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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna 19 – 23 martie 2018) 

 
 

Ședința Camerei Deputaților de luni, 19 martie 
 

Plenul Camerei Deputaților a dezbătut pe articole luni, 19 martie, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţ@ a Guvernului nr.76/2017 privind înfiinţarea Societăţii 
Editura Didactică şi Pedagogică-S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin 
transformare (PL-x 600/2017) - lege ordinară; 
2. Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative (Pl-x 448/2017) - lege organică. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare (Pl-x 852/2015) - lege 

ordinară a fost retrimisă Comisiei juridice și Comisiei pentru administrație publică în vederea redactării unui raport 
suplimentar.  

*** 
 
 

  Ședința Camerei Deputaților de marți,  20 martie 
 

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, 20 martie, prin vot final, următoarele proiecte legislative:  
 

1. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, reexaminată ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr.33 din 23 ianuarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.146 din 
15 februarie 2018 (Pl-x 417/2017/2018) - lege organică, 183 voturi pentru, 91 împotrivă, 1 abţinere.  
2. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, reexaminată 
ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.45 din 30 ianuarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.199 din 5 martie 2018 (PL-x 418/2017/2018) - lege organică, 190 voturi pentru, 98 împotrivă, 2 abţineri. 
3. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al 
Magistraturii, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.61 din 13 februarie 2018, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.204 din 6 martie 2018 (PL-x 419/2017/2018) - lege organică, 189 voturi pentru, 101 
împotrivă, 1 abţinere. 
4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative (Pl-x 448/2017) - lege organică, 174 
voturi pentru, 57 împotrivă, 63 abţineri. 
5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 566/2017) - lege 
organică, 201 voturi pentru, 57 împotrivă, 33 abţineri. 
6. Propunerea legislativă pentru completarea art. 65 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 420/2017) - lege 
organică, 231 voturi pentru, 56 abţineri. 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2017 privind înfiinţarea Societăţii 
Editura Didactică şi Pedagogică-S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin 
transformare (PL-x 600/2017) - lege ordinară, 191 voturi pentru, 97 împotrivă, 3 abţineri. 
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene (PL-x 52/2018) - lege ordinară, 186 
voturi pentru, 67 împotrivă, 31 abţineri.                                  

*** 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 
legislativă la Camera Deputaților, 

 
Sesiunea  februarie – iunie 2018* 

 
(Situaţia cuprinde datele la 23 martie 2018) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 898 

din care:  

– existente la sfârşitul anului 2017 762 

– înregistrate în sesiunea februarie-iunie 2018 136 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 50

70 

– votate  68 

             din care: - înaintate la Senat      17 

                            - în procedura de promulgare 15 

                            - promulgate* 25 

                            - respinse definitiv 11 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 836 

a) pe ordinea de zi 273 

b) la comisii  540 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 16 

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

7 

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 28 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 23 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii  5 

 
      Cele 68 iniţiative legislative votate privesc: 

                                   30 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                 din care: 
      13  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                    4  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                          13  proiecte de legi  
                                    38 propuneri legislative 
 

    * În anul 2018 au fost promulgate 75 legi, 50 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare şi 25 din 
inţiativele legislative adoptate în sesiunea actuală. 
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C. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea  

de zi a Camerei Deputaților 
 
 
 

Şedinţele din zilele de luni, 19 şi marţi, 20 martie 2018 
 

 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 
 

257 

        din care: - în dezbatere 
257 

  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          2  

8 

   - votate 
 

8 

                           - la Senat 
 

6 

                           - la promulgare 
 

2 

  
Retrimise la comisii 
 

1 

 
 
 
 
         ▪ Cele  8 iniţiative legislative votate privesc: 
                                2 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                           din care: 
                                2  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                6 propuneri legislative 
rivesc: 

donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu    9  proiecte d 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
în săptămâna 19 – 23 martie 2018 

 
 
 

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

1.  PL-x 600/2017 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/02017 privind înfiinţarea 
Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică-S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura 
Didactică şi Pedagogică" prin transformare  
 

2.  PL-x 52/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene  
 
 

 II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere  Senatului: 
 

1. Pl-x 420/2017 – Proiect de Lege pentru completarea art. 65 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 
 

2. Pl-x 448/2017 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative  
 

3. Pl-x 417/2017/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară 
 
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.33 din 23 ianuarie 2018, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.146 din 15 februarie 2018 
 

4. PL-x 418/2017/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor 
 
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.45 din 30 ianuarie 2018, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.199 din 5 martie 2018  
 

5. PL-x 419/2017/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.317/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii 
 
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.61 din 13 februarie 2018, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.204 din 6 martie 2018  
 

6. Pl-x 566/2017 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 

din Camera Deputaţilor 
 

 
( la data de  23 martie 2018 ) 

 

I.  În perioada   19  –  23 martie 2018  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 23 rapoarte.  

       Comisiile permanente au depus 31 avize. 
Cele 23 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

15 

8    

Rapoartele elaborate se referă la: 
 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:         
 ordonanţe ale Guvernului: 
 proiecte de legi şi propuneri legislative: 
 alte documente, la solicitarea BP și BPR:                     

4 
0  

19 
0  

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă.  
La comisii se află în prezent 500 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 63 pentru raport 

suplimentar.  
                                                                                                         

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  943  de rapoarte, din care: 

 

Rapoarte 
În anul 

 2017 

 
În anul 

2018 
 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 648 113 

 rapoarte suplimentare 115 11 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 55 1 

TOTAL     818 125 

 
 

 



                  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  19 - 23 martie 2018 

 
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.52/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene – raport 
comun cu comisia pentru muncă

Guvern 
adoptat de 

Senat 
13.03.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(93/R din 19.03.2018) 

2 

 
Plx.470/2017/
2018 

Reexaminare - Proiect de Lege privind aprobarea Programului de 
susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în 
sectorul avicol – raport comun cu comisia pentru agricultură 

78 parlam. 
adoptat de 

Senat 
20.03.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(101/R din 22.03.2018) 

3 

 
Plx.471/2017/
2018 

Reexaminare - Proiect de Lege privind aprobarea Programului de 
susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie – 
raport comun cu comisia pentru agricultură 

76 parlam. 
adoptat de 

Senat 
20.03.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(102/R din 22.03.2018) 

4 

 
PLx.571/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii 
Financiare 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
20.03.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(103/R din 22.03.2018) 

5 
 
PLx.34/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
20.03.2018 

Raport de adoptare  
(104/R din 22.03.2018) 

6 

 
PLx.35/2018 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.70/2015 
pentru întărirea disciplinei finaciare 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 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
20.03.2018 

Raport de adoptare  
(105/R din 22.03.2018) 

7 
 
PLx.37/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
20.03.2018 

Raport de adoptare  
(106/R din 22.03.2018) 

8 

 
PLx.38/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să 
poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru 
clădirile de tipsala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea 
unităţii administrativ-teritoriale 

50 parlam. 
respinsă de 

Senat 
20.03.2018 

Raport de respingere  
(107/R din 22.03.2018) 



 
II. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 
Plx.333/2017 Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de 

plastic – raport comun cu comisia pentru mediu 

53 parlam. 
respinsă 
de Senat 

07.11.2017 
Raport de respingere 
(98/R din 20.03.2018) 

 
III. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.470/2017/
2018 

Reexaminare - Proiect de Lege privind aprobarea Programului de 
susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în 
sectorul avicol – raport comun cu comisia pentru buget 

78 parlam. 
adoptat de 

Senat 
13.03.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(101/R din 22.03.2018) 

2 

 
Plx.471/2017/
2018 

Reexaminare - Proiect de Lege privind aprobarea Programului de 
susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie – 
raport comun cu comisia pentru buget 

76 parlam. 
adoptat de 

Senat 
13.03.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(102/R din 22.03.2018) 

3 

 
 
Plx.501/2017 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17 
din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a 
Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin 
în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului – raport 
comun cu comisia juridică

15 parlam. 
respinsă 
de Senat 

27.02.2018 
Raport de respingere 

(108/R din 22.03.2018) 

4 

 
Plx.515/2017 

Propunere legislativă privind trecerea suprafeţei de 180,44 ha fond 
forestier din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei 
Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a 
Municipiului Buzău – raport comun cu comisia juridică 

7 parlam. 
respinsă 
de Senat 

20.02.2018 
Raport de respingere 

(109/R din 22.03.2018) 

5 

 
PLx.77/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.94/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 
Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
20.03.2018 

Raport de adoptare  
(110/R din 22.03.2018) 

 
 
 
 



IV. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.577/2017 

Propunere legislativă pentru completarea art.98 din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală – raport comun cu comisia 
juridică 

10 parlam. 27.02.2018 
Raport de respingere 
(92/R din 19.03.2018) 

2 
 
Plx.5/2018 Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ţinutului 

Secuiesc 
1 parlam. 20.03.2018 

Raport de respingere 
(100/R din 21.03.2018) 

 
V. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.333/2017 Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de 

plastic – raport comun cu comisia pentru industrii 

53 parlam. 
respinsă 
de Senat 

06.03.2018 
Raport de respingere 
(98/R din 20.03.2018) 

 
VI. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.52/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene – raport 
comun cu comisia pentru buget

Guvern 
adoptat de 

Senat 
13.03.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(93/R din 19.03.2018) 

 
VII. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.171/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii sănătăţii mintale şi a 

protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 

30 parlam. 
respinsă 
de Senat 

20.03.2018 
Raport de respingere 
(99/R din 21.03.2018) 

 
 



VIII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.274/2017
/2018 

Reexaminare - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea şi completarea 
Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
20.03.2018 

Raport de adoptare  
(111/R din 22.03.2018) 

2 

 
Plx.463/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul educaţiei şi sportului 
53 parlam. 20.03.2018 

Raport de respingere  
(112/R din 22.03.2018) 

3 

 
PLx.86/2018 Proiectul Legii manualului şcolar Guvern  20.03.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente  

(113/R din 22.03.2018) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.465/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

adiovizualului nr.504/2002 
23 parlam. 13.03.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(91/R din 19.03.2018) 

 
X. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 
Plx.577/2017 

Propunere legislativă pentru completarea art.98 din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală – raport comun cu comisia pentru 
administrație 

10 parlam. 13.03.2018 
Raport de respingere 
(92/R din 19.03.2018) 

2 
 
PLx.49/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri de protecţie a victimelor 

infracţiunilor 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.03.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(94/R din 20.03.2018) 



3 

 
 
Plx.501/2017 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17 din 
7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a 
Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului – raport 
comun cu comisia pentru agricultură

15 parlam. 
respinsă 
de Senat 

19.03.2018 
Raport de respingere 

(108/R din 22.03.2018) 

4 

 
Plx.515/2017 

Propunere legislativă privind trecerea suprafeţei de 180,44 ha fond 
forestier din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei 
Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a Municipiului 
Buzău – raport comun cu comisia pentru agricultură 

7 parlam. 
respinsă 
de Senat 

19.03.2018 
Raport de respingere 

(109/R din 22.03.2018) 

 
XI. Comisia specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în 

domeniul justiției 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.417/2017/
2018 

Reexaminare - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.304/2004 privind organizarea judiciară 

10 parlam.
14,19.03.20

18 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(95/R din 20.03.2018) 

2 

 
Plx.419/2017/
2018 

Reexaminare - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Superior al Magistraturii 

10 parlam.
14,19,20.03.

2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(96/R din 20.03.2018) 

3 

 
Plx.418/2017/
2018 

Reexaminare - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor 

10 parlam.
14,19,20.03.

2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(97/R din 20.03.2018) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 Declarații politice 

INS confirmă: salariile nete au scăzut, prețurile au crescut. 
 
Incompetența Guvernului PSD-ALDE se măsoară în cifre. Prețurile au crescut mai repede decât în ultimii 5 ani. 

Inflația a ajuns de la 0,5%, la 4,72%. 
I.N.S. ne arată negru pe alb că salariul mediu net nu a crescut, așa cum se laudă actualii guvernanți, ci a scăzut abrupt, 

cu 5,5% față de luna ianuarie. Salariul mediu net a scăzut cu 145 de lei în luna ianuarie față de luna decembrie 2017. 
Pentru că ”revoluția fiscală” a fost un eșec, sunt angajați cărora le-au scăzut salariile nete și cu peste 50%! Este vorba 

de sectorul extractiv (-51,5%), prelucrarea țițeiului (-36,8%) sau sectoare responsabile cu producția și furnizarea electrică și 
termică (-15%-18,5%). 

Astfel, avem demonstrația că Legea salarizării (ne)unitare a ajuns de la promisiunea majorărilor de venituri pentru 
bugetari, la scăderi ale puterii de cumpărare ale tuturor salariaților. Sacoșa de cumpărături a celui care muncește este tot mai 
goală. 

Deputat 
Raluca Turcan 

*** 
 

Mulțumim din inimă partidului! 
 
Elevi zâmbind frumos și purtând pancarte cu mulțumiri adresate conducătorilor iubiți, manual unic produs de o editură 

unică și neperformantă, directori de școli și inspectori școlari județeni schimbați pe criterii politice, chiar dacă și-au obținut 
acea poziție prin concurs, peste 2.000 de unități școlare cu grup sanitar în curte, școli în care cade tavanul – din păcate, toate 
cele enumerate nu sunt amintiri dintr-o altă epocă, ci realități care arată că ne îndreptăm cu pași repezi spre un trecut de care 
credeam că am scăpat definitiv în decembrie 1989. 

Săptămâna trecută, elevi ai Liceului Tehnologic Marmația , însoțiți de profesori, au fost scoși de la ore și duși la 
Primăria din Sighetul Marmației, ca să mulțumească oficialităților că și-au făcut datoria și au aprobat proiecte de reabilitare a 
unor școli, prin PNDL. Fostul ministru Liviu Pop, în prezent Președinte al Comisiei de învățământ din Senat, a ignorat 
prevederile Legii educației, și a girat spectacolul oferit de elevii care în loc să fie la cursuri, țineau în mână pancarte prin care 
aduceau osanale primarului, Consiliului județean și senatorului Liviu Pop. 

Un episod similar a avut loc în aceeași zi și la Colegiul Național Costache Negri din Târgu Ocna, unde elevii au fost 
scoși de la ore și așezați frumos într-un careu, pentru a participa la momentul festiv al semnării contractelor de reabilitare a 
unor unități școlare și a asista la discursurile liderilor PSD de la nivel local și central. 

Între timp, guvernul care nu a reușit în ultimii ani să organizeze la timp licitațiile pentru manuale, a găsit cea mai 
proastă soluție la problema lipsei acestora la începutul anului școlar, și anume, să elimine de pe piață competiția și să instituie 
monopulul Editurii Didactice și Pedagogice, ca unic producător de carte școlară din România. În continuarea acestei aberații 
neconstituționale, care sfidează legile economice și anulează competiția, puterea socialistă ne propune și manualul unic, 
considerând că prea multe alternative nu ajută pe nimeni. Reintroducerea manualului unic înseamnă să privezi profesorii, 
părinții și elevii de dreptul de a-și  alege manualele pe care le consideră potrivite și să-i reduci pe profesori la statutul de roboți 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 7 - 2018  
Săptămâna 19 – 23 martie 2018  

 

 

13 
 

care repetă același conținut. Va urma apoi o selectare discreționară și netransparentă a autorilor de manuale, cu un conținut 
controlat excesiv de guvernul PSDist. 

Din păcate, revenirea la aceste practici comuniste nu va reduce numărul analfabeților funcționali sau al celor care 
abandonează școala pentru că nu sunt îndrumați și sprijiniți ca să învețe o meserie și să-și facă un rost în viață, nici al celor 
care nu reușesc să-și ia examenul de bacaluareat și apoi dispar fără urmă sau încasează ajutor de șomaj fără să fi lucrat vreo zi 
în viața lor. Acestea sunt triste performanțe care situează România la coada Europei, în ceea ce privește sistemul de 
învățământ. 

Oare ce mai urmează: partidul unic, educația unică, gândirea unică, îmbrăcămintea unică? Să ne ferească Dumnezeu 
de toate astea! Înțelegeți, stimați guvernanți, că mai multe opțiuni stimulează creativitatea și capacitatea de selecție, iar 
competiția corectă generează calitate și progres! 

