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Stimaţi abonaţi, 
 
Vă transmitem sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor, cu speranţa că o veţi considera utilă în activitatea 
dumneavoastră. 
   
Direcţia comunicare şi relaţii publice a Camerei Deputaţilor 
     
 

  I. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
A. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la Camera Deputaţilor (sesiunea febr. – iunie 2020).......2 
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Anexă.............................................………………………….....…..........................................................................................7 
 

 

  II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN  
      CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
-  Grupul parlamentar al PSD........................................................................................................................................................14 
-  Grupul parlamentar al PNL........................................................................................................................................................24  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la acest serviciu, trimiteţi reply cu subiect „newsletter unsuscribe”. 
 
*  Datele prezentate sunt primite de la Grupurile parlamentare 
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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 
legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea  februarie – iunie 2020 

 
(Situaţia cuprinde datele la 05.06.2020) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1710 

din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2020 1368 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2020 342 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 103 

156 

– votate  
 

154   

             din care: - înaintate la Senat      44 

                            - în procedura de promulgare 43 

                            - promulgate* 50 

                            - respinse definitiv 17 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1551 

a) pe ordinea de zi 606 

b) la comisii  
 

924 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19 

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

2 

3) Desesizări 4 

4) Retrase de inițiatori 2 

5) Înregistrate la Camera Deputaţilor 6 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 2 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii 4 

 
    Cele 154 iniţiative legislative votate privesc: 

                                    46 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
                                   26 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                       3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                   17 proiecte de legi 
                              108 propuneri legislative 
                              

* În anul 2020 au fost promulgate 71 de legi, dintre care 21 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile 
anterioare. 
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflatepe ordinea de zi  
a Camerei Deputaților 

 
 
 

Şedinţa online din ziua de miercuri, 3 iunie 2020 
 

 
 
 

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          15               

18        

   - votate 
 

18 

                      - la Senat 
 

  3 

                           - la promulgare 
 

14 

                 - respinse definitive 
 

   1 

Retrimise la comisii                         2 

 
 
ives r  ▪ Cele 18 iniţiative legislative votate privesc: 
                        5 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
                                        4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului  
                                        1 proiect de lege 
                                 13 propuneri legislative 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
în săptămâna 2 - 5 iunie 2020 

 
 

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

1.  PL-x 336/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 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  
 

2.  PL-x 38/2020 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de 
susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol  
 

3.  Pl-x 263/2018/2020 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar  
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

4.  PL-x 525/2019 - Lege privind stabilirea coeficienților minimali de ierarhizare privind salarizarea 
personalului la nivel naţional 
 

5.  Pl-x 399/2018/2020 - Lege pentru modificarea art.260 alin.(1) lit.i) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii  
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

6.  PL-x 281/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri 
financiar-fiscale  
 

7.  PL-x 527/2019 - Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral 
în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea  
 

8.  PL-x 562/2019 - Lege pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat  
 

9.  PL-x 10/2020 - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea 
intrării în vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi 
pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap  
 

10.  PL-x 457/2019 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului  
 

11.  PL-x 184/2020 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al 
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al 
unităţilor administrativ-teritoriale  
 

12.  PL-x 305/2020 – Lege privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi pentru modificarea 
Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
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funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 
 

13.  PL-x 46/2020 – Lege pentru modificarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei 
Oamenilor de Știință din România 
 

14.  PL-x 103/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a 
organismelor modificate genetic 
 

 
 

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

1.  PL-x 270/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 
Naţionale  
 

2.  Pl-x 122/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  
(Se consideră adoptat în temeiul art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
 

3.  Pl-x 138/2020 – Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară  
 
 

 III. Proiecte de legi pentru care procedura a încetat: 
 

1. PL-x 203/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copiilor 
 
  
 

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

15.  PL-x 192/2020 - Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 
pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 8 - 2020  
Săptămâna 2 - 5 iunie 2020  

 

 

6 
 

 
 

D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

( la data de 4 iunie 2020 ) 
 

 

I.  În perioada  2 – 4  iunie 2020  

 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 28 rapoarte, din care 4 suplimentare 
și 1 raport comun pentru ședintețele comune cu Senatul 

Comisiile permanente au depus 40 avize. 
Cele 28 rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare      17 
 rapoarte de respingere   11 

 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului                10 
 Ordonanțe ale Guvernului                                    1 
 Proiecte de legi și propuneri legislative:            17                                             

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 894 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 83 pentru raport 

suplimentar.  
 

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  2488 de rapoarte, din care: 

 

Rapoarte 

În anul 

2017 

În anul 

2018 

 

În anul 

2019 

 

În anul 

2020 

 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
648 751 461 236 

 rapoarte suplimentare 
115 67 68 25 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
55 31 23 8 

TOTAL 818 849 552 269 
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A N E X A  

Proiecte de legi și propuneri legislative 
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care  

au fost depuse rapoarte în perioada 2 - 4 iunie 2020 
 
 

I. Comisia pentru buget 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

281/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-
fiscale 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

2.06.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(216/R din 
2.06.2020) 

2 PLx 
292/2020 

Proiect de Lege privind exonerarea clienţilor băncilor de 
economisire-creditare în domeniul locativ de la rambursarea 
unor sume reprezentând primă de stat şi accesorii 

7 deputați,  
adoptat   
de Senat 

2.06.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(229/R din 
3.06.2020) 

3 PLx 
11/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.1 din 
OUG nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al 
persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma 
tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs 
în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti – raport comun 
cu Comisia pentru sănătate 

38 
parlam.,  
adoptat    
de Snat 

26.05.20 
2.06.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(230/R din 
3.06.2020) 

4 PLx 
647/2019 

Proiect de Lege pentru completarea art.60 pct.1 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal 

1 deputat,  
adoptat    
de Senat 

2.06.20 

Raport  
suplimentar 

de aprobare cu 
amendamente 

(42/RS din 
3.06.2020) 

 
II. Comisia pentru industrii 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
Plx 

359/2019 

Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea 
nr.449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile 
asociate acestora 

8 deputați,  
respinsă   
de Senat 

26.05.20 

Raport de 
aprobare  cu 

amendamente 
(213/R din 
2.06.2020) 

2 PLx 
163/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.27/2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004 – 
raport comun cu Comisia pentru mediu 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

5.05.20 
26.05.20 

Raport de 
aprobare  cu 

amendamente 
(231/R din 
3.06.2020) 
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3 
PLx 

280/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.47/2020 pentru 
stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituită prin 
Decretul Preşedintelui României nr.195/2020, a condiţiilor 
de comercializare a benzinei şi motorinei în contextul crizei 
economice generate de pandemia SARS-CoV-2 – raport 
comun cu Comisia pentru mediu 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

26.05.20 
2.06.20 

Raport de 
aprobare    

  (236//R din 
4.06.2020) 

 
III. Comisia pentru transporturi 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
423/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.52/2019 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.202/2016 privind 
integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul 
feroviar unic european 

Guvern,  
adoptat  
de Senat 

2.06.20 

Raport de 
aprobare 

(233/R din 4 
.06.2020) 

2 
 

PLx 
112/2020 

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.18/2020 pentru completarea unor acte 
normative în domeniul transportului naval – raport comun 
cu Comisia pentru muncă 

Guvern,  
adoptat  
de Senat 

26.05.20 
2.06.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(234/R din 
4.06.2020) 

 
IV. Comisia pentru agricultură 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
336/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.17/2014 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 

164 
parlam.,  
adoptat   
de Snat 

2.06.20 
3.06.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(224/R din 
3.06.2020) 

2 PLx 
53/2015 

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului – 
raport comun cu Comisia pentru mediu 

10 
parlam., 
respinsă    
de Senat 

31.03.15 
26.05.20 

Raport de 
respingere 
(228/R din 
3.06.2020) 

3 
PLx 

34/2020 

Proiect de Lege pentru completarea art.18 din Ordonanţa 
Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol – raport 
comun cu Comisia pentru administrație 

13 
parlam.,   
adoptat    
de Senat 

28.04.20 
2.06.20 

Raport de 
respingere 
(235/R din 
4.06.2020) 
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V. Comisia pentru drepturile omului 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
605/2019 

Proiect de Lege pentru declararea zilei de 16 August drept 
ziua de comemorare a martirilor Brâncoveni şi ziua naţională 
de conştientizare a violenţelor intentate asupra creştinilor – 
raport comun cu Comisia pentru cultură 

1 deputat,   
adoptat   
de Senat 

26.05.20 
2.06.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(232/R din 
3.06.2020) 

 

VI. Comisia  pentru administrație 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

190/2019 

Propunere legislativă pentru completarea OUG nr.195/2005 
privind protecţia mediului – raport comun cu Comisia 
pentru mediu 

3 deputați,  
respinsă 
de Senat 

9.04.2019 
26.05.20 

Raport de 
respingere 
(227/R din 
3.06.2020) 

2 
PLx 

34/2020 

Proiect de Lege pentru completarea art.18 din Ordonanţa 
Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol – raport 
comun cu Comisia pentru agricultură 

13 
parlam.,   
adoptat    
de Senat 

28.04.20 
2.06.20 

Raport de 
respingere 
(235/R din 
4.06.2020) 

 

VII. Comisia pentru mediu 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

190/2019 

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului – 
raport comun cu Comisia pentru administrație 

3 deputați,  
respinsă 
de Senat 

9.04.2019 
26.05.20 

Raport de 
respingere 
(227/R din 
3.06.2020) 

2 
PLx 

53/2015 

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului – 
raport comun cu Comisia pentru agricultură 

10 
parlam., 
respinsă    
de Senat 

31.03.15 
26.05.20 

Raport de 
respingere 
(228/R din 
3.06.2020) 

3 PLx 
163/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea şi completarea 
Legii petrolului nr.238/2004 – raport comun cu Comisia 
pentru industrii 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

5.05.20 
26.05.20 

Raport de 
aprobare    

  cu 
amendamente 

(231/R din 
3.06.2020) 

4 
PLx 

280/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de 
urgenţă instituită prin Decretul Preşedintelui României 
nr.195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi 
motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia 
SARS-CoV-2 – raport comun cu Comisia pentru industrii 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

26.05.20 
2.06.20 

Raport de 
aprobare    

  (236//R din 
4.06.2020) 
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VIII. Comisia pentru muncă și protecție socială 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 
632/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată – raport comun cu Comisia juridică 

