acestea, solicit Ministerului Justiţiei să intervină de urgenţă în structura de organizare şi în funcţionarea 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din subordine, astfel încât această instituţie să fie de reeducare, aşa cum se 
declară şi nu pentru aplicarea de tratamente inumane şi degradante! 

Pe această cale, reamintesc tuturor că - în perioada 2011-2014, în unităţile penitenciare s-au produs un număr 
de 363 de decese ale persoanelor private de libertate - pentru care cer autorităţilor responsabile să verifice în ce 
măsura cauza acestor decese a fost naturală… 

Datele din 2014 arată că spaţiile de detenţie din unităţile penitenciare erau cu totul neîncăpătoare, fiind închişi 
un număr de 33.353 deţinuţi la o capacitate de cazare normală de 18.955 ! Deci numărul persoanelor private de 
libertate era aproape de 2 ori mai mare decât capacitatea de cazare, conformă normelor europene. 

Concluziile despre condiţii le poate trage fiecare… 
Nerespectarea normelor europene în materie de condiţii umane de deţinere - 4 metri pătraţi pentru 1 deţinut - a 

condus la încălcarea demnităţii umane a persoanelor private de libertate şi, pe cale de consecinţă, la un număr mare 
de condamnări ale statului român la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Astfel, în 2013 România a fost 
condamnată la plata 221.000 euro despăgubiri în favoarea foştilor deţinuţi reclamanţi, în urma a 32 de sentinţe 
C.E.D.O în astfel de speţe, iar, în 2014, statul român a pierdut 11 procese similare, fiind obligat la plata a 64.000 de 
euro! 

După cum se ştie, reforma sistemului penal - prin actualul Cod penal - prevede reducerea limitei pedepsei 
maxime apropiată de cea minimă şi pune accentul pe recuperarea prejudiciului, ceea ce generează o serie de pedepse 
de scurtă durată sau cu suspendare, pentru oameni care au greşit prima oară în viaţă! 

Tocmai în vederea rezolvării actualei situaţii dramatice a acestora, am în vedere elaborarea unei iniţiative 
legislative care să aibă ca obiect, de data aceasta, graţierea colectivă doar pentru pedepsele de durată scurtă, care n-au 
nimic de-a face cu corupţia sau infracţiunea de abuz în serviciu - de care s-ar face vinovaţi unii dintre demnitarii 
guvernărilor recente! 
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Se cuvine să reamintesc aici că aria de incidenţă iniţială a propunerii mele legislative respinse a fost mult 
extinsă şi ca întindere şi ca speţe ale infracţiunilor vizate de către Comisia sesizată în fond, ceea a condus la juste 
dezbateri aprinse, care ar fi fost evitate, dacă iniţiativa ar fi rămas cea iniţială. 

Politicienii români care au criticat şi critică vehement propunerea mea legislativă respinsă recent, nu au făcut-o 
din convinegere, ci - mai ales - din cauza presiunilor internaţionale! 

Închei cu speranţa că nu va mai trebui să plătim toţi pentru condamnarea României la C.E.D.O. din cauza 
situaţiei dramatice pe care o trăiesc multe dintre persoanele private de libertate, supuse la tratamente inumane şi 
degradante în condiţiile sistemul penitenciar românesc. 