Deputat 
Florica Cherecheș 

*** 
 

Cine ţine cu orice preţ să falimenteze medicina de familie? 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Legea 185/2017 va falimenta medicina primară. Acest act normativ îi obligă pe medicii de familie, pe specialiştii care 

au cabinete care nu fac parte din ambulatorii integrate de spital, pe stomatologi, pe medicii care fac recuperare sau pe cei care 
oferă servicii de paleaţie la domiciliu, dar şi pe farmacişti să-şi acrediteze cabinetele în care îşi desfăşoară activitatea.  

Vorbim aici de medici de familie care fac acest lucru de zeci de ani şi care au funcţionat până acum doar pe baza 
documentaţiei emise şi avizate de către Direcţia de Sănătate Publică din judeţul unde îşi desfăşoară activitatea medicală.  

Noul act legislativ este o aberaţie care va falimenta majoritatea medicilor de familie şi în nicio ţară europeană nu 
există cerinţe similare. Acreditarea impusă de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate este un proces 
complex, costisitor şi de lungă durată care depăşeşte posibilităţile materiale ale majorităţii medicilor de familie.  

Domnilor colegi,  
La finalizarea Facultăţii de Medicină, fiecare absolvent depune un jurământ să salveze vieţi nu să elaboreze kilometri 

de documente inutile care mai apoi nu au niciun folos pentru pacienţi. În loc să se îndeplineacă dezideratul Legii 185/2017, și 
anume asigurarea calității în sistemul de sănătate, calitatea actului medical va avea mult de suferit ca urmare a faptului că peste 
70% dintre cabinetele medicale vor fi nevoite să renunțe la exercitarea profesiei în acest mod, să pună lacătul din cauza 
costurilor excesive și a birocrației pe care le implică îndeplinirea obligațiilor prevăzute de actul normativ în discuție. 

Spitalul unde îmi desfăşor în continuarea activitatea ca medic a obţinut acreditarea după o muncă asiduă a unei întregi 
echipe, desfăşurată pe parcursul a mai multor luni de zile. Nu cred că un medic singur dintr-un cabinet, care probabil face şi 
naveta pentru a avea numărul minim de pacienţi pe liste, îşi permite să plătească o firmă specializată în domeniu care să facă 
munca de consultanţă pentru acreditarea cabinetului medical. Este evident pentru orice persoană, chiar și specialist, că aceste 
standarde au fost elaborate în așa fel încât să poată fi înțelese doar de un grup mic de specialiști, și anume cei acreditați de 
ANMCS în vederea acordării de consultanță și a evaluării, astfel încât medicii sunt obligați din start să apeleze la firme de 
consultanță cu onorarii substanțiale fie și numai pentru a înțelege aceste standarde. 

În realitate, aplicarea legii în discuție reprezintă o ingerință în exercitarea liberă a profesiilor medicale, precum și a 
dreptului la muncă, drept garantat prin Constituția României la articolul 41.  Oare cine ţine cu orice preţ să falimenteze 
medicina de familie? 

Deputat 
Viorica Cherecheș 

*** 
 

“Uniți, ridicăm Moldova!” 
Domnule preşedinte,   
Stimaţi colegi, 

 In intervenția mea de astăzi vreau să vă prezint rezoluția adoptată în cadrul Adunării Regionale a Organizațiilor 
Liberale din Moldova, eveniment desfășurat pe 17 martie, la Bacău și care s-a bucurat de prezenta lui Ludovic Orban, 
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președintele Partidului Național Liberal, tocmai pentru a reitera imporanța pe care liberalii o acordă județelor din nord-estul 
țării. 
 Ținând cont de faptul că: 

- În absența oricăror  programe guvernamentale, Regiunea Nord-Est este printre cele mai sărace din Europa; 
- 58% din populație locuiește în mediul rural, majoritatea fără canalizare și fără apă curentă;  
- Doar 7% din cifra de afaceri a României este realizată în Regiunea Nord -  Est, iar exporturile nu depășesc 5%;  
- Salariul mediu reprezintă doar 17% din salariul mediu înregistrat la nivelul Uniunii Europene; 
- Lipsa unei autostrăzi care să lege Moldova de vestul țării și, de facto, de Uniunea Europeană, dar și existența unei  

rețele de drumuri naționale și județene îmbătrânite și deteriorate, care îngreunează transportul, turismul și schimburile 
economice; 

- Nici măcar una dintre primele 20 investiții publice ale statului român nu se află în Moldova, deși aici locuiește 25%  
din populația țării, în total, peste 3,6 milioane de oameni; 

- Actuala abordare a statului român care investește tot în județele bogate și ignoră Moldova, atitudine ce amplifică  
disparitățile regionale, iar deciziile luate duc cu gândul la o strategie de dezbinare; 

- Depopularea masivă a regiunii riscă să devină un fenomen ale cărui efecte negative se vor vedea în timp. 
Organizațiile liberale din Moldova adoptă următoarea declarație: Uniți, ridicăm Moldova! 

A trecut mult prea mult timp, de când Moldova istorică a fost lăsată în uitare, iar efectele sunt vizibile, la tot pasul. În 
anul aniversării centenarului Marii Unirii, noi, liberalii din Moldova, nu mai vrem ca această regiune să fie tratată ca o 
Cenușăreasă, nu mai vrem să fim în coada clasamentului Uniunii Europene în ceea ce privește standardul de viață. Moldova 
este România, iar cetățenii de aici trebuie să se bucure de aceleași condiții de viață ca și în celelalte regiuni dezvoltate.  

Este nevoie de măsuri urgente, clare și ferme, pentru ca decalajul dintre Moldova și celelalte regiuni să fie cât mai 
repede atenuat, iar Moldova să redevină o opțiune. Doar un guvern responsabil poate readuce Moldova pe drumul prosperității, 
în care fiecare cetățean să se simtă respectat.  

Noi, liberalii din Moldova, considerăm că o strategie regională comună, dublată de o politică guvernamentală corectă, 
poate poziționa Moldova pe un drum al construcției și al dezvoltării. De aceea, prezenta declarație este, de facto, parte din 
programul de guvernare pe care viitorul guvern liberal se angajează să-l pună în aplicare.  
Uniți, ridicăm Moldova! 
Pentru că: 
Moldova are nevoie de o autostradă care să o lege de vestul țării și de Uniunea Europeană, indiferent că este vorba de 
autostrada Brașov – Bacău, sau de autostrada Iași – Tg. Mureș, dar și de drumuri expres, care să lege orașele ei de principalele 
orașe ale României; 
Moldova are nevoie de o infrastructură de sănătate de calitate, cu unități medicale performante, la standarde europene, dar are 
nevoie și de un spital regional; 
Moldova are nevoie de infrastructura de apă, canal, gaze, acces la internet și telefonie. Un procent însemnat din populația 
acestei regiuni trăiește în secolul al XXI-lea în case fără apă curentă și fără canalizare. Nimeni nu poate fi împiedicat să plece 
și nici încurajat să revină acasă, dacă nu are aceste facilități, firești pentru secolul în care trăim; 
Moldova are nevoie de o strategie regională de promovare a turismului din regiune și susținerea dezvoltării acestuia, inclusiv 
prin utilizarea fondurilor europene. Realizarea de trasee și pachete regionale, cu grad mare de atractivitate, promovate în 
spațiul european, asiatic, nord-american și sud american;  
Moldova are nevoie de dezvoltarea celui mai sănătos motor al oricărei economii. Întreprinderile Mici și Mijlocii din Moldova 
au nevoie de susținere guvernamentală transparentă, de programe de sprijin care să le permită să acționeze de la egal la egal cu 
orice competitor pe piața comună europeană;  
Moldova are nevoie de un sistem de școlarizare în concordanță cu piața muncii, prin care programele educaționale (liceale, 
vocaționale, universitare și masterale) să fie corelate cu viziunea de dezvoltare economică a regiunii; 
Moldova are nevoie de oameni merituoși în fruntea administrațiilor locale, oameni cu viziune, capabili să inițieze și să 
dezvolte proiecte;  
Moldova are nevoie de o politică fiscală liberală, o fiscalitate care să asigure predictibilitate și care să diminueze valoarea 
impozitelor pentru locurile de muncă nou-create, cel puțin cu valoarea ajutorului de șomaj corespunzător.  
 Stimați colegi, a trecut deja un an din actualul mandat și deși Moldova este reprezentată de 60 de parlamentari PSD-
ALDE, parlamentari ai puterii, iată că regiunea este permanent umilită și ținută în sărăcie de către o gașcă hapsână și 
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iresponsabilă din jurul lui Liviu Dragnea! O mână de politruci servili au anulat voturile și speranțele moldovenilor, au 
amanetat viitor copiilor noștri și a generațiilor viitoare!  
 Va veni vremea când fiecare politician care a trădat interesele electoratului său va da socoteala și atunci Partidul Social 
Democrat va vedea cu adevărat că Moldova Contează, că moldovenii s-au lămurit cu oamenii de paie puși de Liviu Dragnea! 
 Vă mulţumesc pentru atenţia acordată, 

Deputat 
Costel Alexe 

*** 
            

Codul finanțelor locale transferă eșecul Guvernului pe autoritățile locale 
 
Domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, 

 Începând cu anul 2017, finanțele publice ale statului român au înregistrat o problemă gravă, care continuă să se 
adâncească și în acest an! Astfel, deși economia a crescut, încasările bugetare nu au ținut ritmul cu această creștere ci, 
dimpotrivă, veniturile fiscale au fost mai mici decât în anii precedenți. Zilele trecute, chiar și fostul vice-guvernator al BNR, 
mult apreciatul domn Cristian Popa, atrăgea atenția asupra faptului că necesarul anual de finanțare al României este de 9% din 
PIB și că norii negri se adună deasupra României, din cauza incompetenței Guvernelor PSD-ALDE. Această problemă gravă a 
finanțelor publice s-a tradus, anul trecut, în tăierea banilor pentru investițiile publice. În România nu s-a construit nimic și nici 
măcar proiectele deja demarate nu au fost finalizate. Trebuie să recunoaștem că investițiile publice care s-au realizat în anul 
2017 au fost cele făcute de primării și consilii județene, din banii proprii, ai bugetelor locale, bani care, anul acesta, au fost 
confiscați de Guvernul PSD-ALDE. 
 Încă din luna octombrie a anului trecut, am atras atenția asupra riscurilor uriașe la care este expusă administrația 
publică prin scăderea sumelor alocate din impozitul pe venit, ca urmare a așa-numitei ”revoluții fiscale”. Am furnizat chiar și 
soluții la această criză financiară ușor de anticipat, propunând printr-un proiect legislativ ca impozitul pe venit să rămână în 
totalitate la nivelul autorităților locale. Din păcate, cei care guvernează astăzi România, deși unii dintre ei au fost primari aleși 
sau președinți de consilii județene, s-au făcut că nu înțeleg despre ce este vorba și au tratat cu nepăsare acest risc. Mai mult 
decât atât, cu un cinism greu de explicat, prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018, domnul Dragnea a decis confiscarea 
excedentelor bugetelor locale și creșterea dependenței primarului ales de șeful de la București. Așadar, PSD-ALDE vrea ca 
primarii să răspundă în fața șefilor politici și nu în fața cetățenilor care i-au ales! 
 Stimați colegi. Zilele trecute, au apărut în spațiul publice primele detalii privind ceea ce intenționează domnul Dragnea 
să facă în administrația locală, prin Codul finanțelor publice locale. După ce, în anul 2013, domnul Dragnea era cel care flutura 
steagul descentralizării administrației publice locale, toți aleșii locali au așteptat ca domnia sa să vină cu soluții moderne de 
finanțare corespunzătoare a autorităților locale, cu surse noi de finanțare și cu predictibilitate în construirea bugetelor orașelor 
și comunelor. Toată lumea a așteptat să vedem cum și în România, ca în toate statele dezvoltate, adevărata guvernare este cea 
locală, aproapiată de cetățean și de nevoile sale. 
 Cu toții am crezut-o pe doamna Dăncilă, care, la învestitură promitea că atâta vreme cât va fi domnia sa prim-ministru, 
în România nu se vor introduce impozite noi. E drept că nu a spus dacă cele existente se vor majora sau nu. Ori, după ce 
Guvernul a lansat deja în dezbatere, o parte dintre principiile Codului finanțelor publice locale, aflăm că 
soluția ”revoluționară” a PSD-ALDE pentru administrațiile locale constă în majorarea impozitelor locale de 3 și până la 6 ori, 
cel mai probabil chiar de anul viitor.  

Da, ați înțeles bine, impozitele locale majorate de șase ori! Asta este soluția PSD-ALDE, deși au promis resurse 
bugetare mai mari din TVA sau din impozitul pe venit. Probabil că au tras linia, au văzut cât de mare este dezastrul financiar 
creat de incompetența lor și au născocit această soluție criminală, care lovește și în credibilitatea autorităților locale, a 
primarilor, viceprimarilor și consilierilor locali, și care mai bagă, încă o dată, mâna adânc în buzunarul cetățeanului. Așadar, 
Guvernul se pregătește să se spele pe mâine de toată fundătura financiară pe care a creat-o și transferă toată povara pe umerii 
administrațiilor locale. Mă întreb oare, câtă umilință mai pot îndura aleșii locali, indiferent de culoarea lor politică, când văd de 
cât dispreț este capabil Guvernul Dragnea? Toți primarii din România au făcut eforturi importante ca să mențină impozitele la 
limitele minime de 0,08% pentru locuințe și de 0,2% pentru clădiri rezidențiale. Ce va simți primarul care va merge din poartă 
în poartă și va spune celui care l-a ales, că de anul viitor impozitul anual pe proprietate va fi de 3 sau de 6 ori mai mare? Oare 
câte vor mai putea îndura și cetățenii, dar și cei care se bucură de foarte mare încredere între cetățeni, adică aleșii locali – 
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primari, viceprimari sau consilieri, pentru că un Guvern incompetent greșește în continuu, iar administrațiile locale și cetățenii 
trebuie să plătească? 
 Vă mulţumesc,                                                          Deputat 

Ioan Balan 
*** 

 
Fără un sistem de pensii bazat exclusiv pe contributivitate, România riscă  

să aibă în viitor cei mai săraci pensionari din Uniunea Europeană 
 

Domnule preşedinte, 
 Stimaţi colegi, 
 Fiecare cetățean român poate constata că liderii majorității parlamentare PSD-ALDE au dat dovadă de ipocrizie, 
demagogie şi nepăsare, deoarece au promis electoratului legi nediscriminatorii în domeniul salarizării şi pensiilor, dar, în 
realitate, prin deciziile adoptate, au accentuat şi mai mult inechităţile şi discriminările sociale. 
 Românii nu trebuie să uite că au fost înşelaţi cu promisiuni mincinoase, nu doar o dată, nu de două ori, ci aproape de 
fiecare dată când actualii guvernanţi se pregăteau să ia decizii cruciale cu privire la veniturile angajaţilor sau ale pensionarilor. 
De exemplu, în data de 15 decembrie 2016, Liviu Nicolae Dragnea, liderul PSD care urma să devină peste o săptămână şi 
Preşedintele Camerei Deputaţilor, printr-o declarație ipocrită, îşi anunţa demisia din Parlament, cu câteva zile înainte de finalul 
mandatului 2012-2016, pentru a nu beneficia, chipurile, de pensia specială de parlamentar aferentă perioadei respective. 
Aceasta era una dintre multele pensii speciale inventate de PSD, iar liderul partidului de guvernământ crea impresia că se 
disociază de sistemul imoral şi injust al pensiilor speciale, oficializat prin votul parlamentarilor săi. Nu ştim dacă a fost o 
simplă declaraţie politică sau dacă şi-a dat demisia cu adevărat, însă ceea ce ştim cu siguranţă este faptul că în ultimele 15 luni 
Guvernele domnului Dragnea nu au luat decizii în acest domeniu sensibil decât în contradicție cu spiritul de echitate şi bunul 
simț: au înființat pensii speciale generoase, pentru cât mai multe categorii de angajaţi „speciali” din sistemul public, pensii care 
nu au nicio legătură cu vechimea în muncă şi contributivitatea acestora. Evident că printre „speciali” nu se află nici cadrele 
didactice şi nici medicii. 