13 
parlam.,   
respinsă    
de Senat 

4.12.18 
26.05.20 

Raport de 
respingere 
(219/R din 
2.06.2020) 

2 
 

PLx 
112/2020 

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.18/2020 pentru completarea unor acte 
normative în domeniul transportului naval – raport comun cu 
Comisia pentru transporturi 

Guvern,  
adoptat  
de Senat 

26.05.20 
2.06.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(234/R din 
4.06.2020) 

3 

 
PLx 

457/2019 
 

 
PLx 

203/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copiilor 
- raport comun cu Comisia juridică 

Guvern,   
adoptat    
de Senat 

 
9 parlam.,   

adoptat  
de Senat 

26.05.20 
2.06.20 

Raport 
suplimentar  

de aprobare cu 
amendamente 
(452/RS din 
2.06.2020) 

 

IX. Comisia pentru sănătate 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
279/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.46/2020 pentru completarea art.8 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de 
urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii 
carantinei – raport comun cu Comisia pentru apărare 

Guvern,   
adoptat    
de Senat 

2.06.20 

Raport de 
aprobare 
(215/R din 
2.06.2020) 

2 
PLx 

11/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.56/2015 privind plata 
tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de 
sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data 
de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din 
municipiul Bucureşti – raport comun cu Comisia pentru 
buget 

38 
parlam.,  
adoptat    
de Snat 

26.05.20 
2.06.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(230/R din 
3.06.2020) 

 

X. Comisia pentru învățământ 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

46/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România 

20 
parlam.,  
adoptat    
de Senat 

10.03.20 
2.06.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(226/R din 
3.06.2020) 
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XI. Comisia pentru cultură 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativ

ă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

605/2019 

Proiect de Lege pentru declararea zilei de 16 August drept 
ziua de comemorare a martirilor Brâncoveni şi ziua naţională 
de conştientizare a violenţelor intentate asupra creştinilor – 
raport comun cu Comisia pentru drepturile omului 

1 deputat,   
adoptat   
de Senat 

26.05.20 
2.06.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(232/R din 
3.06.2020) 

2 
PLx 

643/2003 
Propunere legislativă "Legea Arhivelor Publice" 3 deputați 12.05.20 

Raport 
suplimentar  

de respingere 
(495/RS4 din 

3.06.2020) 
 

XII. Comisia juridică 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativ

ă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
305/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.115/2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi pentru 
modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 

2 deputați,  
adoptat   
de Senat 

2.06.20 

Raport de 
aprobare  

cu 
amendamente 

(217/R din 
2.06.2020) 

2 PLx 
138/2020 

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.304/2004 
privind organizarea judiciară 

1 senator  2.06.20 

Raport de 
aprobare  

cu 
amendamente 

(218/R din 
2.06.2020) 

3 
PLx 

632/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată – raport comun cu Comisia pentru 
muncă 

13 
parlam.,   
respinsă    
de Senat 

4.12.18 
26.05.20 

Raport de 
respingere 
(219/R din 
2.06.2020) 

4 
PLx 
169/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 

1 senator,   
adoptat   
de Senat 

2.06.20 

Raport de 
aprobare  

cu 
amendamente 

(220/R din 
3.06.2020) 
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5 
PLx 
464/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea 
nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate 
în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 

32 
parlam.,  
adoptat  
de Senat 

9.03.20 

Raport de 
respingere 
(221/R din 
3.06.2020) 

6 
Plx 

290/2020 
Propunere legislativă pentru modificarea art.641 din Legea 
nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 

7 deputați,  
respinsă  
de Senat 

2.06.20 

Raport de 
respingere 
(222/R din 
2.06.2020) 

7 
PLx 

62/2020 

Proiect de Lege pentru modifcarea şi completarea Legii 
nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 
domestic – raport comun cu Comisia pentru egalitate de 
șanse 

29 
parlam.,  
adoptat    
de Senat 

12.05.20 
2.06.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(223/R din 
3.06.2020) 

8 
PLx 

336/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.17/2014 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 

164 
parlam.,  
adoptat   
de Snat 

2.06.20 
3.06.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(224/R din 
3.06.2020) 

9 
PLx 

277/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul 
stării de asediu şi regimul stării de urgenţă – raport comun cu 
Comisia pentru apărare 

Guvern,    
adoptat    
de Senat 

22.06.20 

Raport de 
aprobare a 

proiectului de 
Lege privind 
respingerea 

OUG 34/2020 cu 
amendamente 

(225/R din 
3.06.2020) 

10 

PLx 
457/2019 
 
 
 
PLx 
203/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului 
 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copiilor 
- raport comun cu Comisia pentru muncă 

Guvern,   
adoptat    
de Senat 
 
9 parlam.,   
adoptat  
de Senat 

26.05.20 
2.06.20 

Raport 
suplimentar  

de aprobare cu 
amendamente 
(452/RS din 
2.06.2020) 

11 PLx 
63/2020 

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor 
acte normative 

53 
parlam.,  
adoptat   
de Senat 

2.06.20 

Raport 
suplimentar  
de aprobare  
(88/RS din 
3.06.2020) 
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XIII. Comisia pentru apărare 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativ

ă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
206/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.379/2003 privind 
regimul mormintelor şi operelor comemorative de război 

18 
parlam.,   
adoptat   
de Senat 

2.06.20 

Raport de 
respingere 
(214/R din 
2.06.2020) 

2 
PLx 

279/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.46/2020 pentru 
completarea art.8 din OUG nr.11/2020 privind stocurile de 
urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii 
carantinei – raport comun cu Comisia pentru sănătate 

Guvern,   
adoptat    
de Senat 

2.06.20 

Raport de 
aprobare 
(215/R din 
2.06.2020) 

3 
PLx 

277/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul 
stării de asediu şi regimul stării de urgenţă – raport comun cu 
Comisia juridică 

Guvern,    
adoptat    
de Senat 

22.06.20 

Raport de 
aprobare a 

proiectului de 
Lege privind 
respingerea 

OUG 34/2020  
cu 

amendamente 
(225/R din 
3.06.2020) 

 
XIV. Comisia  pentru egalitate de șanse 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativ

ă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

62/2020 

Proiect de Lege pentru modifcarea şi completarea Legii 
nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 
domestic – raport comun cu Comisia juridică 

29 
parlam.,  

adoptat de 
Senat 

12.05.20 
2.06.20 

Raport de 
aprobare  

cu 
amendamente 

(223/R din 
3.06.2020) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

 

Penelizarea cu politruci a instituțiilor statului la nivel local și central 
e în floare, în timp ce sute de mii de oameni rămân fără loc de muncă și mii de afaceri se închid! 

 

Stimate colege și stimați colegi,  
Hoțul strigă hoții! Zicala se potrivește perfect Guvernului PNL care la început de guvernare țipa în gura mare că 

administrația publică a fost politizată! 
De 7 luni de zile liberalii nu se ocupă decât cu umplerea instituțiilor statului cu rubedenii și apropiați, fie că e vorba de 

serviciile deconcentrate, fie că e vorba de administrația centrală! 
PNL vrea să își plaseze oamenii de casă în funcții cheie pentru a controla ministerele și agențiile locale, dacă nu vor mai 

ajunge la guvernare după alegerile parlamentare! 
La vremuri noi… tot noi! Asta e deviza PNL! 
Antreprenorii români au fost sufocați și aduși în moarte clinică de guvernanții liberali! 
Băncile aliații de seamă ai lui Iohannis și Orban au recunoscut că au primit directive clare din partea Guvernului să nu 

susțină HORECA! 
Ce spun antreprenorii din acest domeniu: „Un program de propagandă. În momentul de față, tot ce înseamnă domeniul 

HORECA nu este susținut! Adică Fondul a spus da, ok, dar când ai ajuns la bancă, băncile au spus că au primit directive 
clare că zona de HORECA nu este susținută.” 

Confirmarea vine chiar de la premierul Ludovic Orban, care pe 5 mai a declarat public că „repornirea HORECA nu 
reprezintă o urgență! contribuția sectorului HORECA la PIB-ul României este limitată!” 

E clar pentru toată lumea de unde a venit directiva primită de bănci pentru a nu credita domeniul ospitalității și a-l lăsa 
să moară încet și sigur și o dată cu el să îngroape 400.000 de locuri de muncă! 

PNL e virusul principal, nu COVID, care a pus la pământ antreprenorii români din HORECA și din toate domeniile 
principale de activitate din România: transporturi, producție, industrie, comerț. 

În timp ce producțiile de cereale ale fermierilor români se duc pe apa sâmbetei, liberalii fac strategii pentru alegeri! 
Iohannis e ocupat cu trimiterea lucrătorilor în Germania, Orban e cu recuperarea procentelor din sondaje, Vela e cu 

norma de amenzi și blocarea vămilor, iar restul miniștrilor sunt absenți cu totul! 
Economia o ia la vale, locurile de muncă dispar, iar PNL nu face nimic decât promisiuni și minciuni! 
Niciun strigăt de disperare al antreprenorilor români afectați de criză nu este luat în considerare de Guvernul lui 

Iohannis! 
Reprezentanții mediului de afaceri românesc au anunțat săptămâna trecută că dintre cele 29.000 de companii de impact 

din România care au active de peste 1 milion de euro, 50% dintre ele aveau dificultăți înainte de criza generată de pandemie, 
iar acum 70% dintre aceste companii au probleme. Economia se năruie, afacerile se închid una după alta, oamenii rămân fără 
locuri de muncă sau cu venituri amputate, dar pentru Cîțu și Orban totul e pe roze, totul e fantastic! 

Inconștiența guvernanților liberali va duce România în pragul falimentului generalizat și va lăsa fără niciun fel de sprijin 
milioane de români! 

PNL = PDL = Orban = Iohannis = aceeași austeritate = aceeași mizerie! 
Vă mulțumesc.          Deputat 

Marius Constantin Budăi 
*** 
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Copilăria – un început de poveste 
Emoții, sensuri și responsabilități sociale 

 

Distinse domnule/doamnă preşedinte de şedinţă, 
Distins prezidiu,  
Doamnelor și domnilor deputați, 

„Când nu mai ești copil, ai murit de mult.” (Constantin Brâncuși) 
Copilăria este vârsta paradisiacă a începutului de poveste a vieții, este timpul când jocul, bucuria, emoțiile se împletesc 

treptat cu etape de cunoaștere și explorare a lumii din jur. În inocența lui copilul întreabă, se miră, descoperă universul 
apropiat. De aceea rolul și influența părinților, a familiei sunt esențiale pentru a modela devenirea ființei, pentru a crea 
atmosfera de calm și bucurie, formând deprinderi, atitudini, oferind modele de comportament social, de comunicare cu ceilalți, 
aspect pe care școala, educația le vor completa și multiplica. 