Vă mulţumesc pentru atenţie, 
 

Deputat 
Nicolae Păun 

 
*** 

 
1 decembrie 1918, ziua naţională a cetăţenilor români 

de pretutindeni 
  

Domnule preşedinte, 
 Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
 Ziua de 1 DECEMBRIE 1918 reprezintă un moment crucial din istoria poporului român. 
 Realizările lui Mihai Viteazul, ale Paşoptiştilor, ale lui Alexandru Ioan Cuza, ale personalităţilor anilor 1900-
1910 şi mai presus de toate sacrificiul suprem al omului de rând, s-au concentrat într-un punct istoric memorabil - 1 
DECEMBRIE 1918. 
 Citind Rezoluţia Adunării Naţionale, ne dăm seama că "UNITATEA ÎN DIVERSITATE", un concept apărut 
în Europa mult mai târziu, a fost unul dintre principiile fundamentale care au stat la baza MARII UNIRI. Textul 
rezoluţiei este relevant şi în ceea ce priveşte implicarea activă a naţionalităţilor conlocuitoare în actul UNIRII de la 1 
DECEMBRIE 1918. 
 Minorităţile naţionale s-au alăturat tuturor celor care au luptat pentru libertate şi unitate, componente 
fundamentale ale demnităţii naţionale. 
 Aniversarea MARII UNIRI DIN 1 DECEMBRIE 1918 este un prilej de a-mi exprima recunoştinţa faţă de 
toţi cei care au contribuit la materializarea celui mai înalţător vis al cetăţenilor români - UNIREA. 
 În acest context, anual, UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA, prin intermediul Comunităţilor greceşti 
teritoriale, organizează manifestări dedicate MARII UNIRI de la 1 DECEMBRIE 1918 - seminarii, lansări de carte, 
depuneri de coroane etc. 
 Anul acesta, la iniţiativa UNIUNII ELENE DIN ROMÂNIA şi cu sprijinul DEPARTAMENTULUI 
PENTRU RELAŢII INTERETNICE, am organizat joi, 27 noiembrie 2014, la sediul Bibliotecii Centrală Universitară 
din Bucureşti, un simpozion dedicat ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI. Au participat membrii COMISIEI DE 
CULTURĂ A CONSILIULUI MINORITĂŢILOR NAŢIONALE, conducerea DEPARTAMENTULUI PENTRU 
RELAŢII INTERETNICE şi mulţi alţi invitaţi. 
 Însemnătatea zilei de 1 DECEMBRIE 1918 şi contribuţia naţionalităţilor conlocuitoare la acest eveniment 
major pentru poporul român au fost evocate de doamna prof. univ. dr. Georgeta Filitti, invitată de onoare a UNIUNII 
ELENE DIN ROMÂNIA, şi de reprezentanţii tuturor minorităţilor naţionale din România. 
 Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 În încheiere permiteţi-mi, ca în calitatea pe care vremelnic o deţin, de preşedinte şi deputat al UNIUNII 
ELENE DIN ROMÂNIA, să urez cetăţenilor români de pretutindeni un călduros LA MULŢI ANI ! 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Dragoş Gabriel Zisopol 

 
*** 
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La mulţi ani, România! La mulţi ani, români! 

 
Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
 

 În urmă cu două zile, la 1 Decembrie, am sărbătorit Ziua Naţională a României, ziua unităţii neamului 
românesc, expresie a românismului universal. 
 La 10 mai 1866, Prinţul Carol de Hohenzollern-Sigmaringer depunea jurământul în faţa Adunării 
Reprezentative a Principatelor Române Unite şi devenea domnitor al României, astfel încât ziua de 10 mai devenea, 
pentru prima dată, Ziua Naţională a României. 

Rămâne până în 1947 inclusiv, când Camera Deputaţilor a proclamat Republica Populară Română, iar ziua 
de 23 august a fost adoptată drept Sărbătoare Naţională de Stat. 
 După revoluţia anticomunistă din 1989, Parlamentul României adoptă în iulie 1990 legea prin care ziua de 1 
Decembrie devine sărbătoare naţională, dată care a rămas până astăzi. 

Fie că vorbim de 10 mai, 23 august sau 1 decembrie, aceste zile reprezintă simboluri naţionale româneşti, 
fiind sărbătorite fiecare în epoca sa - regalitate, comunism sau democraţie - stat de drept - ca “Ziua Naţională a 
României”, zile în care s-a scris istoria acestei ţări şi care îi unesc pe românii de pretutindeni. 

Astfel, chiar la mii de kilometri depărtare de casa părintească, plecaţi de ani buni din ţară sau prezenţi fiind 
pe tărâmul strămoşesc, vocea românilor s-a făcut auzită de oriunde s-ar afla aceştia. 

Bucuria şi căldura ce a răzbătut din mesajele de „La mulţi ani!”, transmise ţării în care s-au născut şi în al 
cărei viitor cred, a făcut înconjurul lumii actuale, globalizate, în care totuşi ne păstrăm fiinţa românească şi ne 
menţinem ca neam. 

Stimaţi colegi, 
 1 Decembrie este o zi specială pentru naţiunea noastră, o zi care reprezintă unitatea naţională, desăvârşirea 
statului naţional ca act de voinţă al naţiunii române cu obiective naţionale legate de propria sa dezvoltare şi obiective 
naţionale legate de locul ei în Europa şi în lume. 

Sărbătoarea naţională a tuturor românilor este cel mai bun moment pentru a unii românii din ţară şi românii 
de pretutindeni, este sărbătoarea de suflet a tuturor românilor! 

LA MULŢI ANI ROMÂNIA! 
Vă mulţumesc,  

 
 

Deputat 
Giureci-Slobodan Gherea 

 