 De când a preluat efectiv conducerea României, domnul Dragnea nu mai este deranjat de pensiile de zeci de mii de lei 
pe care le primesc tineri pensionari, unii abia trecuţi de 40 de ani. Nu este deranjat nici de faptul că, drept consecință a 
salarizării mizerabile a profesorilor, îi condamnă pe aceştia la pensii de asigurări sociale care vor depăși cu foarte puţin 
valoarea pensiei minime acordate persoanelor fără vechime în muncă. Domnul Dragnea a uitat cu totul de promisiunile făcute 
în campania electorală, iar acum acţionează, mânat de un cinism greu de explicat, tocmai în sensul contrar angajamentelor 
electorale asumate, provocând accentuarea injusteţilor și discriminărilor în rândul salariaților şi pensionarilor. În concluzie, 
promisiunile electorale ale PSD la capitolul salarii și pensii, ca şi cele din alte domenii, s-au dovedit a fi doar populism şi 
demagogie ieftină, prin care, din păcate, au fost deturnate voturile unui mare număr de alegători. 

Stimați colegi, 
Pensiile bazate pe contributivitate trebuie să constituie regula, nu excepţia, iar lovitura dată de guvernarea PSD-ALDE 

contribuţiilor la Pilonul II de pensii trebuie corectată în cel mai scurt timp, pentru a evita riscul de a face din viitorii pensionari 
români cei mai săraci cetăţeni din Uniunea Europeană. 

Pensiile speciale, atât de dragi domnului Dragnea, trebuie eliminate cât mai curând. Să nu uităm faptul că pensiile 
speciale sunt apanajul exclusiv al sectorului public. În sectorul privat, un angajat nu poate visa niciodată la drepturi „speciale”. 
Este de nepermis ca angajaţi din sectorul public, cu vârste de puţin peste 40 de ani, să devină pensionari de lux, oricare ar fi 
fost munca pe care au prestat-o aceştia. Dimpotrivă, la 40 de ani un angajat prestează  munca la cel mai înalt randament, pentru 
că este în plenitudinea capacitaților fizice şi intelectuale şi a acumulat o însemnată experiență profesională, pe care trebuie să o 
valorifice în serviciul public. În cel mai scurt timp trebuie să se revină la un sistem de pensii bazat exclusiv pe contributivitate. 
Înţelegem faptul că, pentru două categorii profesionale, militarii şi magistraţii, Constituţia permite şi chiar prevede 
posibilitatea acordării de pensii de serviciu. Ştim cu toţii că sunt meserii specifice şi putem accepta aceste excepţii. Numai că, 
în România, de la cele două excepţii am ajuns în situația în care aproape că pensiile speciale constituie regula, nu excepţia! Nu 
trebuie să uităm că, prin falsa revoluţie fiscală, prin transferul cotelor de contribuţii la asigurările sociale şi de sănătate de la 
angajator la angajat şi prin diminuarea contribuţiilor la Pilonul II de pensii, Guvernele domnului Dragnea au lovit şi în pensiile 
obligatorii plătite de la bugetul asigurărilor sociale, dar, şi mai grav, în contribuţiile individuale administrate privat ale celor 
care vor ieşi la pensie peste câțiva ani. Pentru că salariul mediu brut, care intră în calculul pensiei de asigurări sociale, a crescut 
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de la puţin peste 3300 de lei în anul 2017 la 4162 în anul 2018, punctajele individuale ale pensionarilor vor fi cu cel puţin 10% 
mai mici, începând din acest an. De asemenea, prin scăderea cuantumului contribuţiilor la Pilonul II de la 6% la 3,75%, 
pensiile viitorilor pensionari vor fi mai mici cu până la 20%. Ca să plătească pensiile de azi, pe care nici măcar nu le-a majorat 
de la 1 ianuarie 2018, conform prevederilor Legii privind sistemul unitar de pensii publice, Guvernul PSD-ALDE a amanetat 
viitorul angajaţilor cu vârste de 45-50 de ani. ,,Mai pe româneşte”, cum îi place Ministrului Muncii şi Justiției Sociale să spună, 
s-a tăiat din pensiile viitoare, ca să se acopere cheltuielile cu pensiile din prezent. Aceasta este dovada supremă a 
incompetenţei Guvernului, care, în plină perioadă de creştere economică, taie din salariile reale, nu majorează pensiile la timp 
şi reduce pensiile viitorilor pensionari. 

Una dintre prioritățile principale ale viitorului Guvern PNL, care va fi instalat după Guvernele domnului Dragnea, o va 
constitui repararea nedreptăţilor create în sistemul public de salarizare, în special pentru cadrele didactice şi medicii excluşi de 
la majorările salariale de care ar fi trebuit să se bucure în prezent, eliminarea pensiilor speciale, precum şi creşterea rapidă a 
contribuţiilor la Pilonul II, cel puţin la nivelul de 6% prevăzut de Legea pensiilor. Banii de la Pilonul II reprezintă economiile 
de o viaţă ale angajaţilor, sunt proprietate privată, şi niciun Guvern, oricare ar fi el şi de oricine ar fi condus, nu are voie să se 
atingă de ei. Dimpotrivă, Guvernele au obligația de a căuta soluţii pentru ca aceste sume acumulate în conturile individuale ale 
viitorilor pensionari să fie tot mai mari, să producă randamente cât mai înalte, pentru a le asigura actualilor contribuabili o 
viaţă decentă după pensionare. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Dănuț Bica 

*** 
 

Săracă țară bogată .. 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 Datele furnizate luni, 12 martie, de către Institutul Național de Statistică în privința degradării constante și sigure a 
balanței comerciale a României, nu au făcut decât să confirme faptul că Guvernul duce țara într-o direcție greșită, ori din 
incompetență, ori cu bună-știință. Importurile pe care le face România bat recorduri după recorduri, în vreme ce exporturile 
încetinesc în avansul lor, iar producătorii români abia dacă mai subzistă. 
 Un aspect care mi-a atras în mod special atenția este legat de faptul că România importă tot mai multă mâncare, adică 
exact ceea ce ar putea produce foarte bine fermierii români, aici, în țară, de o calitate superioară și la prețuri mai accesibile. De 
prea multe ori am vorbit despre România noastră ca despre ”grânarul al Europei”, iar românul consumă astăzi tot mai multă 
pâine congelată, de import, decât pâine frământată în brutăriile românești. Nu este de trecut cu vederea nici faptul că România 
deține o cincime, adică 20% din suprafața amenajată pentru piscicultura de apă dulce a Uniunii Europene. Este vorba despre 
lacuri de acumulare, iazuri, bazine, eleșteie și alte forme de piscicultură construită sau în formă naturală, însă, nu reușește să 
producă nici măcar 10% din producția care se vinde la nivelul Uniunii Europene. Sindicatele și patronatele din domeniul 
pisciculturii ne spun că astăzi, pește de apă dulce abia dacă se mai produce la nivelul a 11 mii de tone, deși piscicultura 
românească poate produce anual cantintăți și de peste 4 ori mai mari.  
 Am putea să admitem faptul că producția românească de pește nu intră pe piețele europene, însă este greu de acceptat 
că țara noastră are un asemenea potențial, o asemenea infrastructură, tradiții specifice și, cu toate acestea, 80% din peștele 
consumat în România vine pe calea importului! Deci, piscicultura românească nu este capabilă să vândă nici măcar românilor. 
Ar mai trebui să adăugăm faptul că, din cauza faptului că produsele din import sunt și mai scumpe, rezultă că românii stau 
foarte prost și la nivelul consumului individual de carne de pește, consumând numai 4-4,5Kg de pește pe an, deși media 
europeană este de peste cinci ori mai mare. 
 Stimați colegi.  

Datele cumplite care caracterizează sectorul piscicol din România sunt revoltătoare și numai dacă le-am lăsa să 
vorbească singure, de la sine. Din păcate, modul defectuos în care Guvernele PSD-ALDE conduc România astăzi nu o oferă 
nicio garanție că situația s-ar putea ameliora, ci, dimpotrivă, aruncatul responsabilității din curtea unei instituții în a a alteia 
produce pagube și mai mari. Sectorul piscicol se fărâmă văzând cu ochii. 

Revoluțiile fiscale aberante care au făcut numai rău, investiții publice din bani naționali care nu s-au mai făcut de ani 
buni, fondurile europene care ar fi trebuit utilizate se prefigurează deja pierdute, își produc deja efectele dezastruoase în 
sectorul piscicol, acesta fiind primul sector economic din România care anunță concedieri importante încă de la începutul 
anului 2018, dar și restrângeri semnificative de activitate. Puțini știu că acest sector al industriei alimentare asigură locuri de 
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muncă exact acolo unde ele nu sunt sau se creează cu mare dificultate, adică în mediul rural! Puțini știu că sunt piscicultori 
români nu pot produce competitiv, pentru că programele naționale de sprijin nu mai există! Puțini decidenți sunt conștienți că 
în acest ritm de profundă nepăsare o să ajungem să vedem crapul românesc doar la acvariile publice sau în poze, iar românii 
vor fi condamnați să consume produse inferioare, în mare lor măsură congelate, aduse de nu știu unde și la prețuri ridicol de 
mari. Atunci când evaluezi activitatea unui guvern, te uiți în special la faptele și realizările acestuia. Din păcate, noi nu 
obsevăm decât minciuni, promisiuni că o să fie bine și nepăsare în formă continuată. Așa am ajuns ca noi, românii, să 
involuăm de la sloganul ”nicio masă fără pește”, la ”cine mănâncă pește are noroc în viață”.   
   Vă mulţumesc,  

Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
 

Poșta română mai lentă decât mersul pe jos! 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
 De ani de zile, cetățenii români își exprimă nemulțumirea cu privire la calitatea slabă a serviciilor pe care le oferă sau 

nu le mai oferă deloc Poșta Română. Scrisoarea pierdută nu este numai o capodoperă a literaturii române, ci un obicei al 
serviciului nostru poștal. Pensiile, după ce că sunt atât de mici, mai vin și cu întârziere, coletele, dacă ajung, atunci ajung la alt 
destinatar, iar cele mai bune prietenii se fac la cozile interminabile care se formează la oficiile poștale. Sunt sute de mii de 
români pe care soarta i-a dus în diferitele colțuri ale țării și chiar în străinătate, iar veștile vin de la unii la alții cu întârzieri și 
de săptămâni. Sunt cazuri când rudele află despre necazurile rudelor chiar și după acestea nu mai sunt! De ce? Pentru că așa 
funcționează Poșta Română. A auzit cineva oare nemulțumirile milioanelor de români? Cu siguranță că nu! Dacă măcar un 
ministru s-ar fi interesat de acest colaps al Poștei Române, atunci o scrisoare nu ar trebui să se deplaseze dintr-un oraș în altul 
al României mai încet decât dacă ar duce-o poștașul mergând pe jos! Vă dau un singur exemplu. O scrisoare cu recomandare și 
confirmare de primire care pleacă din Câmpeni, Județul Alba și care ar trebui să ajungă la Cluj-Napoca, face nu mai puțin de 
două săptămâni. De ce? Pentru că Poșta Română în loc să o ducă direct la Cluj, până unde ar străbate doar 120 Km, poșta 
noastră dragă o duce mai întâi la Brașov și apoi la Cluj, adică o cară peste 650Km! 

Stimați colegi.  
Poșta Română a primit de la bugetul de stat, adică din banii plătiți de români, 170 de milioane de lei ca să se 

capitalizeze, să se modernizeze și să arate în scurt timp ca o poștă modernă. Așadar nu mai există niciun fel de scuze ca în 
următorul an Poșta să nu schimbe calitatea serviciilor oferite oamenilor. Primul lucru care ar trebui să se întâmple ar fi acela al 
angajării de factori poștali, bine plătiți, care să ajungă la timp la fiecare pensionar pentru a-i duce pensia și corespondența. 
Pensionarii nu mai trebuie să stea fără pâine, doar pentru că nu a venit poștașul. Apoi, Poșta Română trebuie să se trezească 
rapid la realitate și să furnizeze servicii rapide și ieftine, pentru că piața privată, adică firmele de curierat o va lăsa fără clienți 
și toți banii băgați în redresarea ei vor fi alți bani aruncați pe apa sâmbetei. 

Vă mulţumesc,  
Deputat 

Corneliu Olar 
*** 

 
O ţară blocată mereu de incompetenţă! 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 Ne-am amuzat ani la rândul de banalitatea pe care o spunea, ajuns primar, domnul Traian Băsescu, care constatase cu 
surprindere că: „iarna nu-i ca va vara!”. Atunci, la începutul anilor 2000, am sperat cu toţii că politicienii, guvernanţi sau 
autorităţi locale deopotrivă, au aflat şi ele că în România sunt patru anotimpuri, fiecare dintre ele având provocări la nivelul 
capriciilor vremii: iarna cu viscolul, primăvara şi toamna cu precipitaţiile, iar vara cu seceta şi căldura. Anii au trecut, însă în 
ţară am rămas cu gustul amar al unei ţări blocate, la fiecare eveniment meteorologic mai de amploare, pentru că „autorităţile au 
fost luate prin surprindere”. Cum te poate surprinde zăpada în miezul iernii sau căldura în lunile de vară îmi este chiar 
imposibil să accept. Am înţeles mai târziu cu toţii că această „surprindere” a autorităţilor s-a tradus, de fiecare dată, în bani 
mulţi, căci nepregătirea adecvată, din timp, a fost mulţi ani o strategie mizerabilă de a sifona bani din bugetul public, prin 
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încredinţarea directă a unor contracte dolofane, către prieteni sau colegi de partid. În ultimii ani s-a schimbat legislaţia în 
domeniul achiziţiilor, s-au schimbat cu duiumul guverne după guverne, precum şi aleşi locali, iar noi am rămas ancoraţi în 
aceeaşi paradigmă păguboasă: atunci când cad mai mult de doi fulgi de zăpadă se închid şcolile şi grădiniţele, se închid 
drumuri şi autostrăzi, căile ferate cedează, avioanele nu mai decolează, mijloacele de transport în comun nu mai funcţionează, 
reţelele de electricitate şi gaze naturale nu mai furnizează servicii către populaţie. Mă întreb, oare, dacă lucrurile ar fi stat aşa şi 
în ţările nordice din Europa sau chiar în Canada, atunci aceste ţări ar fi fost de-a dreptul pustii, căci cetăţenii ar fi plecat de 
mult timp. 
 Este fără dubiu că România este foarte prost guvernată şi nu de ieri sau de astăzi. Dacă reforme reale, structurale, în 
cheltuirea banilor publici nu se vor produce, atunci şi peste 20 de ani vom fi guvernaţi tot în bătaie de joc, iar autorităţile vor 
da la fel din umeri, spunând că au fost luate prin surprindere şi că nu se aşteptau ca iarna să ningă! La fel vor răspunde şi 
primăvara, când apele învolburate nu vor întâlni diguri de protecţie în calea lor şi vor mătura în câteva ceasuri agoniseala de o 
viaţă strânsă prin gospodăriile oamenilor din mediul rural.  
 Stimaţi colegi,  

Rolul Parlamentului este unul foarte important în a pune capăt acestui tip de guvernare păguboasă, atât la nivel central, 
cât şi la nivelul unor autorităţi locale. Dacă în cazul autorităţilor locale, sunt primari şi consilii locale care dau de foarte mulţi 
ani lecţii de bună guvernare la nivel local, în cazul autorităţilor centrale nu avem nici cea mai mică îndoială că statul a rămas 
închistat în mentalităţile din anii 80. În primul rând, Parlamentul trebuie să acţioneze la nivel legislativ foarte precis, astfel 
încât „surprinderea” autorităţilor să nu mai fie posibilă. În al doilea rând, sifonarea banilor publici prin contracte cu dedicaţie 
trebuie să fie o practică ce trebuie eliminată cât mai urgent. Nu în cele din urmă, o ţară membră a Uniunii Europene trebuie să 
facă investiţii reale şi moderne în infrastructură, astfel încât să nu mai închidem ţara la orice ploaie sau lapoviţă „neaşteptată”. 