Miracolul nașterii, puritatea absolută din ochii de copil, întoarcerea noastră, a celor maturi, la inocență, promovarea 
bunăstării copiilor, puterea de a avea dorințe și vise reprezintă tot atâtea repere pe care le explorăm în această sărbătoare. Ziua 
Copilului trebuie să fie un moment de bucurie și sărbătoare, dar și un context în care problemele specifice acestei vârste 
trebuie conștientizate și înscrise în agenda publică, cu implicarea responsabilă a instituțiilor, după cum este vital dialogul 
permanent între guvern, parlament, cetățeni, societate civilă pentru a susține eficient dezvoltarea, îngrijirea, educația copiilor, 
pentru a încuraja familiile acestora... 

Ziua de 1 iunie este, de fapt, Ziua Internaţională pentru Protecţia Copiilor, în prezent este sărbătorită în mai multe ţări 
sub genericul de Ziua Copilului. 

Anul acesta, Ziua Copilului se sărbătorește într-un moment dificil și nefiresc: de aproape 3 luni jocurile copilăriei în aer 
liber sau în școli și grădinițe au fost înlocuite cu activități în spațiul casei, întâlnirile cu prietenii și ieșirile în parc, 
interacțiunile între copii, târgurile, spectacolele, concertele, concursurile, atelierele, expoziţiile sau paradele de 1 iunie s-au 
metamorfozat în alte ipostaze, cu jocuri virtuale, cărți, jucării, activități în spațiul restrâns al casei, dar cu avantajul de a avea 
mai mult părinții alături ca prieteni de joacă și învățare. 

Dincolo de emoție, de bucuria celebrării, de aspectele simbolice pe care le asociem cu nașterea unui copil, creșterea și 
educarea lui în ambianța familiei, a școlii, a comunității, trebuie să cunoaștem și imaginea reală a situației copiilor din 
România, nevoile acestora și necesitatea urgentării unor măsuri sociale, educaționale, prin asumarea responsabilităților și 
implicarea serioasă a guvernanților. Bunăstarea și evoluția copiilor sunt în legătură directă cu anumite domenii reprezentative: 
educație, protecția socială, demersuri de abordare incluzivă, îngrijire și sănătate. 

1. Adaptarea permanentă a sistemului de învățământ la realitățile sociale, astfel încât tuturor copiilor să le fie asigurat 
accesul la educație de calitate, în mod echitabil - aceasta trebuie să fie principala preocupare a oricărui ministru al Educației. 
Deși au fost realizate îmbunătățiri semnificative, regăsim încă o serie de probleme legate de educația copiilor, probleme care 
necesită atenția noastră: abandonul școlar provocat de diferiți factori socio-economici, asigurarea echității și a finanțării 
sistemului de învățământ conform legii, accesul egal, nediscriminatoriu la educație, orientarea și consilierea școlară, relevanța 
conținuturilor studiate, trasee educaționale potrivite pentru potențialul și aptitudinile fiecărui copil. 

Statisticile ne prezintă o realitate dureroasă, aproximativ 30.000 de elevi din învățământul primar și gimnazial au încetat 
să frecventeze școala, în timpul anului școlar 2017–2018, ceea ce subliniază o rată alarmantă a abandonului școlar. Se adaugă 
și fenomenul absenteismului, cu alte cifre îngrijorătoare: în anul școlar 2018–2019, peste 380.000 de copii cu vârsta cuprinsă 
între 3 și 17 ani nu erau înscriși în nicio formă de învățământ (aproximativ 10% din copiii din aceste grupe de vârstă), din care 
80.441 aveau vârsta specifică învățământului primar (7 – 10 ani). Un sistem corect de învățământ, modern, eficient și reformat 
necesită investiții consistente nu doar în infrastructură, ci și pentru dotări, pentru programe educaționale diverse sau în vederea 
formării cadrelor didactice.  

Elevii și studenții români continuă să beneficieze de cea mai scăzută alocare bugetară din Uniunea Europeană, de 
aproximativ 3- 3,4 % din PIB, chiar dacă au trecut deja 9 ani de la adoptarea Legii Educației Naționale care prevede imperativ 
alocarea bugetară de minimum 6% din produsul intern brut pentru finanțarea educației. 

2. Din perspectiva protecției sociale, subliniez, din nou, că ,în fișa postului” pentru absolut orice guvern, combaterea 
sărăciei în rândul copiilor trebuie să fie prioritatea esențială. Mediul în care se dezvoltă copiii își va lăsa mereu amprenta, 
având influență directă asupra rezultatelor școlare, ceea ce înseamnă că un context neprielnic studiului și performanței 
înseamnă repercusiuni grave, fiind vorba inclusiv de limitarea iremediabilă a aspirațiilor și șanselor de realizare în viitor. 
Statisticile ne arată că situațiile nefericite nu sunt izolate, iar bunăstarea tuturor copiilor reprezintă un deziderat greu de atins, 
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chiar și într-o societate modernă și într-o democrație consolidată, ca cea din România. Un alt raport public subliniază că peste 
32% dintre copiii din România trăiesc sub pragul de sărăcie, 42% dintre copii se află în risc de sărăcie și excluziune socială, iar 
21,5% dintre copii se află în condiții de deprivare materială severă, deci nu le sunt asigurate condiții materiale esențiale pentru 
un trai decent, cum ar fi hrană adecvată, căldură în locuință, acces la utilități, telefon etc. 

În perioada pandemică aceste cifre au fost confirmate și completate cu alte dificultăți, pentru că un număr foarte mare de 
elevi nu a avut acces la sistemul de educație, în lipsa tehnologiei adecvate. 

Ținând cont de aceste realități sociale, ne întrebăm retoric dacă guvernarea PNL mai are nevoie de alte argumente 
pentru dublarea alocațiilor copiilor, inițiativă legislativă adoptată ca urmare a eforturilor depuse de Partidul Social Democrat. 

3. În domeniul politicilor de sănătate, trebuie să reflectăm asupra informațiilor recente din cuprinsul Raportului Național 
de Sănătate a Copiilor și Tinerilor din România din anul 2018, care prezintă faptul că dinamica ratei mortalităţii infantile în 
România a crescut până la 7,6‰ în 2015, în timp ce media în UE era de 3,6‰ în anul 2015. Din punctul de vedere al 
dezvoltării fizice, grupurile de copii din colectivităţile şcolare supuse examenului de bilanţ în anul şcolar 2016-2017 a 
înregistrat o dezvoltare armonică pentru 73,7% dintre copii și dizarmonică pentru restul de 26,3%. Majoritatea cazurilor sunt 
reprezentate de un grad crescut de obezitate în rândul copiilor. 

Când vorbim despre sănătatea copiilor trebuie să avem în vedere respectarea în primul rând a schemei de vaccinare, un 
stil de alimentație sănătos, o stare psihică foarte bună în mediul familial și necesitatea unor controale periodice la medicii de 
familie. Lipsa educației, slaba implicare a instituțiilor responsabile, mediul social, familia, efectele migrației părinților în 
spațiul european, absența consilierii psihologice, a unor grupuri mixte de intervenție, factorii economici vor conduce mereu 
spre afectarea, uneori iremediabilă, a stării de sănătate a copiilor, din perspectiva fizică, mentală, afectiv-emoțională... 

Dincolo de aceste repere importante pentru creionarea viitoarelor politici sociale și educaționale pentru copii, dincolo de 
analizele lucide necesare, ziua de 1 IUNIE rămâne în fiecare an un reper al copilăriei, o sărbătoare care își păstrează farmecul, 
retrăită de toți, indiferent de vârstă, ca simbol al purității și fericirii, al inocenței, dar și al speranței. 

Ziua Mondială a Copilului reamintește fiecăruia dintre noi despre obligația de a promova și susține drepturile copiilor, 
deschizând dialoguri, inițiative, strategii complexe și acțiuni concertate prin care vom construi o lume mai bună pentru copiii 
de astăzi, pentru elevii și tinerii aflați pe drumul formării, al devenirii profesionale și umane, în general. 

Ca profesor dăruit educației, școlii, unei meserii de vocație pe care o desfășor cu pasiune de peste 30 de ani, aș dori ca 
ziua de 1 iunie să fie o permanentă preocupare și atenție spre problemele copiilor, să fie ziua repetată a unor cadouri 
neprețuite: cei mai mici să primească, prin dragostea și energia noastră, ample programe naționale, să adaptăm constant măsuri 
eficiente pentru copiii defavorizați și pentru sprijinirea grupurilor vulnerabile, să conturăm reperele unui sistem de învățământ 
modern, inspirat și corelat cu valorile societății cunoașterii, să finalizăm acțiuni concrete importante pentru dezvoltarea școlilor 
și a universităților, în sinteză – o unitate și armonie a demersurilor și a actorilor politici pentru cauza nobilă a copiilor.... 

Am convingerea că nu avem nimic mai de preț decât copiii, că nu este o îndatorire mai nobilă decât aceea de a avea 
grijă de ei, de aspirațiile și visele lor, așa cum tot ei sunt singurii ce pot să ne ofere promisiunea unui viitor mai bun. 

 

Deputat 
Camelia Gavrilă 

*** 
Obiectul declarației politice: Copiii cu autism au nevoie de îngrijire paliativă permanentă! 

 

Stimate colege și stimați colegi,  
Având în vedere că sărbătorirea unei zile dedicate copilului a fost propusă în 1925, la Conferința mondială pentru 

bunăstarea copiilor de la Geneva, iar în 1954, Adunarea Generală a ONU a adoptat Rezoluția nr. 836 pentru a proclama o Zi 
mondială a copilului dedicată fraternității și înțelegerii între copiii de pretutindeni, a activităților dedicate promovării 
idealurilor și obiectivelor Cartei și bunăstării copiilor din toată lumea vreau să anunț astăzi că 100 de senatori și deputați de la 
toate formațiunile politice au semnat pentru inițiativa legislativă pe care a elaborat-o pentru extinderea termenului de 
valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap pentru minori până la vârsta de 18 ani. 