Vă mulţumesc,  
Deputat 

Claudiu Răcuci 
*** 

 
Declarație politică 

 Stimați colegi, 
Partidul Național Liberal susține stimularea natalităţii în rândul claselor mijlocii şi cu un nivel al veniturilor 

superioare, prin deduceri fiscale inteligente, având în vedere toate rapoartele din ultima perioadă, care arată că ţara noastră se 
va confrunta cu una dintre cele mai mari scăderi a populaţiei până în 2050, de peste 15%. Din păcate însă, părerea guvernului 
PSD nu este una similară, acesta susținând măsuri precum creşterea accentuată a prestaţiilor sociale pentru familiile nevoiaşe, 
lucru care duce la stimularea natalităţii în zonele sărace ale societăţii.  
 Ar trebui, domnilor guvernanți, să investiți în copii, a căror alocație de stat, de 84 lei/lună, nu a mai fost actualizat din 
luna mai 2015, deşi indicele preţurilor de consum a crescut cu peste 7 puncte procentuale. Vorbim despre 3,6 milioane de 
beneficiari ale căror necesităţi sunt neglijate constant, deși cercetările demonstrează clar că, în prezent, în ţara noastră, 
creșterea și educarea copilului necesită cheltuieli ce depăşesc bugetul mediu al unei familii.  
 Altfel stau lucrurile în alte țări ale Uniunii Europene: în țările dezvoltate din Vestul Europei, alocațiile depășesc de 
cele mai multe ori 100 de euro, recordul deținandu-l Luxemburgul, cu peste 800 de euro, pentru cel de-al treilea copil născut. 
Belgia stabilește cuantumul alocației în funcție de numărul copiilor dintr-o familie. Astfel, pentru un copil se accordă o 
alocație de 83 de euro, pentru doi copii, 154 de euro, iar pentru trei sau mai mulți copii, alocația este de 230 de euro pe lună. 
Germania acordă 164 de euro pentru un copil sau doi, 170 de euro pentru trei copii și 195 de euro pentru familiile cu patru 
copii. În Danemarca, valoarea alocației se diferențiază în funcție de vârsta copilului. Astfel, până la doi ani, copiii primesc 184 
de euro, între trei și șase ani, 146 euro, iar între șapte și 17 ani primesc 115 euro. Franța plăteste o alocație de 124 de euro 
pentru doi copii, 282 de euro pentru trei copii și 441 euro pentru 4 copii. În Irlanda, alocația este de 166 euro pentru doi copii 
și 204 euro pentru trei copii și peste. Și exemplele pot continua, însă, am să mă rezum la faptul că, la nivelul Uniunii 
Europene, media alocaţiei de stat pentru copii este de 210 euro, în timp ce, în România, alocaţia unui copil nu depăşeşte 18 
euro, cifră care plasează ţara noastră în coada listei la nivel mondial. 
 Stimaţi colegi, cum putem să ne închipuim că nevoile unui copil pot fi satisfăcute cu 18 euro pe lună? Cum îşi poate 
doamna Dăncilă închipui că ne putem încadra în aceşti bani când vine vorba de costul hrănii, al rechizitelor, al 
medicamentelor, al îmbrăcăminţii sau al oricăror produse sau articole necesare creşterii şi îngrijirii copiilor? 
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Consecinţele sunt grave. Simţindu-se în nesiguranţă, mulţi dintre părinţii din clasa mijlocie aleg să nu mai aducă pe 
lume copii, neputând să le asigure acestora un trai decent. Din acest motiv, trebuia să priviți, doamnă ministru, alocaţia pentru 
copii nu doar ca mijloc de realizare a politicii de protecţie socială, ci şi ca unul de realizare a politicii demografice! În ţara 
noastră, însă, politicile de orice fel lipsesc cu desăvârşire, iar lipsa de sprijin financiar de orice fel a condus la o gravă scădere a 
populaţiei. Vă mulţumesc!         

Deputat 
George Șișcu  

*** 
 

Scurtă prezentare-Unirea Basarbiei cu România. 
Istoria ca o tablă de șah 

 Domnule președinte, 
 Doamnelor și domnilor deputați, 
   Basarabia (așa cum fusese definită în cadrul administrației țariste în 1812 la Tratatul de la București) s-a constituit ca 
Republică Democrată Moldovenească la sfârșitul anului 1917, proclamându-și întâi autonomia în cadrul Republicii Ruse, apoi, 
după Revoluția din Octombrie, independența față de Basarabia și, după câteva luni, la 27 martie/9 aprilie 1918 unirea cu 
România, în cadrul căreia a constituit o provincie. Această stare a durat timp de 22 de ani până la 28 iunie 1940 când un 
ultimatum sovietic a fost adresat României, cerând cedarea Basarabiei către Uniunea Sovietică. România a cedat și după 48 de 
ore Basarabia a fost ocupată de către Armata roșie. 
 În aprilie 1917 a fost creat Partidul Național Moldovenesc. Partidul, care milita la începuturile sale pentru autonomia 
Basarabiei, avea ca organ de presă ziarul Cuvânt moldovenesc, la apariția căruia a avut o importantă contribuție un număr de 
refugiați din Transilvania și Bucovina. Are loc apoi formarea Sfatului Țării ca organ legislativ. Prima ședință a Sfatului Țării a 
avut loc la data de 21 noiembrie/4 decembrie 1917 și a fost ales ca președinte Ion Inculeț. În contextul prăbușirii Imperiului 
Rus, anarhia și violența trupelor rusești în debandadă a determinat Sfatul Țării să cheme, în 13 ianuarie 1918 armata română în 
Basarabia, pentru a pune capăt jafului. Sovietul bolșevic din Chișinău, aflând despre chemarea trupelor române, a declarat că 
nu se va mai supune Sfatului Țării. Până la urmă însă bolșevicii au fost nevoiți să părăsească Basarabia. La 24 ianuarie/6 
februarie 1918, Sfatul Țării, reînființat, a declarat independența Republicii Moldova, iar la 27 martie/9 aprilie, majoritatea 
moldovenească din Sfatul Țării a votat unirea cu România, în anumite condiții. Decretul regal de promulgare a actului Unirii 
Basarabiei cu România a fost datat 9/22 aprilie 1918. La data de 27 noiembrie 1918, Sfatul Țării s-a autodizolvat. 
 Doamnelor și domnilor colegi, 
 În prezent, pe tabla de șah a geopoliticii s-a mai făcut o mișcare foarte importantă. Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, 
a fost reales cu 76,67% din voturi, iar participarea la vot a fost de 67,4%, conform AFP. Putin a obţinut astfel al patrulea 
mandat prezidenţial, fără a mai fi necesar al doilea tur de scrutin. Rezultatul său este mai bun decât la precedentele alegeri, din 
2012 şi față de previziunile sondajelor de opinie de dinaintea alegerilor. Iar de acum, Rusia, în următorii ani va  influența tot 
mai mult relațiile internaționale și politice. Astfel că vigilența rămâne cuvântul cheie. 
 

Deputat 
Lucian-Ovidiu Heiuș 

*** 
 

Infrastructura de transport a României rămâne în guvernarea PSD-ALDE 
doar un basm marca Dragnea- Munchausen! 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 

          La capitolul autostrăzi și infrastructură, România a ajuns să fie depășită de aproape toate țările din Europa și chiar de 
cele din jur, cum sunt: Bulgaria, Ungaria sau chiar Serbia. Susțin acest lucru, deoarece Guvernele PSD-ALDE și al lor 
"păstor", domnul Dragnea, promit românilor marea cu sarea în privința investițiilor în infrastructură, în timp ce, în 
realitate, situația este mai mult decât jalnică la acest capitol. Astfel, anul trecut au fost inaugurați în România doar 15 km 
de autostradă, care erau de fapt executați încă din anul 2016! Mai mult decât atât, de Crăciun, fostul ministru al 
Transporturilor, domnul Felix Stroe, promitea că "din 2018 încep licitaţiile pentru proiectarea şi execuţia 
obiectivelor importante pentru Moldova", iar acum constatăm că lucrurile stau cu mult mai rău, riscând ca și 
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Autostrada Sibiu–Pitești să rămână tot o promisiune fantezistă! Am auzit, în ultimii ani, din partea PSD, numai 
minciuni și fantasmagorii demne de Munchausen și nu, nu cred că este prea forțată această afirmație! Altfel cum am putea 
descrie aberațiile de genul "autostrăzi suspendate deasupra Bucureștiului", "tramvaie suspendate" sau "România- hub 
regional de transport"?! 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Un exemplu elocvent în acest sens este declarația domnului Dragnea-Munchausen, care le-a transmis public 

românilor, la ultimul Congres, faptul că: " trebuie să facem din România un hub regional de transport și să legăm 
Bucureștiul cu autostrăzi și cale ferată de mare viteză de Sofia, Belgrad, Budapesta și Chișinău. Totodată, Aeroportul 
Otopeni și Portul Constanța vor fi supuse unui proces intens de modernizare și extindere". 

În condițiile în care Bucureștiul este printre puținele capitale ale Europei care nu are o centură 
modernizată, nu are un inel feroviar și nici măcar o legătură directă a liniei de metrou cu Aeroportul Internațional 
Otopeni, cum ar putea oare, în imaginația domnului Dragnea, să reușească Bucureștiul să devină un hub regional, 
într-un timp scurt?! 
Este limpede faptul că lipsa unei infrastructuri moderne de transport reprezintă cea mai arzătoare problemă cu care se 
confruntă țara noastră și din cauza căreia cele mai multe investiții străine ne ocolesc. Dar, cu toate acestea, PSD și ai săi 
importanți reprezentanți au ales să pună bețe în roatele dezvoltării României pe acest segment vital și, mai mult decât atât, 
să ducă în derizoriu cele mai importante și îndelung așteptate proiecte de infrastructură, riscând să piardă și toate fondurile 
europene din domeniul transporturilor din cauza nepăsării și a incompetenței guvernanților domnului Dragnea, care au 
condus la întârzieri nepermise ale proiectelor în acest sens! Vă mulțumesc! 

 
Deputat 

Robert Boroianu 
*** 

PSD dorește schimbarea ambasadorilor pentru a împiedica votul românilor din străinătate 
 
             Domnule președinte,  

Doamnelor și domnilor deputați, 
Una dintre declarațiile făcute la congresul PSD din 10 Martie, printre planuri de nuntă și alaiuri de cununie, s-a referit 

la schimbarea din post a ambasadorilor României. 
Politica externă și numirea ambasadorilor sunt atribute ale Președintelui României, șeful statului fiind cel care 

acreditează reprezentanții la nivel de diplomație ai țării noastre. Cum însă diplomații de carieră refuză să se amesteceze în 
jocuri politicianiste și să cosmetizeze, în afară, caracatița PSD-istă, ce   s-a întins peste România, s-a găsit imediat soluția 
schimbării lor. În plus, măsura anunțată a unei legi anti-defăimare, vine să sprijine un demers de tip nord-coreean, prin care 
adevărul suprem se va difuza doar de la sediul PSD, restul lumii fiind obligată să-l reproducă, orice delict de opinie fiind 
pedepsit, la fel ca pe vremea staliniștilor.  

Problemele PSD au început o dată cu legile justiției când, la nivelul diplomației și al instituțiilor internaționale din care 
România face parte, nu au mers sloganurile de genul “pentru că putem” sau tactica “altă întrebare”, ci s-a vrut o motivare 
serioasă și normală a acestor atacuri la democrație și la statul de drept. Supărați că ambasadorii nu s-au făcut preș în fața lor,  
PSD-iștii le-au pus gând rău dorind, iată, să înlocuiască o garnitură de profesioniști cu o adunătură de oameni servili, care vor 
repeta întocmai ce se comunică de la sediul de partid. Dincolo de penibilul situației și de prejudiciile de imagine pe care aceste 
acțiuni le vor aduce României, acestă tactică a PSD urmărește, de fapt, un cu totul alt scop. Acela de a se asigura că diaspora 
nu va vota la alegerile din 2019! Ne aducem cu toții aminte de imaginile cu cozile înfiorătoare de la oficiile diplomatice ale 
României din timpul alegerilor prezidențiale din 2014, când Ministrul de Externe al României, care, din păcate, încă mai este 
în funcție, le spunea românilor ce înfruntau frigul și vremea rea la coadă să meargă la următoarea secție, la peste 100 de km 
distanță, că acolo poate nu e așa mare aglomerație.  

Dacă în țară sărăcia este direct proporțională cu numărul de voturi câștigate de PSD, județe ca Teleorman sau Vaslui 
fiind fruntașe pe ramură, în străinătate votul este însă zdrobitor împotriva PSD. Ori, cum numărul românilor plecați din țară a 
crescut din 2014 încoace, PSD va face tot ce poate să le blocheze votul,  prin tot felul de tertipuri birocratice, de care se vor 
ocupa reprezentanții diplomatici ai partidului roșu. Iată, deci, adevărata miză a atacului pe care PSD l-a declanșat la adresa 
diplomației românești: împiedicarea votului din diaspora, care va putea să schimbe hotărâtor balanța în defavoarea PSD la 
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alegerile de anul viitor. Rămâne de văzut acum, dacă PSD se va opri aici sau va redenumi Ministerul de Externe în Ministerul 
Propagandei și Adevărului Suprem, cerând ca ambasadorii străini să nu-și mai depună scrisorile de acreditare la Cotroceni, ci 
la Kiseleff, la  sediul PSD. Vă mulțumesc.  

Deputat 
Sorin Ioan Bumb 

***  
 

Modernizați întâi PSD, domnule Dragnea și nu mai chinuiți bătrânii bolnavi!  
Domnule președinte de ședință,  

 Stimați colegi,  
Vreau să semnalez, azi, de la tribuna Parlamentului României, un caz de abuz grosolan al guvernării locale a PSD față 

de locuitorii din satul Bucium Muntari, județul Alba. Și mă refer la modul arbitrar în care reprezentanții partidului de 
guvernământ au înțeles să aplice o lege, și anume Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, care stipulează modalitatea 
de colectare a gunoiului menajer. În speța la care mă refer, această lege se aplică în mod defectuos, nu are nicio legătură cu 
binele localnicilor și nu lucrează nicidecum în folosul lor, punându-le de fapt în pericol starea de integritate și cea de sănătate. 
Susțin acest lucru deoarece acești cetățeni, locuitori ai satului Bucium Muntari, mi-au relatat atât mie, în calitate de 
parlamentar de Alba, cât și presei locale, o gravă situație în care se regăsesc și care se referă la faptul că reprezentanții 
Primăriei Bucium au decis să amplaseze containerele de gunoi la o distanță considerabilă, în cele mai multe cazuri, față de 
locuințele localnicilor. Trebuie precizat faptul că distanța până la containerele respective variază de la o gospodărie la alta, 
aceasta fiind cuprinsă între câteva sute de metri, pentru unele, și circa 3,5 kilometri pentru altele.  Mai precis, reprezentanții 
locali ai PSD, cred că ar trebui să țină cont în primul rând de nevoile cetățenilor care i-au ales, dar, mai ales, de protejarea 
integrității și stării de sănătate a acestora - cei mai mulți dintre aceștia fiind pensionari mineri bolnavi, diagnosticați cu gradul 
doi de silicoză -, îi obligă pe acești vârstnici să parcurgă drumuri dus-întors, cu sacul de gunoi menajer în spate, pe distanțe 
foarte mari! Cu alte cuvinte, în România domnului Dragnea și a doamnei ministru Carmen Dan, nu mai contează nici respectul 
pentru vârsta celor care îi votează, nici starea lor de sănătate sau integritate! De ce spun acest lucru? Logic, deoarece atât 
reprezentanții PSD din cadrul Consiliului Local Bucium nu ar fi trebuit să-și pună proprii cetățeni într-o asemenea situație 
groaznică, iar reprezentantul Guvernului în teritoriu, adică prefectul de Alba, ar fi trebuit să le aducă la cunoștință această 
problemă, și să ia de multă vreme măsuri, pentru a soluționa rapid un astfel de abuz!  

Doamnelor și domnilor deputați,   
Îi cer pe această cale, doamnei ministru Carmen Dan să-i solicite urgent prefectului județului Alba să atace în 

contencios administrativ hotărârea Consiliului Local Bucium cu privire la amplasarea containerelor pentru colectarea 
gunoiului menajer din satul Bucium Muntari și să găsească împreună cu toți cetățenii comunei Bucium cele mai viabile și 
adecvate soluții, ținându-se cont de starea de sănătate și vârsta localnicilor aflați în dificultate!  

Menționez că satul Muntari este singurul dintre cele șase sate aferente comunei Bucium care nu dispune de drum de 
acces cu mașina și care este răsfirat pe o suprafață de circa 900-1000 de hectare, fără școală sau magazin universal măcar și 
care se confruntă cu foarte dese pene de curent electric! În acest context, cred că europenizarea acestui sat ar trebui să înceapă 
cu cele mai importante și vitale aspecte pentru localnici și nu cu punerea acestora într-o dificultate majoră sau chiar în pericol 
doar de dragul bifării unei găselnițe de așa-zisă modernizare! Vă mulțumesc!  
 