În Legea nr. 448/2006 privind drepturile de asistență̆ socială pentru persoanele cu dizabilități se stabilește că termenul 
de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap pentru copiii cu anumite dizabilități este de minimum 6 luni şi 
maximum 2 ani. De aceea, am apreciat că pentru minorii care suferă de tulburări din spectrul autismului trebuie să luăm în 
considerare majorarea acestui termen până la împlinirea vârstei de 18 ani, întrucât recuperarea completă a acestora nu va fi 
realizată niciodată. De aceea, am depus în Parlament o inițiativă legislativă, pe care o susțin 100 de parlamentari. Astfel, prin 
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excepție de la prevederile alin. (2) pentru copiii cu handicap, a căror afecțiune se încadrează în patologia bolilor degenerative, 
lipsa unui membru în urma amputației, tulburările din spectrul autismului, certificate de medicul de specialitate, Comisia 
pentru protecția copilului stabilește un termen de valabilitate a certificatului valabil până la vârsta de 18 ani. 

Ca medic pediatru vreau să atrag atenția asupra importanței pe care familia și comunitatea o au în viața unei persoane cu 
autism. Copiii cu autism au nevoie de îngrijire paliativă permanentă. 

Această afecțiune este una ireversibilă în cele mai multe cazuri. Sigur că rolul pe care îl au serviciile sociale este unul 
important, dar, integrarea în societate care este cea mai importantă este responsabilitatea familiei și comunității locale. Cred cu 
tărie că efectele autismului și a tulburărilor de dezvoltare care împiedică socializarea pot fi diminuate acolo unde se poate, atât 
timp cât există toleranță, deschidere și apropiere. Scopul nu trebuie să fie instituționalizarea și izolare de societate ci integrarea 
și participarea pe cât posibil la viața comunității. Astfel, apreciez că în cazul copiilor cu autism se impune prelungirea 
perioadei valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap până la împlinirea vârstei de 18 ani. E absurd să punem 
pe drumuri la câteva luni familiile acestor copii și să le cerem documente și tot felul de hârtii. Părinții trebuie să fie permanent 
alături de copiilor lor, nu să umble pe la tot felul de comisii și ghișee la instituțiile statului. 

În primul mandat de deputat am promovat în Parlament inițiative legislative prin care am urmărit să generez echitate în 
domeniul protecției copilului, asistenței sociale a copiilor și adulților cu dizabilități, am susținut măsuri pentru sprijinirea 
familiilor cu probleme sociale, majorarea bursele pentru copii cu performanțe școlare și îmbunătățirea condițiilor de viață ale 
părinților care au copii cu autism. Sănătatea copiilor este o prioritate a activității mele politice, fiind o continuare firească a 
profesiei de medic pediatru căreia i-am dedicat peste 30 de ani! Vă mulțumesc. 

 

Deputat 
Tamara Ciofu 

*** 
PNL nu poate aduce perspective pozitive în viața copiilor. Demagogia și incompetența guvernanților afectează 

 inclusiv educația copiilor. De ce nu luați măsuri pentru a mări alocațiile și a aduce mai multă bucurie  
în viața copiilor și a părinților?” 

Doamnelor și domnilor, 
Stimați colegi,  
Copiii reprezintă în fiecare societate din lume speranța unui viitor mai bun. De aceea toate eforturile societății trebuie să 

se îndrepte către educarea copiilor și oferirea unui mediu prielnic de dezvoltare personală pentru aceștia.   
Actualul guvern PNL promitea o Românie educată, dar în contextul pandemiei de COVID-19 nu a făcut altceva decât să 

împiedice accesul copiilor la educație, toate acestea în contextul în țările din Nordul Europei au evitat dezechilibrele din 
învățământ și a tratat cu mai multă conștiință problema accesului la educație. Nu putem să nu rămânem impresionați de 
gândurile exprimate de un copil din mediul rural cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului pe care o celebrăm an de an la data 
de 1 iunie; la întrebarea ce îl face fericit pe un copil, acesta a răspuns cu o fermitate rar întâlnită chiar și la adulți: „să meargă la 
școală și să se întâlnească cu doamna învățătoare și colegii de clasă”. Se subînțelege tristețea majoră pe care acest copil și 
mulți alții a resimțit-o în perioada în care au stat acasă, fără acces la educație, întrucât există copii care nu dispun de acces la o 
rețea de internet. Atunci când guvernații propuneau soluția online pentru perioada pandemiei, nu au avut în vedere nimic, nici 
măcar ceea ce părea evident la prima vedere, și anume că există un număr mare de copii din mediul rural care nu au acces la 
calculatoare și internet.  

Acum două zile am sărbătorit Ziua Internațională a Copilului. Prin respectarea tradiției acestei zile statele membre ale 
ONU au recunoscut că indiferent de rasă, culoare, sex, religie, origine națională sau socială, copiii au dreptul la afecțiune, 
dragoste, înțelegere, hrană adecvată, îngrijire medicală, educație gratuită, protecție împotriva tuturor forme de exploatare și 
creștere într-un climat de pace universală. Guvernanții noștri PNL-iști ar trebuie să înțeleagă că drepturile universale ale 
copiilor înseamnă înainte de toate accesul neîngrădit la educație gratuită. Nu ne îndoim că nu știu acest lucru, însă de ce nu fac 
nimic pentru a asigura accesul tuturor copiilor români la educație online, indiferent în ce colț al țării locuiesc aceștia. Guvernul 
PNL are însă alte priorități. Strategii pentru copii nu există pe agenda PNL. În loc să vină cu proiecte solide pentru a sprijini 
educația copiilor, Ministrul PNL al educației a cerut, la finalul lunii aprilie, susținerea Bisericii Ortodoxe Române pentru a-i 
echipa pe copii cu tablete și calculatoare. Guvernul PNL marșa cu tema ,,România educată” însă se dovedește incapabil de 
orice acțiune de educație în viața copiilor români. 

Patriarhia Română a fost singura instituție care a venit în sprijinul copiilor din comunități defavorizate și al cadrelor 
didactice, oferind peste 4000 de tablete și dispozitive electronice prin proiectul “Alege Școala!”. Biserica Ortodoxă Română a 
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sprijinit învătământul online și prin alte proiecte cum ar fi: „Dăruiește o tabletă pentru o șansă la educație!”. Și la nivel local 
Biserica a oferit sprijinul elevilor. La Bacău prin proiectul „Donație pentru educație” Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, 
prin Sectorul de Asistență socială și medicală, vine în sprijinul copiilor pentru a facilita procesul de învățare online a copiilor 
ce provin din medii defavorizate. Guvernul PNL ignoră realitatea și nevoile copiilor. Instituția Bisericii a salvat neputința 
guvernului și a venit cu soluții concrete pentru tineri în timp ce guvernanții moraliști se ocupă de temele lor esențiale de 
campanie electorală.  

Nici vorbă să avem așteptări de la acest Guvern PNL care nu are un program economic pentru salvarea economiei ci 
doar un program de împrumuturi permanente (în doar 7 luni PNL s-a împrumutat cât PSD în cei 3 ani de guvernare! datoria 
publică a crescut cu 62,2 miliarde de lei, cu o medie lunară de 8,8 miliarde de lei). PSD susţine aplicarea legii privind dublarea 
alocaţiilor pentru copii. Viitorul copiilor nu se negociază și nici nu se amână. Parlamentul a decis în decembrie 2019 dublarea 
alocaţiilor, de la 150 la 300 de lei pentru copii între 2 şi 18 ani şi de la 300 la 600 de lei pentru copiii cu handicap. PSD a iniţiat 
şi a votat acest act normativ extrem de important pentru copii români, dând dovadă de responsabilitate, și indicând clar sursele 
de finanţare, dar liberalii,au acționat așa cum o fac de obicei, dând dovadă de infatuare și ignoranță totală. 

Nimic mai clar: de la viziunea unei societăți mai bune și mai educate în teorie, în practică PNL dovedește că interesele 
lor nu privesc acordarea unei șanse la o viață mai bună și la educație pentru toți copii români. Așa este în PNL ,,pentru copii nu 
sunt bani”. 

Deputat 
Claudiu Augustin Ilișanu 

*** 
 

Ajutor de stat  pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli 
afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile 

  

Societatea trăiește sub semnul schimbării climatice, schimbare ce se va amplifica în viitor, afectând totodată toate 
sectoarele economiei, agricultura fiind un sector foarte important.  

Schimbările climatice în acest domeniu o dovedesc deja. Acțiunea negativă a factorilor naturali asupra producției 
agricole nu poate fi anticipată sau eliminată, seceta excesivă din partea de sud-est a țării noastre, inundațiile, temperaturile 
scăzute, iar rezervele de apă sunt insuficiente pentru a face față, factori ce produc pagube imense în acest domeniu.  
Tocmai din aceste motive, ne dorim să nu ne aflăm în situația anilor 2003-2004, când recolta de grâu a constituit puțin peste 
100 mii tone. 

Pentru a veni în spriinul agricultorilor, împreuna cu ceilalți colegi, ne-am gândit la realizarea unui act normativ, ce 
prevede un ajutor de stat pentru  protejarea agricultorilor care se confruntă cu aceste fenomene meteorologice, care aduc  
pagube majore în sectorul agricol.  
Mulțumesc tuturor colegilor care au votat acest proiect, pentru acordarea acestui ajutor de stat, atât de vital pentru producătorii 
agricoli. 

Despăgubirile se vor acorda producătorilor agricoli ale căror culturii au fost afectate de fenomene meteorologice 
nefavorabile numai pentru daune ce depăşesc 30% din producţie, dar nu mai mult de 70% din cheltuielile efectuate pentru 
cultura respectivă până la data producerii fenomenului.  

Agricultura este astăzi mai complexă ca oricând. Caracterul imprevizibil al vremii, insuficiența resurselor naturale, 
asaltul bolilor, buruienilor, toți acești factori sunt niște provocări pentru agricultori. Ne dorim să putem ajuta acest domeniu, 
pentru ca fermierii să ne poată oferi mâncarea necesară și de aceea au nevoie de spriinul  nostru  necondiționat. 

 

Deputat 
Nicu Niță 

*** 
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Românii cu boli cronice, bătaia de joc a Guvernului Orban 
 

Situația românilor care suferă de boli cronice în criza sanitară generată de pandemia de coronavirus a fost și este, în 
continuare, complet neglijată de Guvernul Orban. Sute de mii de pacienți cronici, diagnosticați cu cancer, diabet, AVC, boli 
renale sunt lăsați de izbeliște de stat, deși ar trebui să beneficieze de tratamente prompte, care le pot salva viața.  

Președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice a tras un semnal de alarmă în legătură cu această 
stare de fapt inadmisibilă, amintind faptul că s-au stins pacienți cu AVC din cauza intervenției prea târzii, dat fiind că au 
așteptat câte 4 sau 5 ore ca să treacă de triajul pentru COVID-19. Bolnavii cronici au nevoie de acces rapid la tratamente, 
Ministerul Sănătății are datoria de a stabili circuite și reguli clare pentru urgențele pacienților cronici, fiind vorba de viețile a 
sute de mii de români!  

În ultimele trei luni, medicii au pus puține diagnostice de boli cronice, însă acest lucru nu înseamnă că ele nu există. Ba 
dimpotrivă, spitalele vor trebui să trateze un număr mai mare de cazuri de bolnavi cronici, mulți dintre ei cu forme agravate 
din cauza nepăsării Guvernului. Să nu uităm cât de greu au implementat liberalii emiterea rețetelor online, cum au obligat 3 
milioane de bolnavi cronici, în plină epidemie (până la sfârșitul lunii martie) să stea la cozi pentru medicamente! Să nu uităm 
cum și-au bătut joc de bolnavii de cancer, de diabet, de boli cardiovasculare, punându-i pe drumuri în astfel de vremuri dificile 
chiar și pentru cei sănătoși! 

Deputat 
Cornel Itu 

*** 
 

Cadoul Guvernului Orban pentru copiii României 
 

 În acest an, de 1 iunie, politicienii PNL nu-și mai dădeau rând să ureze copiii României, de ziua lor. În tot acest timp, 
asistăm cu toții la o bâlbâială continuă când vine vorba despre dublarea alocațiilor copiilor de la 1 august, așa cum prevede 
legea.  

 În schimb, liberalii confundă birourile celor mai înalte foruri ale țării cu birturile, toate acestea în timp ce românii au 
respectat regulile și au fost amendați fără măsură și neconstituțional mai bine de o lună.  

 Astfel, premierul României le-a făcut cadou românilor o doză de cinism și lipsă de bun simț, fiind surprins la șpriț cu o 
parte din cabinetul pe care îl conduce, într-o fotografie ce a făcut înconjorul României. Nu l-am auzit să își ceară scuze, măcar. 
Nu l-am auzit să regrete, dimpotrivă, poza a fost doar o poză. Și nu pot să nu mă întreb care este limita aroganței liberale, 
pentru că îmi pare că a fost depășită de foarte mult timp.  

 Revenind la 1 iunie și la Ziua Copilului, pe care liberalii nu au ratat-o, declarativ vorbind, desigur, le reamintesc faptul 
că ar fi trebuit să îi privească în ochi pe cei 250 000 de copii care în ultimele trei luni nu au avut acces la educație, în lipsa 
tabletelor necesare învățământului online. Nu i-a preocupat acest aspect așa cum nu îi preocupă nici dublarea alocațiilor celor 
mici. Au fost ocupați cu contractele dedicate, au fost ocupați cu angajări clientelare, au avut cu totul alte preocupări decât grija 
față de români.  

 Mai mult, noul Ministru al Educaţiei, a ignorat programul propus de PSD încă din luna noiembrie a anului trecut, 
respectiv - "România modernă, România digitală".Acest program, în valoare de 2 miliarde lei, din care 400.000 lei reprezentau 
cofinanţarea naţională, iar 1.600.000.000 lei reprezentau fonduri externe nerambursabile, nu a fost implementat de guvernarea 
actuală.  

 În această perioadă complicată, programul și-ar fi dovedit utilitatea, el fiind destinat schimbării sistemului de predare a 
lecţiilor, prin achiziţionarea de table inteligente şi de tablete. Programul propus de PSD ar fi ajutat învăţământul românesc să 
facă un salt semnificativ în secolul XXI, nu cu paşi mici, ci într-un mod rapid. Dar programul nu a fost acceptat, după cum 
lesne reiese.  

 Așadar, domnilor PNL-iști: lăsați aroganța și măriți alocațiile copiilor! Lăsați aroganța și oferiți tuturor elevilor șansa 
la educație. Faceți parte din cel mai slab Guvern al României din ultimii 30 de ani, vreți să intrați în istorie și cu titulatura de 
cel mai cinic Guvern din istoria României?  

Deputat 
Laurențiu Nistor 

*** 
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Marele plan PNL de relansare economică, în moarte clinică! 
 
Au trecut două luni și jumătate de la debutul stării de urgență, iar guvernul PNL încă nu a prezentat marele plan de 

susținere și relansare economică pe care-l anunță aproape zilnic. Suntem la începutul verii, dar nu există niciun program 
asumat oficial de guvernul IOC, Iohannis, Orban, Cîțu.  

În aceste condiții, disperarea ce a pus stăpânire pe români și pe agenții economici este una firească. Până acum, totalul 
măsurilor aplicate efectiv de „guvernul meu” nu însumează nici măcar 1% din PIB, iar perspectivele sunt îngrijorătoare.  

Alte state europene s-au repliat la timp pentru a preveni grava criză economică ce va urma, alocând chiar până la 30% 
din PIB pentru susținerea economiei și a populației. Astfel, țările din jurul nostru au reușit cu succes să facă față acestei 
provocări de salvare națională. În Polonia, măsurile de sprijin înseamnă 16% din PIB, în Ungaria 18-20%, în Bulgaria 11,7% 
din PIB. Suntem codași și la acest capitol, dar Iohannis și Orban continuă să-i mintă zilnic pe români, ceea ce este sfidător. 

Economia țării este la pământ, cu o cădere de 15% și cu peste un milion de locuri de muncă pierdute în mai puțin de trei 
luni. Din estimările unui studiu specializat, rezultă că un număr de 130.000 de firme nu vor mai redeschide după starea de 
alertă și la încetarea șomajului tehnic. Milioane de români vor fi pe drumuri. 

Soluții? Ioc! Fără busolă, guvernul mincinos liberal putea foarte frumos să-și rezolve moartea clinică în care se află încă 
de la preluarea guvernării prin preluarea și aplicarea măsurilor economice pozitive cuprinse în programul PSD „Repornim 
România”, lansat public încă din 10 mai. Dar nu a vrut! Pentru că, vorba românului, „Prostul dacă nu-i fudul…” 

 

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
 

„Beneficiile” guvernării PNL - Cresc prețurile, scade puterea de cumpărare, crește șomajul! 
 

Veniturile oamenilor și puterea de cumpărare sunt din ce în ce mai grav erodate. Consumul se reduce, economia intră 
într-o spirală vicioasă a subdezvoltării. Acesta este tabloul sumbru al viitorului imediat pe care-l văd managerii români ca efect 
al proastei guvernări liberale. 

Prețurile vor crește cu 22%. Pentru următoarea perioadă, managerii societăților comerciale estimează creșterea prețurilor 
de vânzare cu amănuntul. În următoarele trei luni se prefigurează un tablou acut al prăbușirii economice, rezultat al 
incapacității și incompetenței guvernări liberale, dar și a lipsei programelor eficiente de susținere și repornire a economiei. 

Producția industrială va scădea cu 21%, cea mai mare cădere, echipamentele electrice vor avea minus 38%, iar numărul 
salariaților din industria prelucrătoare va scădea cu 26%, cererea de servicii va avea o cifră de afaceri diminuată cu 29%, iar 
activitățile de creație și interpretare artistică vor fi pe minus 100%, în timp ce activitățile agențiilor turistice și ale tur-
operatorilor la fel și activitățile sportive, recreative și distractive vor înregistra minus 82% scădere a încasărilor! 

Prin incompetență, indiferență și aroganță guvernarea liberală a măcinat bunăstarea pe care românii au câștigat-o în 
guvernările PSD. 

Sunt deja 1 milion de șomeri, salariile în mediul privat se diminuează, firmele se închid ori își reduc activitatea, prețurile 
au crescut și urmează noi scumpiri, de la 1 iulie se liberalizează utilitățile, puterea de cumpărare scade constant. Austeritate pe 
toată linia. 

Creșterea punctului de pensie cu 40% și dublarea alocațiilor sunt nu doar măsuri sociale necesare, ci și măsuri care pot 
reporni economia prin stimularea consumului. Banii ajunși la pensionari și la copii intră cu siguranță în economie prin 
achizițiile de produse și servicii, care vor reporni IMM-urile blocate în starea de urgență. O treime din banii dați pensionarilor 
și copiilor prin dublarea alocațiilor se reîntorc imediat la stat sub formă de taxe și impozite pe consumul generat de acești bani. 
PNL nu înțelege acest mecanism, fiind concentrat doar pe tăieri, diminuări, reduceri și scăderi. 

În doar 7 luni PNL s-a împrumutat cât PSD în cei 3 ani de guvernare! Diferența majoră e că în guvernarea PSD, a 
crescut economia, la fel salariile și pensiile, precum și puterea de cumpărare, iar șomajul a scăzut. În guvernarea PNL, 
economia s-a prăbușit, veniturile și puterea de cumpărare au scăzut, iar șomajul crește amețitor! 

Vă mulțumesc.      
Deputat 

Răzvan Rotaru 
*** 
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 Întrebări 
 

Adresată domnului Florian Cîțu, ministrul Finanțelor Publice 
 

Situația sumelor împrumutate de Guvernul Orban și destinațiile lor 
 

Stimate domnule ministru, 
În primele cinci luni ale acestui an ați angajat împrumuturi interne și externe de aproximativ 12,8 miliarde euro. Cu 

toate acestea, ați declarat în luna mai că nu aveți bani pentru a pune în aplicare prevederile legale, atât în privința pensiilor, cât 
și a alocațiilor pentru copii. Și asta în ciuda faptului că tot dumneavoastră ați afirmat în numeroase rânduri că ați prins aceste 
sume în Legea Bugetului de Stat. 