Deputat 
Florin-Claudiu Roman 

***  
 

Cresc salariile, scad veniturile: noua invenţie economică a coaliției PSD-ALDE   
 
Am asistat la tot felul de experimente puse în practică de actuala putere, cum ar fi trecerea contribuţiilor în sarcina 

angajatului, legea salarizării în sistemul bugetar, split TVA. De asemenea, am fost amenințați cu altele, așa cum e cazul 
impozitului pe gospodărie. Totuși, cheia de boltă a viziunii financiar-fiscale pare să fie „creşterea salariilor, scăderea 
veniturilor“. Pe hârtie, atât bugetarii, cât şi mulţi angajaţi din sistemul privat, se pot "lăuda" cu salarii brute care arată nesperat 
de bine. Însă, în realitate, românii nu trăiesc mai bine, din contra. Cum este posibil acest lucru, în contextul mult lăudatei 
creşteri economice, de 7%, din anul 2017?  
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Pe de o parte, avem ajustările bugetare făcute de guvern doar din vârful pixului, care nu s-au simțit în creșterea 
veniturilor reale. Pe de altă parte, deficitele bugetelor asigurărilor sociale și de sănătate par să se fi micşorat aproape peste 
noapte prin revoluţia fiscală. Doar că banii nu provin din venituri reale, ci dintr-un hocus-pocus fiscal. Statul nu mai acoperă 
oficial deficitele, ci le-a trecut fictiv în dreptul angajaţilor, sub formă de salarii brute. Pe termen mediu, acest balon social se va 
dezumfla, pentru că singura soluţie pentru sustenabilitatea bugetelor sociale și de sănătate constă în creşterea numărului de 
salariaţi şi a investiţiilor masive publice şi private.  

La început anului, Institutul Naţional de Statistică a pus pe masa guvernanţilor informații dezastruoase, inflaţia a urcat 
la 4,7%. Mai mult, Fondul Monetar Internaţional arată că ritmul de creştere a economiei se va reduce, în lipsa investiţiilor 
statului. Așa încât chiar dacă actuala putere se laudă cu salarii mărite, această măsură nu se reflectă în buzunarul cetăţeanului. 
Lui îi rămân mai puţini bani pentru facturile la energie (creştere cu peste 6,2%), pentru alimente (creştere de 3,7%), servicii 
diverse (creştere cu 2,9%). Economia duduie, veniturile românilor sunt micşorate de inflaţie.   

Creşterea continuă a preţurilor nu mai poate fi pusă pe seama statului paralel, ci este rezultatul direct al acţiunii 
guvernamentale – de la introducerea supraaccizei la carburanţi, la lipsa investiţiilor în infrastructură, care să creeze locuri de 
muncă şi plusvaloare în economie, la ritmul de melc al procesului de absorbție a fondurilor europene ş.a.m.d.  

Dacă banii împrumutaţi zilnic de domnul ministru Eugen-Orlando Teodorovici, de pe pieţele internaţionale sau de la 
băncile comerciale din România, vor continua să fie sursă principală de venit la bugetul de stat (pentru că de marea evaziune 
fiscală nu se ocupă nimeni), iar mutarea banilor dintr-un buzunar în altul, fără a-i înmulţi, reprezintă singura contribuţie a 
statului român în economie, atunci ne aşteptăm în 2018 să se declanșeze o criză economică originală, românească, în lipsa 
uneia mondiale pe care să dăm vina. Nu pentru că vreun fenomen apocaliptic ne-a lovit, ci pentru că la conducerea României 
au ajuns oameni care nu au decât niște interese meschine, personale sau de grup. Considerăm că și un astfel de comportament 
poate fi încadrat într-o formă de subminare şi trădare a ţării!  
 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

***  
 

Nici incompetenţa, nici corupţia nu se rezolvă din pix cu măriri de salarii!  
 

Conform statisticilor 3.500 de medici pleacă, anual, din România, iar cauzele sunt multe: nu există aparatură modernă 
pentru a-și trata pacienții, mulți își desfășoară activitatea într-un mediu neplăcut, în condiții grele, iar salariile nu sunt pe 

măsura muncii lor. După aderarea României la Uniunea Europeană, în 2007 şi până în prezent, 43.500 de medici și-au anunțat 
intenția de a pleca din România. Au trecut 11 ani, iar politicile publice care să rezolve aceste probleme lipsesc!   
România se plasează acum pe ultimele locuri dintre statele membre UE, cu cei mai puțini medici, pentru că ţara 

noastră i-a alungat! Majoritatea celor care au plecat sunt dezamăgiți de sistemul de sănătate din România. Există o lipsă de 
seriozitate a sistemului medical din România, mereu trebuie oarecum să existe o intervenție sau să cunoști pe cineva. 
Medicii, dar și cetățenii își doresc să fie respectați, ceea ce în România clar nu se întâmplă. Din păcate, pentru mulți 
dintre cei plecați în străinătate le este greu să se întoarcă și pentru faptul că specializările de acolo nu sunt recunoscute 
aici, iar ei ar trebui să dea niște examene suplimentare care costă foarte mult, între 1.000-2.000 de euro. Din păcate, 
trăim într-un sistem în care medici sunt împiedicați să lucreze, iar acest lucru nu este normal! Stocul de medicamente 
în spitale este redus, materialele pentru operații în unele spitale lipsesc, fapt pentru care unii dintre bolnavi se întorc 
acasă netratați. În România, medicii trebuie să aibă curaj ca să profeseze! Sunt multe servicii ţinute în loc sau care 
regresează din cauza incompetenţei conducerii! Aceasta este la fel de periculoasă ca lipsa de resurse! Totodată, am 
constatat în ultimii ani că în România, medicul nu are un program fix, iar acest lucru duce la un grad ridicat de oboseală și la 
probleme de sănătate.  

Lipsa medicilor din România este o problema care îngrijoreză pe toată lumea, dar nimeni nu ia măsuri 
concrete. Locul celor care pleacă este luat de medicii care rămân, asta înseamnă că trebuie să se ocupe de mai mulți pacienți. 
Statisticile ne arată că România are 2,5 medici la o mie de locuitori, față de media europeană de 3,4 medici la o mie de 
locuitori. Astfel încât, cei care rămân sunt depășiți de foarte multe ori de situații, iar la sfârșitul programului sunt epuizați atât 
fizic, cât și moral. De suferit au și pacienții care nu au parte de tratamente normale.  

Pe final subliniez un lucru -  Incompetenţa ne face să prăpădim resursele puţine pe care le avem, iar corupţia 
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face ca o parte din acele resurse să meargă în buzunarele unora.   
 

Deputat 
Constantin Șovăială 

***  
 

Discriminări și inechități la salarizarea personalului medical!  
Domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi,  
Jumătatea dintre medicii din sistemul public de sănătate, adică 11.256 medici de familie și încă aproximativ 10.000 de 

medici din cabinetele de ambulatoriu de specialitate, au fost ignorați de actualul guvern, care a promis salarii mai mari de la 1 
martie 2018 pentru tot personalul medical.  

Salariile sunt duble sau triple doar pe hărtie, iar nemulțumirea celor din sistemul de sănătate nu se oprește aici. Această 
lege a salarizării bugetarilor a creat în acest sector și nu numai, un val de nemulțumire, având în vedere discriminările și 
inechitățile care apar și nu în ultimul rând și de plafonarea sporurilor la 30%, includerea în acest procentaj a plății gărzilor 
efectuate de medici, a sporurilor de hrană și a vaucherelor de vacanță. Numai vorbim și de celelalte categorii salariale,care fac 
parte din echipa medicală. Nu poți face echipă fără acest personal auxiliar , care trebuie să mai aștepte câțiva ani ca să 
beneficieze de  salarii decente.Nu este deloc normal și nici sănătos să creați discriminare și conflicte între aceste categorii 
sociale, nu este normal ca unii medici și asistente să beneficieze de măriri de la 1 martie 2018 , iar pentru  restul personalului 
medical legea să se aplice treptat până în anul 2022. Minciunile și promisiunile fără acoperire ale actualei coaliții de guvernare 
nu vor opri exodul medicilor și asistentelor. Disperarea vă determină să luați din sporurile acestora deoarece ați constatat că nu 
sunt bani pentru salarii.  

Stimați guvernați, nu aveți nici o scuză, spunând că nu sunt bani. Nimeni nu v-a obligat să promiteți măriri fabuloase 
de salarii! De aceea cei din sănătate se pregătesc de proteste și vor să declanșeze o grevă generală, poate așa vor fi și ei 
ascultați! România trebuie să intre definitiv pe calea cea dreaptă, justă și echitabilă, nu vrem o Românie arhaică, în care nimic 
să nu se schimbe, în care deciziile cu iz electoral nu au făcut altceva decât să adâncească diferențele între categoriile sociale.  
 

Deputat 
Florin Vasile Stamatian 

***  
 

“Coaliția PSD – ALDE rămâne corigentă la economie” 
 

A venit delegația Fondului Monetar Internațional și a notat cu patru extemporalul dat la economie de Guvernul PSD – 
ALDE privind revoluția fiscală. După discuțiile avute cu reprezentanții Guvernului și după studiul avizat, FMI a recomandat 
doamnelor specialiste  de la putere să mai pună mâna pe carte și să învețe cum se face o reală economie de piață.  

Stimați colegi, “marea notă” este rezultatul crudei realități a unei realizări economice revoluționare conform căreia  
populația o va duce ca în Rai, dar după ce va  muri de foame. Așa-zisa creștere economică dată de consum nu îi face pe români 
mai fericiți, pentru ca au luat la leafă 1 leu și au pierdut 5 prin creșterea taxelor pe proprietate, pe  munca depusă și a prețurilor 
la produsele alimentare. Dovezile sunt certe din punct de vedere statistic. Rata anuală a inflaţiei a urcat în februarie 2018 la 
4,7% față de ianuarie 2018, prețul mărfurilor alimentare s-a majorat cu 3,74% şi a celor nealimentare cu 6,27% comparativ cu 
luna februarie a anului trecut. Cam așa de bine o duc românii… 

În luna februarie Banca Naţională a României a revizuit prognoza de inflaţie pentru sfârșitul acestui an de la 3,5%, de 
la 3,2%,. Pentru finele anului 2019 BNR estimează o rată a inflaţiei de 3,1%. Până și Liviu Dragnea spune că ne ducem la vale 
cu deficitul, dar el îl prezintă ca o conspirație împotriva lui: "Ce aveți români cu mine, că eu vă fac numai bine!"  De când au 
prins guvernarea, PSD și ALDE a promis lapte și miere, salarii și pensii mărite, o Românie tradițională, în care oamenii se 
bucură de minciuni. Ne pleacă forța de muncă autohtonă și căutăm să o înlocuim cu una de pe cele mai îndepărtate meleaguri. 
Curat Rai. Este de notorietate și faptul că investițiile publice au scăzut. De ce? Nu trebuie să fii economist ca să răspunzi. Ai 
noștri guvernanți au mutat banii de la spitale, școli și autostrăzi pentru a putea majora pensiile și salariile. Românii vor fi mai 
fericiți, dar numai temporar, fiindcă o țară fără investiții nu se dezvoltă. Dimpotrivă. Cât timp credeți că poporul va mesteca și 
înghiți pâine ieftină?  
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În final, ramânem cu avertismentul FMI care trebuie să ne  destupe urechile și să ne deschidă mințile: „Preconizăm că 
ritmul de creştere a PIB-ului va fi de aproximativ 5% în 2018 urmând a încetini la 3% pe termen mediu".  

Da, stimați colegi. Marea revoluție fiscală va însemna cât de curând încetinirea ritmului de creştere al economiei 
româneşti în acest an ca urmare a mai multor factori: diminuarea impulsului fiscal, investiţiile publice reduse, lipsa progreselor 
cu reformele structurale şi înăsprirea condiţiilor financiare.  PNL va ataca cu toată puterea orice atentat al acestei guvernări cu 
efecte dezastruoase. Românii merită și trebuie să lupte pentru democraţie și dezvoltare reală! Vă mulţumesc.  

 
Deputat 

Vasile Gudu 
*** 

 Întrebări 

Adresată  doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Program pilot de depistare precoce a cancerului de sân, suspendat temporar 
 

Doamnă ministru,  
Statistica arată că anual 3000 de femei mor din cauza cancerului de sân.  Programul pilot de depistare precoce a 

cancerului de sân, care beneficiază de finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 21 milioane euro, care le putea salva 
viaţa, s-a amânat. Acest program pilot de depistare precoce a cencerului de sân, de diagnosticare și tratament, presupune ca 
peste 30.000 de femei din mediul rural şi zone defavorizate să fie testate, iar amânarea acestui program pilot va influenţa starea 
de sănătate şi calitatea vieţii multor femei. Femeile din România trebuie să beneficieze de aceleași șanse la viaţă ca şi toate 
femeile din Uniunea Europeană, prin accesul egal și echitabil la servicii de depistare și diagnostic de calitate. 

Vă solicit doamnă ministru să îmi comunicați care sunt cauzele care au determinat amânarea acestui program pilot de 
depistare precoce a cancerului de sân și dacă există certitudinea că programul se va derula până la sfârșitul anului 2018. 

Menționez că solicit răspunsul în scris. 
Deputat 

Viorica Cherecheş 
*** 

 
Adresată domnului Paul Stănescu,  ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
 

Evaluarea activității Inspectoratului de stat în construcții 
 

Domnule viceprim-ministru, 
 În ultimii zece ani, sectorul construcțiilor civile, în special construcțiile rezidențiale, a cunoscut un avânt important, 
ceea ce nu poate decât să ne bucure. Chiar și în anul 2017, un an în care sectorul construcțiilor a trecut printr-o perioadă de 
contracție, sectorul construcțiilor rezidențiale tot a avansat, având o creștere de peste 20%. 
 În pofida acestei situații favorabile, constructorii și beneficiarii, interesați de maximizarea profitabilității, încalcă cu 
bună-știință legislația în vigoare, atât cu privire la coeficienții de utilizare a terenurilor, cât și cu privire la alte limitări: regimul 
de înălțime, coeficientul de însorire, numărul de metri pătrați de spațiu verde, numărul de locuri de parcare pentru rezidenți. S-
a ajuns, astfel, la situația profund riscantă și periculoasă, în care structura de rezistență proiectată pentru un nivel de înălțime 
pune în pericol rezistența clădirii, prin depășirea acesteia, străzile au devenit principalele locuri de parcare, astfel încât, 
intervenția pompierilor, poliției sau ambulanțelor este practic imposibilă. Absența totală a trotuarelor pentru pietoni sau 
ocuparea acestora cu mașini parcate ilegal, pune în pericol și viața pietonilor, care sunt obligați să circule pe spațiul carosabil.  
 Potrivit legii, Inspectoratul de stat în construcții are pârghii legale consistente de monitorizare și de sancționare a 
tuturor abaterilor de la normele legale privind disciplina în construcții, precum și privind respectarea parametrilor tehnici de 
construcție. Din păcate, însă, constatând ritmul haotic în care se construiește, disprețul total față de normele legale privind 
disciplina și calitatea în construcții, nu putem decât să bănuim că instituția mai sus amintită nu își îndeplinește misiunea la 
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standardele pentru care a fost înființată. Față de aspectele semnalate, vă solicit, domnule Viceprim-ministru, următoarele 
precizări: 

- Ați întreprins sau intenționați să întreprindeți o evaluare a activității Inspectoratului de stat în construcții, pentru a 
determina cauzele principale ale lipsei totale de disciplină în realizarea și amplasarea construcțiilor civile? 

- După cum foarte bine cunoașteți, Inspectoratul de stat în construcții încasează taxe consistente tocmai pentru a-și 
îndeplini funcția de monitorizare și control. Argumentând că nu au personal suficient, o astfel de funcție nu este 
îndeplinită aproape deloc. Vă rog să prezentați numărul de verificări efectuate în ultimii 5 ani, raportat la numărul total 
de autorizații, respectiv la numărul total de recepții ale lucrărilor. 

- Vă rog să prezentați setul de măsuri pe care intenționați să îl implementați, de urgență, pentru ca disciplina în sectorul 
construcțiilor să revină în parametri legali. 