În condițiile în care necesarul pentru majorarea pensiilor este de doar 10 miliarde de lei, iar cel pentru majorarea 
alocațiilor copiilor este de numai 3,2 miliarde lei, vă solicit să ne lămuriți de ce nu se pot asigura acești bani din Bugetul de 
Stat, așa cum v-ați angajat în Parlament? 

 De asemenea, vă cer să îmi furnizați următoarele situații: 
- împrumuturile angajate de Guvern în anul 2020, cu defalcare pe instituțiile financiare creditoare, sumele atrase de la 

acestea, datele operațiunilor, condițiile de creditare, scadența și dobânzile pe care le poartă. 
- destinațiile bugetare către care au fost alocate sumele împrumutate, cu defalcare pe instituțiile beneficiare, obiectivele 

de finanțare și sumele alocate. 
Deputat 

Oana Consuela Florea 
*** 

 

Adresată domnului Vasile Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice 
    domnului Chiriţoiu Ct. Bogdan - Marius, președintele Consiliului Concurenței 

 

Vânzarea acțiunilor de la CEC către BERD 
Stimate domnule ministru, 
Stimate domnule președinte, 
Conform unor informații apărute în presă1, ministrul Finanțelor Publice pregătește cesiunea a cca. 20% din acțiunile 

CEC către BERD, iar asta doar ca prima parte a planului. A doua etapă, spun informațiile publice,  prevede intrarea și a altor 
acționari străini, urmărindu-se de fapt preluarea controlului asupra CEC de către un "cartel" neautohton". 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă MFP urmărește vânzarea acțiunilor statului român deținute la CEC către BERD și alte  
entități străine? 

2. Dacă Consiliul Concurenței consideră că procedura nu este una neconcurențială? 
3. Dacă MFP acționează împotriva intereselor statului român? 
4. Care sunt dosarele de lucru între MFP și BERD? Care este obiectul fiecăruia? 
5. Dacă OTP Bank și Guvernul Ungariei sunt implicate în cumpărarea de acțiuni de la CEC Bank,  

acțiuni ale statului român? 
6. Care este profitul obținut de statul român în urma acționariatului deținut la CEC Bank în ultimii  

10 ani? 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Ioan Dîrzu 
*** 

 
 

                                      
1

Disponibil la: https://www.stiripesurse.ro/cozmin-gusa-acuzatii-incendiare-florin-citu-si-lucian-isar-au-demarat-operatiunea-cec-si-vor-sa-
vanda-actiunile_1470862.html; accesat la data de 02.06.2020. 
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Adresată doamnei Monica Cristina Anisie, ministrul Educației și Cercetării 
 

Tăierea sporului pentru ore suplimentare 
Stimată doamnă ministru, 
Pe durata stării de urgență, cadrele didactice din învățământul preuniversitar nu au mai primit sporurile pentru ore 

suplimentare, deși activitatea didactică a continuat în sistem online. Cu alte cuvinte, pentru aceeași muncă prestată, 
profesorilor li s-au tăiat salariile în mod nelegal și nejustificat. Un cadru didactic care și-a ținut orele în sistem online, inclusiv 
pe cele suplimentare, a fost prejudiciat în drepturile sale salariale, orele suplimentare efectuate fiind muncă neplătită. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194din Regulamentul Camerei Deputaților, vă 
rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă ministrului Educației și Cercetării i se pare normal ca profesorii să muncească pe gratis, chiar și în sistem online? 
2. Cine sunt persoanele responsabile din MEC care au determinat neplata orelor suplimentare pe durata școlii online? 
3. Dacă Ministrul Educației și Cercetării va dispune acordarea drepturilor salariale pentru orele suplimentare efectuate? 
4. Dacă Ministrul Educației și Cercetării este de acord că tăierea salariilor reprezentând neplata orelor suplimentare este o  

măsură ilegală și încalcă dreptul muncii? 
5. Dacă MEC va dispune un control privind calcularea salariilor profesorilor din învățământul preuniversitar? În foarte  

multe unități de învățământ din județul Alba, profesorii au reclamat faptul că le sunt calculate greșit salariile. Cu titlu de 
exemplu, mai multe cadre didactice de la Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia au semnalat acest fapt, unele 
dintre ele formulând și petiții în acest sens. 

6. Dacă inspectoratele școlare județene garantează plata practicii școlare pentru profesori și dacă  
există probleme înregistrate cu aceasta în județul Alba? 

Cu deosebită considerație, 
Deputat 

Ioan Dîrzu 
*** 

 

Adresată domnului Ludovic Orban, prim-ministrul României 
   domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 

      domnului Eduardt Cozminschi, președintele Autorității Naționale  pentru Protecția Consumatorilor 
 

Continuarea speculei în domeniul HORECA 
 

Stimate domnule prim-ministru, 
Stimate domnule ministru, 
Stimate domnule președinte, 
Odată cu noile măsuri de relaxare din data de 1 iunie 2020, se constată că patronii de restaurante, baruri, terase etc. au 

majorat exponențial prețurile la alimente și serviciile prestate. Argumentul acestora este acela că au crescut costurile cu 
materiale sanitare și de protecție, cu dezinfectanți și a scăzut numărul de clienți ca urmare a regulilor de distanțare socială. 

Aceste declarații arată că, o bună parte din patronii de restaurante, baruri, terase etc. nu aveau dezinfectanți și produse 
de curățenie înainte de starea de urgență/ alertă, deoarece aceștia reclamă noile costuri abia acum. 

La fel ca sectorul alimentar, sectorul HORECA majorează exponențial prețurile și tarifele, neținând cont doar de 
majorările fixe ale costurilor cu dezinfectanți și produse de protecție/ sanitare, ci adăugând și un adaos comercial pe lângă 
acele costuri. Practic, pentru o mască care costă, în medie, 3 lei/ buc/ (deja un preț enorm), consumatorul final va plăti la 
prețul/ tariful său aprox. 10 lei în plus. Acest surplus se adaugă, mai nou, la aproape fiecare produs sau serviciu. 

Această formă de speculă produce dezechilibre serioase pe piața economică și nu ține cont de echilibrul cerere-ofertă, de 
costurile cu productivitatea și de indicele puterii de cumpărare a banilor. Fără acești indicatori, economia nu se poate numi una 
de piață, ci una de speculă, cartelară și clientelară. 

Dacă Guvernul Orban înțelege prin ”repornire economică” explozia prețurilor și tarifelor la absolut orice bun și serviciu, 
atunci înseamnă că Guvernul Orban nu este un guvern liberal, ci un guvern oligarhic și neoliberal care nu înțelege aspecte 
fundamentale de economie. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 8 - 2020  
Săptămâna 2 - 5 iunie 2020  

 

 

23 
 

1. Dacă  Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri s-a sesizat cu privire la specula de  
alimente și servicii din sistemul HORECA generată de pandemia cu Coronavirus? 

2. Cu cât a crescut prețul la alimente și servicii în sistemul HORECA în perioada  1 -15 iunie 2020 față de aceeași  
perioadă în 2019? 

3. Ce măsuri vor lua Guvernul și Ministerul Economiei pentru blocarea speculei din sistemul HORECA? 
4. De ce se mai permite specula și pe durata stării de alertă? 
5. Dacă au fost sesizați Autoritatea Națională pentru Protectia Consumatorilor și Consiliul Concurenței cu privire la  

prețul bunurilor și serviciilor din sistemul HORECA practicat de unii agenți economici? 
6. Cum dorește Guvernul să încurajeze prevenirea îmbolnăvirii cu Coronavirus în condițiile în care același Guvern  

permite practicarea unor prețuri exorbitante pe piață pentru măști și dezinfectanți? 
7. Care sunt veniturile estimate înregistrate de producătorii de măști și dezinfectanți în mai-iunie 2020 față de mai-iunie  

2019? 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Ioan Dîrzu 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 

 Declarații 
 

PNL este singurul partid capabil să asigure buna guvernare a României! 
 

În contextul crizei create de pandemia de coronavirus, PNL a arătat că este pregătit să facă față provocărilor și să ofere 
un răspuns adecvat în plan economic prin măsuri care deja și-au arătat eficiența.  

Nu trebuie uitat faptul că PNL a fost singurul partid care și-a asumat guvernarea într-un moment extrem de dificil pentru 
România, când semnele sufocării economiei naționale începuseră să fie vizibile! Am fost conștienți, încă de la început, că 
misiunea este una grea, dar ne-am asumat-o pentru că știam că suntem capabili să îi facem față! Bineînțeles, situația s-a 
complicat și mai mult după ce țara noastră a fost lovită de epidemia de coronavirus, iar Guvernul PNL a trebuit să 
contracareze, prin măsuri urgente, efectele negative asupra economiei naționale și asupra fiecărui cetățean român. 

Dar iată că, deși condițiile nu au fost tocmai bune, în cele doar câteva luni de guvernare am reușit să limităm declinul 
economic, ba chiar să asigurăm în primul trimestru din acest an o creștere economică de 2,7%, conform datelor oficiale oferite 
de Eurostat!  

Știu că nu este creșterea de 4,1% așa cum era preconizată înainte, dar nu este nicidecum puțin, având în vedere că 
suntem statul din Uniunea Europeană cu cea mai mare creștere economică și cu o inflație în scădere. Chiar dacă astăzi suntem 
atacați tocmai de cei care au adus România pe marginea prăpastiei, vedem că cifrele reprezintă faptele și nu vorbele! Până la 
urmă doar cifrele arată întotdeauna cine a avut sau nu dreptate! 

Nu vreau să fac aici un laudatio Guvernului actual, însă lucrurile trebuie lămurite pentru ca acei politicieni care atacă 
total nemeritat măsurile luate de PNL, să nu persiste în minciună! Iar dezbaterea din plenul Camerei Deputaților, când a fost 
organizată ”Ora prim-ministrului”, a fost cel mai bun exemplu de ”Așa nu!”, pentru că ne-a arătat că nu există limite pentru 
minciună din partea reprezentanților majorității parlamentare, cu PSD în frunte. Însă, orice invective pe care ni le adresează 
urmașii lui Dragnea din Parlament nu fac cinste României!  

Știu că PNL deranjează prin faptul că își vede de treabă și nu ia măsuri cu dedicație pentru anumite grupuri de interese. 
Tocmai de aceea, spun, încă o dată, că vremea când guvernanții erau preocupați doar de promovarea intereselor unor găști de 
partid a trecut! Bugetul României nu mai este la cheremul clientelei politice, fiind conceput în așa fel încât să asigure 
relansarea economică pe baze sănătoase. 