  Solicit formularea răspunsului în scris.  
Vă asigur de întreaga mea apreciere,     Deputat 

Claudiu-Vasile Răcuci 
*** 

 
Adresată doamnei Lia-Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale 
 

Necesitatea ajustării unor relații de muncă cu caracter sezonier 
 

Doamnă ministru, 
 Prin Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, s-a 
încercat o reglementare specifică a acestui segment din piața muncii din România, în vederea încurajării acestui tip de 
activități, dar și al eliminării unei părți din munca la negru. Modificările și completările ulterioare ale legii au urmărit să 
adauge clarificări și interdicții suplimentare, pentru a nu genera migrații din zona contractelor individuale de muncă, în zona 
activităților sezoniere.  
 Din păcate, după cum cunoașteți, Legea nr. 52/2011 nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemele de asigurări 
publice, astfel încât zilierul se poate asigura numai opțional la sistemul public de pensii, la sistemul asigurărilor pentru șomaj, 
la sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale sau la sistemul de asigurări sociale de sănătate. Dacă 
inițial legea a anticipat un lucru benefic, adică o povară fiscală cât mai mică pentru plata zilierilor, constatăm astăzi că aceștia 
vor îngroșa rândul celor mai săraci români: în cazul pierderii locului temporar de muncă, nu beneficiază de indemnizație 
pentru șomaj; în cazul unei boli profesionale sau accident, nu beneficiază de nici o asigurare; în caz de îmbolnăvire, nu este 
asigurat în sistemul public, iar în caz de împlinire a vârstei standard de pensionare, nu va beneficia de pensie pentru limită de 
vârstă plătită de la bugetul de asigurări sociale.  
 Având în vedere această situație legislativă neoptimală, vă solicit, doamnă ministru, următoarele informații: 

- Dacă există, la nivelul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, o statistică a numărului total de zilieri încadrați oficial, 
în fiecare an de după adoptarea Legii nr.52/2011, vă rog să îmi prezentați o situație detaliată a acestora. De asemenea, 
dacă situația există și sub formă defalcată, pe domenii de activitate economică, aș fi bucuros dacă mi-ați putea prezenta 
și aceste informații. 

- Având în vedere următoarea limitare prevăzută de Lege – ”niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi 
beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care 
prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, 
cabalinelor, precum şi activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice”, vă solicit să îmi precizați dacă nu este 
oportună extinderea numărului de excepții și cu alte domenii, în special din sectorul agricol și domeniul manipulării 
mărfurilor. 

- Vă rog să prezentați soluțiile pe care dumneavoastră le anticipați, astfel încât persoanele încadrate ca zilieri să poată 
ajunge să fie beneficiari ai sistemelor publice de asigurări sociale, fără a permite o migrație a lucrătorilor între 
diferitele tipuri de facilități legale. 

  Solicit formularea răspunsului în scris. Vă asigur de întreaga mea apreciere, 
Deputat 

Claudiu-Vasile Răcuci 
*** 
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Adresată domnului Ioan Deneș,  ministrul Apelor și Pădurilor 
 

Proiecte privind combaterea riscurilor asociate inundațiilor 
 Domnule ministru, 
 În data de 8 martie 2018, la nivelul Ministerului Apelor și Pădurilor și al Administrațiilor Bazinale de Apă din 
România s-au demarat procedurile specifice pentru implementarea unui număr de 13 proiecte care urmează să fie finanțate în 
cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară nr.5, obiectiv 5.1. reducerea efectelor și a pagubelor asupra 
populației, cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de 
inundații și eroziune costieră. Am apreciat favorabil faptul că autoritățile române au conștientizat necesitatea accesării 
resurselor financiare nerambursabile disponibile pentru România în cadrul financiar multianual 2014-2020.  

Cu toate acestea, constatând cât este de mare este nevoia urgentă de investiții de mediu la nivel național, putem spune 
că aceste proiecte sunt o picătură într-un ocean. De exemplu, la numai câteva zile după ce domnia vostră ați semnat 
documentele aferente caietelor de sarcini pentru cele 13 proiecte, topirea rapidă a zăpezii, completată cu precipitații 
consistente, a generat inundații importante în 15 județe din România. Mai mult decât atât, inundațiile nu au fost generate de 
eventuale deversări de râuri și lacuri, ci au fost determinate de lipsa unor lucrări de investiții minimale la nivelul apelor 
curgătoare de mici dimensiuni (pârâuri, gârle) sau ca urmare a unor deversări de pe versanți. Pentru aceste din urmă situații, în 
cele mai multe cazuri investițiile nu sunt eligibile pentru finanțarea din cadrul POIM, pentru că ar presupune lucrări de mici 
dimensiuni, cu o minimă finanțare – decolmatări, curățări de albii, poduri și podețe, îndiguiri și lucrări de apărare împotriva 
deversărilor de pe versanți. 
 Din câte foarte bine cunoașteți, autoritățile administrației publice locale nu dispun în anul 2018 de resursele financiare 
disponibile pentru a realiza, din bugetele proprii, lucrări pentru apărarea populației împotriva riscului generat de inundații. 
Așadar, singura speranță este Guvernul, care, prin intermediul Ministerului Apelor și Pădurilor să poată să genereze rapid 
investiții, de mică anvergură, dar cu impact uriaș asupra populației. În aceste condiții, vă solicit, domnule ministru, 
următoarele precizări:  

- În legătură cu unul dintre cele 13 proiecte demarate deja în cadrul POIM – ”Asistență tehnică pentru pregătirea de  
proiecte POIM pentru managementul riscului la inundații în bazinul râului Suceava, județul Suceava. ABA Siret.” – vă solicit 
să îmi oferiți toate detaliile de care dispuneți la acest moment, cu privire la investițiile anticipate în cadrul acestui proiect, 
consolidările de albii/maluri, îndiguiri și alte aspecte tehnice urmărite, valoarea proiectului și termenul de execuție anticipat. 

- În condițiile în care Administrația Națională Apele Române dispune de o evaluare serioasă a perimetrelor cu risc  
ridicat la inundații (harta zonelor cu risc la inundații), vă solicit să îmi precizați la cât s-ar ridica valoarea totală a investițiilor 
care ar fi necesare pentru eliminarea acestui risc; vă rog să precizați și dacă ați întreprins o evaluare a micilor investiții, cu 
efecte mari, care se pot face într-un timp foarte scurt, pentru a ieși din paradigma – vine primăvara, vin inundațiile. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Deputat 

Ioan Balan 
*** 

 
Adresată domnului  Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 
 

Operaționalizarea unui sistem de asigurări și credite agricole 
Domnule ministru, 
Toate sectoarele agricole din economiile dezvoltate din Uniunea Europeană s-au dezvoltat grație promovării unor 

politici naționale care au condus la facilitarea accesului la creditare și la instituirea unui sistem de asigurări agricole împotriva 
riscurilor care pot apărea în zona producției agricole. Creditele accesibile au încurajat, în principal, achiziția de echipamente 
necesare dezvoltării unei economii cât mai puternic mecanizate și tehnologizate, iar asigurările au permis, ca și în condiții de 
producere a riscurilor, fermierul să poată să-și acopere pagubele și să continue activitatea în domeniul agricol. 

Din păcate, însă, în România accesul la creditare pentru fermierii mici și mijlocii este extrem de redus, în principal din 
cauza costurilor ridicate ale creditări și din cauza bonității reduse pe care cei mai mulți fermieri trebuie să o demonstreze în 
fața ofițerului bancar. De asemenea, sistemul de asigurări pentru riscuri care operează astăzi în România nu oferă fermierilor 
posibilitatea asigurării culturilor sau a alevamentelor zootehnice, deoarece, cele mai frecvente riscuri (calamități naturale 
precum seceta, grindina sau inundațiile) nu sunt acceptate ca factori de risc în polițele de asigurări. 
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Consultând Programul de guvernare 2018-2020, am constatat cu optimism faptul că Guvernul s-a angajat să 
implementeze un program de stimulare a producției vegetale, zootehnice și a acvaculturii prin înființarea unui credit de 
dezvoltare a afacerii cu garanții oferite de statul român, în procent de 80% din valoarea creditului de producție pentru: 
producția și procesarea produselor agricole, achiziția de terenuri agricole, pentru realizarea de investiții și proiecte de 
dezvoltare compatibile cu cele finanțate din fonduri europene. Astfel, Guvernul s-a angajat ca numărul de beneficiari să ajungă 
la 10 mii societăți din agricultură, zootehnie și acvacultură producătoare de produse destinate pieței interne și externe, cu o 
dobândă de +2% peste nivelul ROBOR și în limita a 3 milioane de euro. Din păcate, timpul trece, iar Guvernul nu a demarat 
nici măcar dezbateri publice pe acest subiect, motiv pentru care, fiind vorba despre garanții de stat, vă solicit, domnule 
ministru, următoarele precizări: 

- Când considerați că acest program generos, că această facilitate de creditare va deveni operațională, iar fermierii 
români vor putea solicita credite bancare pentru dezvoltare la o dobândă accesibilă? 

- Prin ce bancă intenționați să derulați acest program? Intenționați să utilizați aceleași pârghii de garanții ca în cazul 
programului ”prima casă”? 

- Având în vedere faptul că garanțiile stat intră în calculul deficitului ESA, vă rog să precizați dacă pentru anul 2018 
Ministerul finanțelor publice a prevăzut sumele necesare pentru demararea programului? 

- În condițiile în care înființarea unui sistem cuprinzător de asigurări contra calamităților ar genera o dezvoltare 
puternică a sectorului agricol și o degrevare a bugetului de stat (atunci când Guvernul acordă despăgubiri) vă rog 
să precizați intențiile dumneavoastră în acest sens.  

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă asigur de înalta mea apreciere, 

Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
 
Adresată domnului  Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
 

Soluții la serviciile scumpe și de proastă calitate oferite de C.N. Poșta Română 
 

Domnule ministru, 
 Nemulțumirile românilor față de modul defectuos în care sunt furnizate serviciile C.N. Poșta Română au ajuns la cele 
mai înalte cote. Termenele de livrare a corespondenței sunt mai mari decât în urmă cu douăzeci de ani, în vreme ce prețurile 
sunt mai mari sau comparabile cu cele ale serviciilor de curierat rapid. Serviciile de proastă calitate oferite de Poșta Română 
sunt determinate atât de managementul defectuos, cât și de modul de operare al acesteia. De exemplu, o scrisoare transmisă, cu 
aviz de primire de la Câmpeni, Județul Alba, merge mai întâi în centrul regional Brașov și abia apoi este transmisă la 
destinație, în Județul Cluj. Astfel, plicul, în loc să facă distanța directă de 120Km (Câmpeni-Cluj), parcurge o distanță de 
650Km (Câmpeni-Brașov-Cluj). Este motivul principal pentru care această corespondență, în loc să ajungă la destinație în 
maximum 48 de ore, ajunge după cca. 2 săptămâni, dacă mai ajunge și nu se pierde. Din păcate, însă, restructurările operate 
haotic la nivelul C.N. Poșta Română au generat și ale efecte dezastruoase pentru unele categorii de persoane, în special bătrâni 
pensionari. Astfel, mai multe oficii poștale au fost închise, iar, din cauza salariilor foarte neatractive, poștașii care distribuie 
pensiile sunt tot mai puțini. Sunt situații în care în zonele mai vitregite de soartă, unde pensionarii nu știu și nu pot utiliza un 
card bancar pe care să li se vireze pensia lunară, primesc drepturile bănești și cu săptămâni întârziere, din cauza lipsei de 
personal de la nivelul C.N. Poșta Română. Vreau să cred că înțelegeți că acest lucru generează adevărate tragedii sociale. Față 
de aspectele semnalate mai sus, vă solicit, domnule ministru, următoarele clarificări: 
- În condițiile în care C.N. Poșta Română a primit recent o capitalizare de 170 de milioane de lei, din banii românilor, vă 
solicit să îmi precizați când putem vorbi despre servicii de calitate la nivelul acestei companii extrem de importante pentru toți 
românii? 
- Vă rog să vă expuneți și părerea dumneavoastră asupra modului defectuos de distribuție a  
corespondenței (un plic parcurge 650Km Câmpeni-Brașov-Cluj, în loc de 120Km), care generează costuri uriașe și prețuri 
necompetitive în raport cu serviciile private de curierat. 
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- Având în vedere faptul că astăzi Poșta Română chiar nu mai are o problemă de finanțare a unor noi posturi de poștași, 
mai ales în mediul rural, vă solicit să precizați când veți dispune ocupare unor posturi, pentru a regla măcar distribuirea la 
termen a pensiilor către bătrânii din satele mai izolate?  

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Deputat 

Corneliu Olar 
*** 

 
Adresată domnului ministru Anton Anton, ministrul Energiei 

 
Condiții dezastruoase în carierele CE Oltenia 

Domnule ministru, 
Vă aduc la cunoștință condițiile jalnice din carierele Complexului Energetic Oltenia. Pentru că salariații CE Oltenia au 

acum posibilități de a se exprima pe rețelele de socializare, în ultimele luni au arătat mai multe fotografii și imagini video din 
cariere, pe care le puteți vedea și dvs. Toți angajații înțeleg că munca lor nu este ușoară și nu este lipsită de situații dificile. În 
cariere nu este bine nici vara pentru că temperaturile sunt de zeci de grade Celsius, iar în vremea ploioasă este extrem de greu 
să-ți exerciți meseria pentru că nămolul cuprinde carierele. Oamenii aproape că înoată în nămoale pentru că nu au căi de acces 
sau mașini în interiorul carierelor și merg pe jos kilometri întregi. Tocmai din aceste motive, foarte mulți mineri suferă de boli 
profesionale. Domnule ministru, a fost anunțată prezența dvs în județul Gorj, la Complexul Energetic Oltenia și într-una din 
cariere. Sper, domnule ministru, că nu o să ajungeți în Gorj într-o zi ploioasă pentru că veți avea nevoie de cizme înalte pentru 
a merge prin nămol. Vă solicit, domnule ministru, să dispuneți urgent o analiză serioasă a îndeplinirii obligațiilor conducerii 
față de salariații CE Oltenia. De asemenea, aveți posibilitatea, în calitate de acționar majoritar, să cereți condiții mai bune 
pentru angajații CE Oltenia. Guvernul României are prea multe datorii față CE Oltenia și salariații lui. Investiții în grupurile 
învechite, legislație justă, care să-i permită să rămână în piața de energie, dar și promisiuni neonorate către salariații CE 
Oltenia.   

Domnule ministru, problemele condițiilor de muncă sunt mai grave. Dacă Guvernul nu ia urgent măsuri pentru 
prelungirea avizelor de încadrare în condiții deosebite de muncă, ne găsim în situația în care oamenii pierd acest drept, deși 
muncesc din ce în ce mai greu. Aceste avize mai sunt valabile până pe 31 decembrie 2018, termen la care CE Oltenia ar fi 
trebuit să îmbunătățească condițiile de muncă. Peste 7.300 de angajați ai CE Oltenia sunt încadraţi la condiţii deosebite de 
muncă. În 2005 a fost dată Ordonanţa de Urgenţă nr. 65 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice și introduce dispoziţii noi în reglementarea de bază, potrivit cărora locurile de muncă pot fi menținute 
în condiții deosebite, prin reînnoirea avizelor de încadrare pe baza metodologiei stabilite prin HG, pentru o perioadă de 
maximum 3 ani, începând cu 1 ianuarie 2016.  

Domnule ministru, salariații CE Oltenia sunt acum într-un program de negociere a noului Contractului Colectiv de 
Muncă (CCM). Oamenii solicită, pe bună dreptate, salarii mai mari pentru că s-a ajuns să se lucreze foarte greu: fără 
echipamente de protecție, materiale și amenajările minime ale locurilor de muncă din cariere. De asemenea, acești oameni care 
lucrează la CE Oltenia sunt la datorie ori de câte ori este nevoie, pentru siguranța sistemului energetic. Nu merită să fie lăsați 
în nămol, pentru că nici ei nu lasă România în întuneric. Drept urmare, vă solicit să luați măsuri urgente pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă de la CE Oltenia.  Solicit răspuns în scris.         

 
Deputat 

Dan Vîlceanu 
***  

 
Adresată domnului George Ivașcu,  ministrul Culturii și Identității Naționale  

 
Semnarea contractului de către minister pentru Monumentul Unității Naționale de la Alba Iulia 

 

Stimate domnule ministru,  
Au trecut aproape 4 luni de la adoptarea în Parlamentul României a Legii bugetului de stat pe anul 2018 și a Legii 

Monumentului Unității Naționale de la Alba Iulia. Monumentul de la Alba Iulia a fost stabilit în urma unui concurs național de 
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soluții organizat de Ministerul Culturii în 1993. Ministerul a anunțat public câștigătorul licitației în persoana maestrului 
Buculei. Cu toate acestea, nici până azi nu a fost semnat contractul dintre minister și câștigătorul contractului, ceea ce 
generează mari întârzieri în construcția monumentului. Astfel, există riscul iminent ca în Anul Centenarului Marii Uniri să nu 
înceapă construcția monumentului și, in final, de 1 Decembrie 2018, la 100 de ani de la făurirea statului unitar român, să nu 
avem acest simbol național.  

Având în vedere aceste temeri reale, vă întreb domnule ministru:  
1. Când va fi semnat contractul de către minister pentru realizarea monumentului, în baza legilor adoptate de 

Parlament? 
 2. Este reală informația că semnarea contractului de execuție este întârziată nepermis, din cauza faptului ca la nivelul 

Ministerului Culturii și Identității Naționale, nu se găsește documentația prin care lucrarea maestrului Buculei a fost declarată 
câștigătoare?   

Menționez că solicit răspunsul în scris la această întrebare.  
 

Deputat 
Florin-Claudiu Roman 

***  
 

Adresată doamnei Vasilica - Viorica Dăncilă, prim-ministru  
 

Problema fondurilor insuficiente pentru plata salariilor din sistemul public  
 

Stimată doamnă prim-ministru,   
Știm cu toții faptul că, la momentul adoptării noii Legi a salarizării de anul trecut, Guvernul PSD-ALDE precedent 

promitea românilor, salariați din sistemul public, nu numai că va corecta inechitățile din sistem, dar și că fondurile necesare 
pentru plata salariilor vor fi asigurate fără probleme. Acum se constată că aceste promisiuni și declarații publice nu mai au 
absolut nicio bază, atât timp cât se pune deja, în mod oficial, problema referitoare la existența fondurilor necesare plății 
salariilor până la sfârșitul acestui an, deși suntem abia în luna martie a anului.  

În acest sens, vă supun atenției răspunsul Ministerului Sănătății, Direcția Generală pentru Asistență Medicală și 
Sănătate Publică pentru Direcția de Sănătate Publică Alba referitor la suplimentarea unor cheltuieli de personal aferente 
personalului sanitar din unitățile școlare și asistența medicală comunitară, cheltuieli necesare pentru înființarea unor noi 
posturi. Astfel, în acest răspuns oficial, înregistrat, semnat și ștampilat se declară negru pe alb că "prevederile bugetare 
aprobate prin Legea bugetului de stat nr.2/2018 nu acoperă până la finele anului drepturile salariale ale personalului 
existent la finele anului 2017, rezultate din aplicarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017, privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice". Cu alte cuvinte, fondurile alocate pentru salariații din sistemul public nu ajung, în niciun caz, până 
la sfârșitul acestui an! Ținând cont de cele precizate, precum și de copia anexată prezentei a documentului relevant în privința 
celor menționate, vă rog, doamnă prim-ministru, să-mi transmiteți care este situația fondurilor salariale din sistemul public în 
prezent, până în ce lună a anului 2018 se vor putea face plățile aferente pentru salarii. A din aceste fonduri, precum și ce soluții 
aveți în vedere pentru a le putea plăti tuturor salariaților bugetari salariile cuvenite, până la sfârșitul acestui an. Menționez că 
solicit răspunsul în scris la această întrebare.   

Cu stimă,         Deputat 
Florin-Claudiu Roman 

***  
 
Adresată doamnei Liliana Țuroiu - președintele Institutului Cultural Român  
 

Activitățile dedicate sărbătoririi Centenarului organizate de filialele ICR din străinătate  
 
Stimată doamnă președinte,  
Aniversarea Centenarului Marii Uniri este și un important vector de imagine pentru promovarea valorilor românești în 

lume. Având în vedere acest aspect, vă rog, doamnă Președinte, să-mi transmiteți, detaliat, pentru fiecare filială din rețeaua 
ICR - Beijing, Berlin, Bruxelles, Budapesta, Chișinău, Istanbul, Lisabona, Londra, Madrid, New York, Paris, Praga, Roma, 
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Seghedin, Stockholm, Tel Aviv, Varșovia, Veneția și Viena - care sunt acțiunile publice dedicate Centenarului pe care aceste 
filiale le organizează, când urmează să aibă loc fiecare dintre aceste acțiuni și în ce locație, care este bugetul fiecărei acțiuni în 
parte, care sunt sursele de finanțare, precum și cât din bugetul necesar este asigurat, la data redactării răspunsului, pentru 
fiecare acțiune în parte. Menționez că doresc răspuns scris. Vă mulțumesc. Cu aleasă considerație,  

 
Deputat 

Sorin Ioan Bumb 
***  

 
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  

 
Înființarea centrelor de colectare și procesare pentru legume/fructe  

și pentru unele produse de origine animală  
Stimate domnule ministru,  
Una dintre măsurile încrise în programul de guvernare al PSD prevede înființarea centrelor de colectare și procesare 

pentru   legume/fructe și pentru unele produse de origine animală.  
Vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați care este stadiul actual al înființării acestor centre de colectare, care este 

bugetul alocat pentru funcționarea lor, câte astfel de centre sunt alocate județului Alba și care sunt demersurile făcute, până 
acum, pentru înființarea acestor centre la nivelul județului Alba.  

Menționez că doresc răspuns scris. Vă mulțumesc. Cu aleasă considerație,  
 

Deputat 
Sorin Ioan Bumb 

***  
 

Adresată domnului ministru Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale   
 

Evaluarea naţională, simulare sau delăsare?  
Stimate domnule ministru,  
La sfârşitul săptămânii trecute, Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a anunţat rezultatele simulărilor examenelor de 

evaluare naţională. Potrivit datelor, 63,1% dintre elevii de clasa a VIII-a au luat note peste 5 la simularea examenului de Limba 
şi literatura română şi 33,1% la Matematică. Sunt cifre destul de alarmante, dacă doar 4 din 10 elevi români de clasa a VIII-a 
nu pot lua notă de trecere la limba română, iar 7 din 10 nu pot obţine nota 5 la matematică.   

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:  
1. Cum apreciaţi seriozitatea cu care au fost pregătite aceste examene naţionale în vederea testării cunoştinţelor 

elevilor?  
2. Din experienţa altor ani, mediile sub 5 în cadrul examenelor naţionale au o pondere de aproximativ 25%.  
3. Cum explicaţi discrepanţa rezultatelor între momentul simulării examenelor şi desfăşurarea lor propriu-zisă?  
4. Ce măsuri aveţi în vedere pentru ca simulările examenelor naţionale să nu cadă în derizoriu şi să reflecte, cât mai 

fidel, cunoştinţele elevilor?  Vă mulţumesc!  Solicit răspuns scris.   
 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea  

***  
 

Adresată domnului ministru  Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale   
 

Eșecul reformei educației din ultimele 3 decenii se datorează guvernării PSD 
 

Stimate domnule ministru, 
La recentul Congres al PSD, Liviu Dragnea afirma că, în viziunea partidului de guvernământ, educația se numără 

printre cele șase domenii prioritare prin care România își poate maximiza dezvoltarea. Dar trebuie, în primul rând, să 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 7 - 2018  
Săptămâna 19 – 23 martie 2018  

 

 

32 
 

recupereze cele aproape trei decenii în care reforma educației a eșuat. De asemenea, tot el a susținut că banii investiți în 
educație reprezintă cea mai bună afacere a unui stat civilizat. Pierderea inteligențelor școlare și universitare trebuie oprită 
printr-un program ambițios de renaștere a învățământului românesc și de racordare la metodele și standardele occidentale.  

Declarativ totul este corect. Însă suntem nevoiți să vă adresăm următoarele întrebări: 
 Cine a condus țara, respectiv Ministerul Educației, în cele aproape trei decenii în care reforma educației a eșuat? 
 Cum veți pune în practică măsurile prezentate de președintele PSD și în ce orizont de timp? 
 Consiliul Consultativ propus de dvs., cu intenția de a susține declarațiile liderului PSD, va fi format din specialiști sau 

din oameni numiți politic? 
 Cum va valorifica Consiliul documentele și strategiile elaborate anterior? Sau va adopta iar strategia de la zero? 

Vă mulţumesc! Solicit răspuns scris. 
Deputat 

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
*** 

 
Adresată doamnei Lia-Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale 

 
Salarizarea în sistemul bugetar pentru moașe 

Doamnă ministru, 
Legea nr. 153/2017  prevede că ”începând cu 1 martie 2018, salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile de 

medici şi de asistenţi medicali din unităţile sanitare publice, prevăzute în anexa nr. II cap. I, se majorează la nivelul 
salariului de bază stabilit potrivit prezentei legi pentru anul 2022”. Prin proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței 
de urgență nr. 91/2017 s-au adus modificări asupra art. 38, alineat (3), lit. b), în sensul ca ” începând cu 1 martie 2018, salariile 
de bază ale personalului care ocupă funcţiile de medici,  de asistenţi medicali şi ambulanţieri/şoferi autosanitară  
prevăzute în anexa nr.II cap.I se majorează la nivelul salariului de bază stabilit potrivit prezentei legi pentru anul 2022”. Acest 
proiect legislativ a fost aprobat de Parlament și se află în prezent la promulgare pe circuitul legislativ. În România avem 
profesii asimilate celei de asistent medical, respectiv moașă, soră medicală, tehnician de radiologie, ș.a., care au fost omise de 
la creșterea salarială care se aplică în sistemul sanitar începând cu data de 1 martie 2018. Cu privire la profesia de ”moașa”  
aceasta este absolventă a unei forme de învățământ universitar, cu studii de lungă durată (4 ani), în conformitate cu Legea nr. 
307/2004, prin înființarea Facultăților de Moașe  începând cu anul 2003.  Astfel, moașa licențiată își exercită profesia în 
asistență medicală care are ca scop asigurarea sănătății materne și a nou-născutului pe teritoriul României, conform OUG nr. 
144/2008. Având în vedere respectarea principiului nediscriminării salariale pentru personalul în sistemul bugetar care 
prestează aceeași activitate și are aceeași vechime în muncă și în funcție, prevăzut la art. 6 din Legea nr. 153/2017, vă rog să-
mi comunicați dacă aveți în vedere îndreptarea discriminării create între cei care sunt asistenți medicali și moașe (care este o 
funcție asimilată celei de asistent medical) prin includerea moașei licențiate în categoria de cadre medicale care beneficiază de 
creșterea salarială începând cu 01.03.2018? 

Solicit răspuns în scris. Vă mulțumesc.                Deputat 
Mara Calista 

*** 
 
Adresată doamnei Viorica Dăncilă, prim–ministru al României 
 

Îndreptare nedreptăți Lege salarizare pentru personalul bugetar 
 

Doamnă prim-ministru, 
Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a început să producă efecte începând cu 

data de 1 iulie 2017. Scopul actului normativ – susținut de Guvernarea PSD- a fost echilibrarea sistemului bugetar de 
salarizare, deoarece existau disfuncționalități majore, în sensul că pentru aceleași funcții și atribuții, funcționarii din instituțiile 
statului aveau salarii diferite. Astfel până în anul 2022, tot sistemul de salarizare urmează să fie complet echilibrat: cei aflați în 
baza de jos a piramidei salariale vor avea creșteri treptate, în unele cazuri duble față de nivelul lunii iunie 2017, cei de la 
jumătatea piramidei salariale vor avea creșteri mai mici sau vor stagna, iar pentru aproximativ 3% dintre bugetari s-au operat 
ajustări, astfel încât niciun bugetar să nu mai depășească președintele României, iar pentru muncă egală să fie salarii egale în 
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toate cazurile. Apoi, în toamna anului trecut ați venit cu o Ordonanță de urgență (OUG nr. 91/2017) prin care ați adus 
modificări unei legi abia adoptate afirmând că au fost necesare câteva clarificări conform notei de fundamentare a acesteia. 
  Totuși, realitatea este cu totul alta, lucru demonstrat de mulțimea de amendamentele aduse în Parlament la Legea de 
aplicare a OUG nr. 91/2017, din care au trecut destul de puține în contradicție cu nedreptățile salariale existente și create de 
Legea nr. 153/2017. Mai mult decât atât, în domeniul sanitar deși le-ați crescut salariile medicilor atingând grila din anul 2022 
începând cu 1 martie 2018, ați uitat de sporurile pe care aceștia le au la salariul de bază, cât și de celelalte categorii de personal 
care lucrează în domeniul sanitar.  Astfel oamenii ce lucrează alături de medici. 

Hotărârea de Guvern prin care trebuie reglementat aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de 
muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr.II (anexă care 
se referă la domeniul medical) la Legea-cadru nr.153/2017 precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia nu există, astfel 
modul de acordare a acestor sporuri este plafonat, iar oamenii care lucrează în sistemul sanitar vor avea de suferit.  
 O altă problemă a fost ridicată la dezbaterile din parlament legate de salarizarea biologilor, a farmaciștilor, a 
chimiștilor, a psihologilor, care deși au pregătire echivalentă cu categoria medicilor, nu sunt plătiți conform pregătirii lor.  
 În domeniul sanitar, sindicaliştii cer acordarea creşterilor salariale de la 1 martie 2018 pentru tot personalul din 
sănătate şi asistenţă socială, renunţarea la plafonarea sporurilor la nivelul de 30% pe ordonator principal de credite, adoptarea 
Regulamentului de sporuri fără Anexa 10, negocierea şi încheierea Contractului colectiv de muncă la nivelul sectoarelor de 
activitate ”Sănătate” şi ”Asistenţă socială” şi recuperarea pierderilor de venituri cauzate de aplicarea noilor reglementări 
salariale de la 1 ianuarie 2018, respectiv de transferul contribuţiilor sociale în totalitate în sarcina angajatului. 

De asemenea, o altă categorie afectată de inechitate sunt cei din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței 
naționale. Astfel sporurile acestora au rămas la nivelul anului 2017, nu s-au actualizat, deși solda/salariul de bază s-a majorat 
în acest an.  

Mai mult decât atât, vedem că protestele în acest domeniu deja au început - peste 50 de poliţişti au protestat, joi – 
15.03.2018, în faţa sediului Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, ei fiind nemulţumiţi de legea salarizării.  

Având în vedere că mai multe categorii de personal amenință cu proteste de stradă fiind nemulțumiți de legea 
salarizării, vă rog să-mi comunicați ce măsuri aveți în vedere a întreprinde pentru eliminarea neclarităţilor şi 
disfuncţionalităţilor identificate în aplicarea Legii nr. 153/2017 cu privire la aceste categorii? 

Solicit răspuns în scris. Vă mulțumesc.         
Deputat 

Florin Roman 
*** 

 
Adresată domnului Ioan Deneș, ministrul Apelor şi Pădurilor 

 
Stadiul studiului de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine la nivel naţional 

 
Domnule ministru, 
În răspunsul nr. 3757/ADP/02.11.2017 primit din partea Ministerului Apelor şi Pădurilor, se menţionează câteva 

măsuri întreprinse pentru protejarea pădurilor virgine şi cvasivirgine din România. 
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări: 
- Care este suprafaţa pădurilor care îndeplinesc condiţiile de naturalitate şi de suprafaţă specifice pentru pădurile 

virgine şi cvasivirgine, care au fost popularizate după verificarea Gărzilor Forestiere şi pentru care s-a întocmit/s-a 
iniţiat elaborarea studiului de fundamentare necesar introducerii în Catalogul Naţional? 

- Care este stadiul realizării studiului de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine la nivel naţional pentru 
identificarea tuturor pădurilor care îndeplinesc criteriile şi indicatorii prevăzuţi în Ordinul ministrului mediului şi 
pădurilor nr.3397/2012 privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor virgine?  

Solicit răspuns în scris. Vă mulțumesc. 
Deputat 

Glad Varga 
*** 
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Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
Cuantumul pagubelor inundaţiilor din martie 2018 

Doamnă ministru, 
România s-a confruntat în luna martie 2018 cu inundaţii grave în zeci de localităţi, cetăţenii având de suferit din cauza 

precipitaţiilor abundente şi topirii bruşte a zăpezii, ce au dus la creşterea debitelor râurilor şi la alunecări de teren. 
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări, specificând răspunsul pentru fiecare 

judeţ afectat: 
- Care este cuantumul estimat al pagubelor produse de inundaţii? 
- Care este numărul de gospodării şi numărul de persoane afectate de inundaţii? 
- Care este numărul de fântâni afectate şi care au fost măsurile luate pentru asigurarea apei potabile pentru oameni şi 

pentru animalele din gospodării? 
- Câte drumuri/căi ferate/poduri şi podeţe au fost afectate şi cum s-a asigurat accesul în zonele în care infrastructura 

a fost distrusă/afectată? 
- Ce măsuri se vor lua pentru refacerea zonelor afectate de inundaţii? 
Solicit răspuns în scris. Vă mulțumesc. 