Datele arată, așadar, că PNL guvernează bine pentru români, într-o situație excepțională, iar cetățenii sunt conștienți de 
asta! Vom continua să ne facem treaba, pentru a construi împreună cu toți românii o Românie modernă și europeană! 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Florin Roman 
*** 

 

Educația și Sănătatea, investițiile care nu mai suportă amânare 
 

Doamnelor și domnilor, 
Stimați colegi, 
Un recent anunț al Comisiei Europene aduce cu siguranță un strop de speranță, într-o Românie încercată, la fel ca mai 

toate statele lumii, de această criză fără precedent, pandemia COVID-19. Cele 33 de miliarde de euro prevăzute a ne fi alocate 
prin planul ”Noua Generaţie UE”, dintre care 21 de miliarde de euro sub formă de granturi, care nu trebuie restituite, plasează 
țara noastră pe locul al şaptelea, ca valoare  a ajutorului, din cele 27 de state membre. 

Fondurile ar trebui să alimenteze domenii precum sănătatea, educaţia, transporturile sau turismul, să se regăsească în 
proiecte de infrastructură, să ajungă, fără o inutilă birocrație, în companiile mari şi mici din industriile inovative şi, mai ales, 
acolo unde se impun reforme structurale. 
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În anul 2020 și cu ajutorul celor 33 de miliarde de euro, modernizarea României nu mai are voie să întârzie. Suntem 
obligați să ne aliniem cu restul Europei și sunt bani suficienți pentru toate. Cele 33 de miliarde de euro ar ajunge să construim, 
cum spun specialiștii, 6.600 de kilometri de autostradă. Este nevoie de drumuri, de infrastructură, de apă și de aducțiuni de 
gaze în toate satele României, pentru că doar așa putem vorbi despre dezvoltare și creșterea calității vieții. 

Stimați colegi,  
Consider, însă, că în capul listei de priorități trebuie să se afle cele două domenii care definesc viitorul unui popor și la 

care am tot rămas corigenți: Educația și Sănătatea! În orice balanță le-am pune, amândouă rămân la fel de importante. Fără ele, 
nu se poate gândi viitorul și rolul României într-o lume a provocărilor de tot felul. Un popor educat și sănătos este singura 
garanție a unei voci puternice, luată în seamă în orice construcție politică europeană a anilor ce vor veni. 

Pentru că, dincolo de boală, viață și moarte, pandemia COVID – 19 ne-a arătat propriile slăbiciuni, ne-a făcut să 
reflectăm și să realizăm că amenințările nu sunt doar exterioare, ci rămân ale noastre, aici, la noi acasă. Așa am putut din nou 
constata cât de fragil și nepregătit este sistemul românesc de educație, pe care pandemia aproape l-a paralizat. Sute de mii de 
copii care nu au nici acum acces la o tabletă sau la un laptop și nici posibilitatea să se conecteze la internet. Pe lângă ei, în 
2020, mii de cadre didactice s-au declarat învinse, în imposibilitatea de a avea acces la un mijloc modern de comunicare sau la 
atât de banalul, pentru unii, internet. 

Am multe semnale, de la mine din județul Brăila, dar și din alte colțuri ale țării, că dacă, în marile universități, adaptarea 
a fost facilă și rapidă, în școlile României, mai ales în mediul rural, educația a fost grav afectată de criza sanitară. Cunosc 
învățători și profesori, care le-au trimis elevilor teme și explicații, prin intermediul funcționarilor din primării, și au primit 
feed-back, pe aceeași cale. Cunosc comunități care s-au mobilizat, primari care au considerat că pietruirea unui drum mai 
poate aștepta și au optat pentru investiția în educație, au preferat să cumpere pentru copii, tablete și cartele de internet. Cunosc, 
însă, și locuri în care nu a existat nicio preocupare pentru asta, în care elevii au fost aproape abandonați, iar recuperarea va fi 
una greoaie și complicată. 

Despre învățământul românesc se vorbește de 30 de ani, cuvântul ”reformă”  pus în dreptul acestui domeniu a căzut deja 
în ridicol. Modernizarea nu poate să înceapă în absența unei analize realiste, pentru că noi continuăm să scoatem pe bandă 
rulantă tineri fără nicio pregătire pentru piața muncii, depășiți în fața noilor meserii, alții, fără abilitățile necesare lumii 
moderne sau de-a dreptul analfabeți funcționali. Continuăm să punem accent pe informație și nu pe formare, cu manuale și 
curricule încărcate, unele lipsite chiar de realismul timpurilor noi. Investiția în Educație este obligatorie și orice întârziere va 
produce pagube ce nu pot fi comensurate. 

Stimați colegi, 
Pandemia COVID-19 ne-a adus în față și o altă realitate, pe care o cunoșteam cu toții: sistemul sanitar românesc! Aș 

vrea să-l felicit pe colegul meu Nelu Tătaru și pe toți cei care au reușit să facă astfel încât să trecem cu bine prin această episod 
al pandemiei, fără pierderi majore, cu infrastructura existentă. Nici aici timpul nu mai are răbdare! 

Sistemul sanitar românesc trebuie reașezat, fiecare verigă trebuie să-și aibă rolul și locul, banii trebuie cheltuiți cu 
chibzuință și eficiență. Am văzut în această perioadă tot felul de erori manageriale, de încercări de a folosi la limita legii banul 
public. Sănătatea nu este tărâm de campanie electorală, iar numirea politică a managerilor, pe care PSD a practicat-o cu 
iresponsabilitate, și-a arătat acum colții. Cu toții știm că este nevoie de investiții majore în spitale moderne, în echipamente, 
dar și în personalul medical, pe care acum îl aplaudăm cu toții, dar a cărui importanță mâine o vom uita.  

Da, avem nevoie de sute de kilometri de autostradă, de aducțiune de apă și de gaze, de poduri și de clădiri, dar haideți să 
dăm importanță Educației și Sănătății, într-un proiect comun, al nostru, al românilor, respectat și dus mai departe, indiferent 
cine s-ar afla la Guvernare! 

Deputat 
Antoneta Ioniță 

*** 
 

Gara Regală din Curtea de Argeș, perla Căilor Ferate Române, își va recăpăta 
splendoarea de altădată 

Domnule preşedinte, 
Stimate colege, stimaţi colegi, 
Luni, 18 mai, la numai o săptămână de la încheierea contractului pentru proiectarea şi execuția Secțiunii 5, Curtea de 

Argeș-Pitești, din Autostrada Sibiu-Pitești, Lucian Nicolae Bode, Ministrul liberal al Transporturilor, Infrastructurii şi 
Comunicațiilor, şi-a pus semnătura pe un alt contract extrem de important pentru infrastructura de transport din județul Argeș, 
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cel de finanțare pentru elaborarea expertizei tehnice în vederea realizării lucrărilor de reabilitare a Gării Regale din Curtea de 
Argeș. 

Gara din Curtea de Argeș a fost inaugurată pe 27 noiembrie 1898, dată la care a avut loc și punerea în circulație a căii 
ferate Pitești-Curtea de Argeș. A fost construită în mai puțin de unsprezece luni, la cererea Regelui Carol I, după planurile 
cunoscutului arhitect francez Andre Lecomte de Nouy. Coordonatorul întregului ansamblu de lucrări feroviare din zonă (linia 
Pitești-Curtea de Argeș, superbele gări din Bascov, Merișani, Băiculești și Curtea de Argeș și alte elemente de construcție 
specifice) a fost eminentul inginer Elie Radu, un adevărat artizan al Căilor Ferate Române. 

Clădirea Gării din Curtea de Argeș a fost declarată monument de arhitectură, având un design care o face să fie unică în 
România. Este o construcție extrem de frumoasă, realizată după un model original francez combinat cu elemente în stil 
neoromânesc, dar împodobită și cu decorațiuni care duc cu gândul la palatele din Andaluzia. 

Gara a fost înființată şi cu scopul de a înlesni deplasarea membrilor familiei regale la Mănăstirea Curtea de Argeş, după 
alegerea acesteia de către Regele Carol I drept necropolă regală. A primit supranumele de „Gară Regală” pentru că toţi 
suveranii României înmormântaţi la Curtea de Argeş, cu excepția lui Carol al II-lea și a Reginei Elena, au fost aduşi în oraș cu 
trenul. 

În prezent, deşi este o bijuterie arhitecturală şi este amplasată la confluenţa unor drumuri importante, această clădire, 
care are o simbolistică specială atât pentru municipiul Curtea de Argeş, cât şi pentru istoria ţării noastre, din cauza neglijenţei 
autorităţilor se găsește într-o avansată stare de degradare. Tencuiala de pe pereți este în multe locuri căzută, plouă prin 
acoperiș, ceasul Paul Garnier amplasat pe fațada dinspre peroane, asemănător celui din Gara Centrală din Paris, nu mai 
funcționează, iar maiestuosul candelabru de cristal care lumina sala de așteptare, încăpere în care se ţineau odinioară cele mai 
frumoase baluri ale acelor vremuri, a fost transferat la Regionala CFR Craiova, Gara din Curtea de Argeş pierzând astfel un 
element decorativ excepţional. Pentru a nu se vedea starea deplorabilă a clădirii, în luna decembrie 2017, cu ocazia funeraliilor 
Regelui Mihai I, pereții exteriori ai acesteia au fost acoperiți cu niște pânze, care între timp au început să se desprindă. 

În consecință, având în vedere potențialul turistic deosebit al municipiului Curtea de Argeș şi al zonei adiacente, 
restaurarea Gării Regale din Curtea de Argeş, singurul Oraș Regal din țară, şi menținerea sa în circuitul feroviar constituie o 
obligație morală și cel mai potrivit omagiu ce poate fi adus făuritorilor României Mari. 

În acest context, în data de 18 mai, Ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicațiilor, Lucian Nicolae Bode, a 
semnat contractul de finanțare pentru elaborarea expertizei tehnice în vederea realizării lucrărilor de reabilitare a Gării Regale 
din Curtea de Argeș, după ce în data de 18 martie 2020 fusese semnat şi contractul pentru DALI (documentația tehnico-
economică de avizare a lucrărilor de intervenție). Ministerul Transporturilor a precizat că, având în vedere statutul de 
monument de arhitectură al clădirii, lucrările de reparații, restaurare şi reabilitare vor fi realizate cu materiale şi tehnici 
specifice epocii în care a fost construită şi numai cu personal atestat de Ministerul Culturii pentru acest gen de obiectiv. 