Deputat 
Glad Varga 

*** 
 
Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale  

 
Încălcarea Legii educației prin folosirea elevilor pentru promovarea unui eveniment cu caracter politic 

 
Stimate domnule ministru, 
Vă aduc la cunoștință evenimentele petrecute săptămâna trecută, când elevi ai Liceului Tehnologic Marmația , însoțiți 

de profesori, au fost scoși de la ore și duși la Primăria din Sighetul Marmației cu scopul de a mulțumi oficialităților locale 
pentru reabilitarea unor școli. Fostul ministru al Educației, Senatorul Liviu Pop, a ignorat Legea Educației care nu permite 
asemenea manifestații, acesta fiind prezent la evenimentul la care elevii țineau în mâini pancarte cu mesaje de laudă pentru 
conducătorii locali şi chiar şi pentru domnul senator. Din păcate, acesta nu a fost un eveniment singular, în aceeași zi, elevii de 
la Colegiul Național Costache Negri din Târgu Ocna fiind scoși de la ore și așezați în curte într-un careu, pentru a participa la 
momentul festiv al semnării contractelor de reabilitare a unor unități școlare și a asista la discursurile liderilor de la nivel local 
și central.  

Domnule ministru, cum vedeți organizarea unor astfel de evenimente cu vădit caracter politic, în timpul orelor de curs 
şi chiar în incinta unităților şcolare?  

Având în vedere că asistăm la o încălcare gravă a Legii Educației, ce măsuri veți lua în urma acestor incidente și cum 
vă veți asigura că asemenea încălcări grosolane ale legii nu vor mai avea loc? 

Vă mulțumesc și aștept răspunsul în scris.  
Deputat 

Florica Cherecheș 
*** 

 
Adresată doamnei ministru Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Adăposturile antiaeriene din marile orașe 
Stimată doamnă ministru, 
În data de 06.02.2018 am adresat o întrebare Ministerului Apărării Naționale cu obiectul “Adăposturile antiaeriene din 

marile orașe”. În răspunsul primit se face trimitere la art.7 din legea 481/2004 privind protecția civilă, Ministerul Afacerilor 
Interne fiind cel indicat ca gestionar și responsabil pentru adăposturile antiaeriene. 

Având în vedere cele expuse mai sus, doamna ministru, vreau să vă aduc la cunoștință faptul că în vreme de pace 
subiectul adăposturile antiaeriene nu prezintă interes, însă în eventualitatea unui atac aceste adăposturi pot face diferența între 
viață și moarte.  
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După căderea comunismului nimeni nu a mai alocat fonduri pentru conservarea adăposturilor deja existente. Nici 
administrațiile locale și nici guvernele postdecembriste nu s-au preocupat de acest subiect.   

Ca urmare, doamna ministru, vă transmit următoarele întrebări: 
1. Care este numărul de adăposturi antiaeriene din fiecare oraș?  
2. Dacă aveți în plan să începeți o colaborare cu administrațiile locale pentru a consolida adăposturile antiaeriene deja 

existente? 
Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris.  
Cu aleasă considerație,       Deputat 

Sorin Dan Moldovan 
*** 

 
Adresată domnului ministru George Vladimir Ivașcu, ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale 
 

Fondurile donate pentru achiziţia sculpturii lui 
Constantin Brâncuşi "Cuminţenia Pământului" blocate 

 
Stimate domnule ministru, 
Românii au participat activ prin donații pentru achiziționarea sculpturii "Cumințenia Pământului" cu speranța ca 

această valoroasă lucrare va intra în posesia statului român. Nu s-a reușit strângerea sumei necesare pentru achiziționarea 
acestei sculpturii, acesta fiind un real eșec pentru întreaga societate românească.  

Având în vedere că nu s-a putut realiza achiziționarea sculpturii, oamenii care au donat banii, de bună credință, doresc 
să le fie înapoiată suma donată. Din nefericire acești bani au fost blocați iar oamenii nu pot intra în posesia lor. 

Ca urmare, domnule ministru, vă transmit următoarele întrebări: 
1. Care este poziția Ministerului Culturii si Identității Naționale, cu privire la acest subiect? 
2. Există în momentul de față un plan pentru deblocarea sumelor de bani astfel încât aceștia să ajungă înapoi la 

oameni? 
Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație,        Deputat 

Sorin Dan Moldovan 
*** 

 
Adresată domnului Paul Stănescu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Rezultatele de la Olimpiada de Iarnă Pyeong Chang 2018 
 

Stimate domnule viceprim-ministru, 
S-a încheiat și această ediție e Jocurilor Olimpice de Iarnă din Coreea de Sud, iar țara noastră nu a reușit să obțină 

medalii nici la această ediție așa cum se întâmplă din 1968. Au trecut 40 de ani de la ultima și singura medalie olimpică 
obținută de România la Jocurile Olimpice de Iarnă. Iar în ultimii 20 de ani cea mai bună clasare a unui sportiv român îl 
reprezintă locul 7 obținut de Raluca Nicoleta Stramaturaru în proba de sanie-simplu, la această ultimă ediție a Jocurilor 
Olimpice de Iarnă. Deși țara noastră are un relief muntos în proporţie de 35 la sută, rezultatele sportivilor români la Jocurile 
Olimpice de Iarnă sunt sub potențialul pe care această țară îl are, măcar din punct de vedere geografic.  

Lipsa de investiții și lipsa unor programe, care să le permită sportivilor români să facă performanța la cel mai înalt 
nivel, este cauza rezultatelor proaste obținute de țara noastră la Jocurile Olimpice de Iarnă. 

Ca urmare, domnule viceprim-ministru, vă transmit următoarea întrebare: 
- Are guvernul, din care faceți parte, intenția de a investi și dezvolta infrastructura în zona  

montană pentru a atrage cât mai mulți tineri către sporturile de iarnă și pentru a facilita practicarea lor? 
Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație,        Deputat 

Sorin Dan Moldovan 
*** 
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Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Competițiile școlare organizate de către Federația Sportului Școlar și Universitar 
 

Stimate domnule ministru, 
Aș dori să îmi comunicați de ce școlarii care sunt legitimați la alte cluburi decât cele ale Federației Sportului Școlar și 

Universitar, ce se află în subordinea ministerului dumneavoastră, nu pot participa la competițiile școlare organizate de către 
Federația Sportului Școlar și Universitar. 

Principala problemă la aceste competiții, este faptul că sunt acreditați să participe doar școlarii sportivi legitimați la 
Cluburile Sportive Școlare din țară, lucru discriminator față de toți ceilalți școlari sportivi ce sunt legitimați la cluburi ce nu 
aparțin Ministerului Educației Naționale, având totodată aviz medical în vederea practicării sportului. 

Bursa acordată pentru medaliații acestor competiții este un alt factor discriminator față de ceilalți școlarii sportivi care 
așa cum am menționat nu au dreptul să participe la aceste competiții sportive.  

Consider că este în interesul Ministerului Educației Naționale, Ministerului Tineretului și Sportului, Ministerului 
Sănătății să avem o participare cât mai numeroasă la aceste competiții. Astfel de competiții au rolul de a dezvolta 
personalitatea participanților, de a mări aria de selecție pentru loturile naționale și nu în ultimul rând de a promova viitori 
campioni în diferitele discipline sportive. 

Ca urmare vă rog să îmi precizați care este actul legislativ ce îi împiedică pe școlarii sportivi, alții decât cei legitimați 
la Cluburile Sportive Școlare, să participe la competițiile școlare organizate de către Federația Sportului Școlar și Universitar.  

Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație, 

Deputat 
Sorin Dan Moldovan 

*** 
 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii 
 

România are cea mai ridicată rată a prevalenţei infecţiei cu virusul Hepatitei C din Uniunea Europeană 
 

Stimată doamnă ministru, 
Conform datelor Institutului Național de Boli Infecțioase peste 650.000 de români sunt infectați cu HVC, aproximativ 

80% dintre aceștia sunt cu replicare virală.  
Îngrijorător este faptul că nivelul de informare al cetățenilor este unul foarte scăzut, din păcate nu se văd îmbunătățiri 

în acest sens. România se aliniază recomandărilor OMS privind controlul infecţiei cu virusul Hepatitei C, cu toate acestea 
numărul cetățenilor cu Hepatita C este într-o continuă creștere din cauza managementului defectuos și ineficient. 
Ca urmare, doamna ministru, vă transmit următoarele întrebări:  

1. Care este poziția Ministerului Sănătății privind această situație gravă?  
2. Ce proiecte are Ministerul Sănătății pentru informarea și conștientizarea cetățenilor despre HVC ? 
Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație,         Deputat 

Sorin Dan Moldovan 
*** 

 
Adresată doamnei ministru Ioana Bran, ministrul Tineretului şi Sportului 
 

Rezultatele de la Olimpiada de Iarnă Pyeong Chang 2018 
 

Stimată doamnă ministru, 
S-a încheiat și această ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă din Coreea de Sud, iar țara noastră nu a reușit să obțină 

medalii nici la această ediție așa cum se întâmplă din 1968. 
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Deși țara noastră are un relief muntos în proporţie de 35 la sută, rezultatele sportivilor români la Jocurile Olimpice de 
Iarnă sunt sub potențialul pe care această țară îl are, măcar din punct de vedere geografic.  

Au trecut 40 de ani de la ultima și singura medalie olimpică obținută de România la Jocurile Olimpice de Iarnă. Iar în 
ultimii 20 de ani cea mai bună clasare a unui sportiv român îl reprezintă locul 7 obținut de Raluca Nicoleta Stramaturaru în 
proba de sanie-simplu, la această ultimă ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă.    

Ca urmare, doamnă ministru, vă transmit următoarea întrebare:  
- Ce măsuri va lua Ministerului Tineretului și Sportului pentru a duce România pe podiumul următoarelor Jocuri 

Olimpice de Iarnă? 
Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație,         Deputat 

Sorin Dan Moldovan 
*** 

 
Adresată  doamnei Vasilica - Viorica Dăncilă, primul-ministru al Guvernului României 
 

Sărăcia este în creștere în România 
Stimată doamnă prim-ministru, 
Conform unui studiu recent al Comisiei Europene, în Romania, nivelul de sărăcie este în creștere, iar inegalitatea în 

materie de venituri se păstrează la un nivel înalt. În urma unui alt studiu publicat de către Bloomberg, unul din doi români abia 
își permit să își încălzească locuința sau să includă carne ori pește în mesele zilnice. Cifrele sunt de trei ori mai mari decât 
media europeană. În pofida faptului că Bulgaria este cea mai săracă țară din Uniunea Europeană în funcție de PIB per capitală, 
România o duce mai rău decât vecina sa în raportul privind starea materială și socială.  

Prin reducerea investițiilor, în România, absorbția fondurilor europene a eșuat, iar incertitudinile din sectorul privat au 
fost alimentate de modificările fiscale făcute într-o perioadă foarte scurtă. Toate acestea vor afecta potențialul de creștere și vor 
împiedica o convergență mai rapidă în domeniul standardelor de viață. 

De asemenea nici în alte domenii nu stăm foarte bine, performanțele joase ale sistemului de învățământ limitează 
perspectivele lui de dezvoltare, iar cele din domeniul cercetării și inovării rămân modeste. În plus, starea de sănătate a 
populației rămâne sub standardele europene. 

  Astfel, doamna prim-ministru, problema ridică câteva semne de întrebare, la care vă rog să răspundeți punctual: 
1. Ce măsuri se vor lua pentru a crește nivelul de trai în România? 
2. Ce perspective de viitor avem la nivelul UE astfel încât să urcăm în clasamentul țărilor europene, pe plan economic 

și nu numai? 
Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație,         

Deputat 
Sorin Dan Moldovan 

*** 
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 Interpelare 
 

 
 

Adresată: doamnei Vasilica - Viorica Dăncilă, primul-ministru al Guvernului României  
De către: Sorin Dan Moldovan, deputat  
Obiectul interpelării: Centura metropolitană Cluj – Napoca? 

 
Stimată doamnă prim-ministru, 
În calitate de deputat al județului Cluj mă simt obligat să vă aduc la cunoștință, de îndată, situația centurii 

metropolitane a municipiului Cluj-Napoca.  
Municipiul Cluj-Napoca a realizat în perioada septembrie 2014 – decembrie 2015, cu ajutorul Băncii Europene de 

Dezvoltare și JASPERS (Asistenţă comună pentru sprijinirea proiectelor în regiunile europene), Planul de Mobilitate Urbană 
Durabilă (PMUD) pentru perioada 2016 – 2030. Studiul a scos în evidență problemele deosebite pe care zona metropolitană 
Cluj-Napoca le are privind traficul rutier de tranzit și accesul la rețeaua națională de transport rutier.  

În actualul Master Planul de Transport al României, centura metropolitană Cluj-Napoca ( Gilău - Apahida, 
indicativ ET35, cod proiect RTR098 și RTR099), avea termen de implementare perioada 2016-2017. Singura acțiune pe 
care Ministerul Transporturilor a întreprins-o pentru acest proiect a fost acordul semnat între Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere și primăria Municipiului Cluj-Napoca pentru a le permite celor din Cluj să facă treaba 
ministerului, din fonduri proprii, deși Comisia Europeană a alocat deja 150 de milioane de euro pentru acest proiect, 
termenul limită pentru atragerea acestor fonduri fiind anul 2020. 

Pe lângă fondurile nerambursabile pe care țara noastră le va pierde vor avea de suferit și alte proiecte de o importanță 
națională cum ar fi Spital Regional de Urgență din Florești, proiect demarat de Ministerul Sănătății, prevăzut în strategia 
națională și care va fi finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020. 

Stimată doamnă prim-ministru, 
Fac parte dintr-o generație de politicieni care crede cu tărie că dialogul, rațiunea și interesul cetățenilor trebuie să 

primeze intereselor politice. Sunt convins că și dumneavoastră doriți să aveți un mandat de premier cu rezultate concrete și în 
interesul cetățenilor. Aveți șansa să rămâneți în istorie ca un om politic echilibrat care a demarat proiecte importante pentru 
țară.  

Înțelegând lucrurile și din punctul nostru de vedere, vă invit să priviți detașată această situație și printr-o minimă 
diligență, să procedați la demararea procedurilor necesare pentru a putea începe construcția acestui proiect.  

Vă solicit, pe această cale, să precizați dacă proiectul Centurii Metropolitane Cluj-Napoca reprezintă o prioritate 
a mandatului dumneavoastră, având în vedere că odată cu schimbările aduse codului fiscal, bugetele locale se vor diminua. 
Intenționează Guvernul României să acorde finanțare suplimentară autorităților din Cluj pentru finalizarea studiului 
de fezabilitate conform acordului semnat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și primăria 
Municipiului Cluj-Napoca?  

Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris. 
*** 
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Grupul parlamentar al ALDE 

 
 Declarație politică 

 
 

Ne doare sufletul când moare un copac? 

Organizația Națiunilor Unite a declarat,  în anul 2013,  ziua de 21 martie - Ziua Internaţională a Pădurii. Scopul este de 
a determina crearea şi întărirea angajamentului politic pentru gestionarea durabilă a pădurilor în toate țările lumii.  

Circa 300 milioane de oameni din întreaga lume trăiesc în păduri, iar vieţile a peste un miliard şi jumătate de oameni 
sunt direct legate de păduri, care constituie și habitatul a aproape 80% din speciile de animale existente pe planetă. Deşi, în 
România, suprafaţa acoperită cu păduri, implicit cea a zonelor verzi urbane se află mult sub media Uniunii Europene şi a 
standardelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, pădurile dispar sub ochii noștri, iar jumătate din acest fenomen dramatic se 
petrece în zone oficial protejate și care constituie un areal armonios al biodiversităţii, bogat în faună şi floră. Încotro ne 
îndreptăm?   

Între consecinţele masacrării pădurilor se află și schimbările climei, ce intensifică frecvenţa fenomenelor periculoase: 
inundaţii, secete, îngheţuri, alunecări de teren, poluare. Sunt fenomene care pun în pericol asigurarea cantităților de hrană 
necesare populației, devenind o problemă de siguranță națională. “Natura nu face niciodată nimic fără motiv”, spunea filozoful 
antic Aristotel, iar motivul suntem noi, oamenii care batjocorim natura, pe care Dante Alighieri o numea “Arta lui Dumnezeu”.        

 
Deputat 

Mihai Niță  
*** 

 
 