Pentru mine, ca deputat de Argeș, semnarea acestui contract are o semnificație sporită. Fac această afirmație având în 
vedere că este încă unul dintre proiectele mele de suflet din acest mandat de deputat care, sub guvernarea PNL, devine 
realitate. Gara Regală din Curtea de Argeș, perla Căilor Ferate Române, lăsată să se prăbușească de Guvernele PSD, va fi, în 
sfârșit, restaurată şi reabilitată. Cunoscând foarte bine cât de necesară este salvarea acestui monument de arhitectură, mai ales 
pentru revitalizarea industriei turistice în zonă, am depus în ultimii trei ani amendamente la proiectele de legi ale bugetului de 
stat,    m-am adresat în mod repetat, prin întrebări și interpelări, declarații politice și comunicate de presă, miniștrilor cu 
responsabilități în domeniu, solicitându-le să adopte măsuri urgente pentru demararea investiției. 

De acum, am certitudinea că, într-un viitor apropiat, Gara Regală din Curtea de Argeș, care nu este o simplă clădire, ci o 
parte din istoria noastră națională, își va recăpăta splendoarea de altădată. 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Dănuţ Bica 
*** 
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Atacurile PSD la democrație și la ordinea de drept sunt în fapt atentate la siguranța și viața românilor 
 
Pandemia de coronavirus a avut ca efect advers și o recidivă a infecției cu ciumă roșie. În plină criză, PSD a apelat la 

toate tertipurile politicianiste posibile pentru a arăta că face ceva pentru români când, în fapt, toate acțiunile sale au fost 
îndreptate împotriva românilor. Nu este prima dată când face asta. De altfel, perioada în care s-a aflat la guvernare PSD a fost 
o perioadă plină de amenințări la siguranța și viitorul românilor, fie prin acțiuni directe – precum 10 august, dar mai ales prin 
inacțiunea și indolența de care PSD a dat dovadă. 

Un fapt revelator este și acela că Guvernul PSD știa că spitalele românești nu sunt pregătite pentru o criză sanitară de 
proporții și nu pot face față unei situații de criză. Aceste lucruri sunt spuse negru pe alb chiar într-un document oficial al 
Guvernului Dăncilă, adică într-un raport, o expunere de motive, care însoțea un proiect de Ordonanță de Urgență ce s-a 
discutat în ședința de Guvern din 21 martie 2018. În document, semnat de Viorica Dăncilă, Orlando Teodorovici și Paul 
Stănescu, se recunoaște deschis că „Starea infrastructurii sistemului de sănătate din România este precară și necesită atenție 
imediată pentru a evita viitoare situații de criză posibile. Mai multe spitale publice se află într-un stadiu avansat de uzură (...) 
Această stare de fapt duce la riscuri pentru pacienți (act medical ineficient, reacție redusă la situații de criză, infecții 
nosocomiale); riscuri pentru personalul medical, (...) cheltuirea ineficientă a banului public. (...) Infrastructura spitalicească 
neadecvată atrage după sine riscuri semnificative și reduce capacitatea de operare a sistemului public de sănătate.” 
Documentul continuă să enumere riscuri și neajunsuri pe 7 pagini, făcând trimitere, în același timp, la strategia de sănătate 
2014-2020, lucru care ne confirmă că PSD știa toate aceste lucruri din 2013, sau mai devreme, dar nu a făcut absolut nimic în 
afară de gargară la televizor și sifonat bani publici prin achiziții trucate, unele patronate chiar de Ministrul Sănătății PSD de la 
acea vreme – Sorina Pintea – prinsă cu mâna până la cot în punga cu șpagă. 

Aceasta este realitatea peste care a lovit apoi criza pandemiei de coronavirus. Nici măcar din martie 2018 și până în 
octombrie 2019, când a fost demis, guvernul PSD nu a făcut absolut nimic, în afară de numit oameni în posturi pe criterii 
politice, în afară de trucat licitații și luat șpăgi și promis verzi și uscate la televizor, în timp ce pacienții alergau după 
medicamente, se tratau în aceleași spitale vechi și pline de riscuri și blestemau cardul de sănătate și rețele electronice aranjate 
de prietenii lui Ponta - pe milioane grele de euro -  atât de bine că nici azi nu funcționează și pacienții sunt încă captivi în 
județul de reședință când e vorba de analize sau medicamente. Ce să mai vorbim de spitalele regionale mult promise, care nu 
erau decât niște planșe frumos colorate ca și autostrăzile imaginare ale condamnatului penal Dan Șova. 

PSD însă nu s-a oprit aici, ci a continuat războiul împotriva statului de drept și al democrației pe care îl poartă, cu 
victorii de etapă, de pe vremea lui Iliescu. N-a contat că politizata Curte Constituțională a fost desființată profesional de 
instanțele europene care au dovedit clar abuzurile făcute de PSD împotriva Codruței Koveși, n-a contat nici măcar că oameni 
mureau zilnic din cauza îmbolnăvirii cu COVID. PSD și-a dus atacul mai departe și a început să instige la ură și nesupunere. 
Folosind politizata Curte Constituțională care, în loc să fie un garant al legalității a început, sub bagheta lui Dorneanu, să 
semene tot mai mult cu instanțele staliniste, PSD a mers până acolo încât a împiedicat guvernul să mai poată lua decizii rapide 
și ferme, în plină pandemie, mutând regulile pe tărâmul circului și al trocului politic. Reșapând niște condamnați precum 
Adrian Năstase -  care are tupeul acum să dea România în judecată pentru o decorație dăruită de Iliescu - și Adrian Severin, 
care urlă prin Piața Victoriei, cu un puternic accent estic, instigând la revoltă, ori fostul director de circ, ajuns ministru în 
timpul lui Ponta – Bogdan Stanoievici – cel care împreună cu Meleșcanu a ținut românii din diaspora la coadă la votul din 
noiembrie 2014, împiedicându-i să voteze, PSD se agită pe mai departe, cu un cinism grotesc. 

Alta ar fi fost însă situația acum dacă România avea spitale regionale, dacă România avea stocuri de medicamente și 
echipamente de protecție în spitale, la început de pandemie și dacă PSD s-ar fi ocupat de guvernare nu de șpăgi. Altele ar fi 
fost măsurile luate pe timp de criză și altul ar fi fost impactul economic al pandemiei dar, din păcate, PSD s-a ocupat de jupuit, 
transformând România într-o sumă de moșii administrate de baronii partidului după modelul fanariot.  

Iată deci că toate acțiunile aiuristice ale PSD se răsfrâng, în fapt, în viața fiecărui cetățean, iar atacurile repetate la 
democrație și la ordinea de drept devin adevărate bombe cu efect întârziat care, mai devreme sau mai târziu, atentează direct la 
siguranța și la viața românilor. 

Deputat 
Sorin Ioan Bumb 

*** 
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E timpul Galațiului 
 

 În ultimii treizeci de ani, marile proiecte de infrastructură inițiate şi realizate în România au ocolit constant zona de 
sud a Moldovei, în contradicție cu potențialul economic şi perspectivele dezvoltării zonei. Lucrurile au ajuns atât de departe 
încât judeţul Galaţi a reprezentat o pată albă pe harta infrastructurii ţării şi, implicit, a zonei. 

Lipsa autostrăzilor, lipsa unei reţele de drumuri care să asigure interconectarea zonei prin infrastructură de mare viteză 
cu restul regiunii și, mai departe, cu restul țării a îngreunat dezvoltarea economică a  zonei. 

 A fost nevoie de o schimbare de viziune şi acest lucru s-a întâmplat odată cu schimbările politice din noiembrie 2019. 
Astfel, lucruri care trenau de ani de zile, proiecte pe care s-a depus praful au fost reanalizate, finanţate şi s-a demarat execuția 
într-un timp foarte scurt, ceea ce arată că, atunci când este bună credinţă şi dorinţă, totul este  posibil . 

 Marile proiecte de infrastructură gălăţene, uitate ani la rând, în 6 luni au primit un suflu nou, renăscând speranta 
prosperităţii populaţiei . 

 Iată câteva obiective, care au fost deblocate și se află în implementare  
 Centura Municipiului Tecuci, un proiect început în urmă cu 5 ani, oprit din lipsă de fonduri, a fost refinanţat, având 

perspective de finalizare apropiate. Prin construcția acestei Variante de Ocolire se redirecţionează traficul greu din Tecuci și, 
în acest mod, se opresc distrugerile provocate de trepidaţii şi se reduce poluarea . 

 Lansarea lucrărilor la Drumul de centură al Municipiului Galaţi, un proiect care inițial era fără finanţare, totuși, prin 
realocări, s-a reuşit finanţarea şi, în luna martie, au început lucrările. Acest proiect are rolul de a concentra traficul din nordul 
judeţului Galaţi, din municipiul Galaţi, de pe axul de transport Tecuci –Galaţi în zona Şendreni şi a deschide traficul pe drumul 
expres Galaţi –Brăila. Drumul de centură va avea un pod spectaculos de 600 metri şi o pistă pentru biciclişti .  

 Un proiect uitat şi readus în atenția autorităților centrale este „Drumul expres” Galaţi –Brăila, cu o lungime de 11 
Km., cu 2 benzi de circulație pe sens şi care va face legătura cu complexul rutier „Pod peste Dunăre” din zona Brăila  şi va 
facilita traficul din zona judeţului Galaţi spre acest  complex rutier .  

 Un alt obiectiv lansat de actuala guvernare este „Varianta ocolitoare a municipiului Galaţi”. Prin această lucrare se 
va facilita accesul mărfurilor din nordul Moldovei, PCTF Albiţa, Oancea, Giurgiuleşti, Portul Galaţi la complexul rutier 
„Podul peste Dunăre“ şi accesul la magistralele de transport spre Constanţa şi spre rețeaua de autostrăzi. Acest proiect este în 
faza licitațiilor de proiectare şi execuție şi are o importanță strategică, deoarece cumulează traficul de pe mai multe axe de 
transport zonale şi le dirijează spre magistrale importante de transport,  creând, astfel, facilități economiei zonale. 

 Un alt obiectiv important, care este susținut de Guvernul Orban, este realizarea „Platformei Multimodale Galaţi”, 
care va face din Galaţi cel mai mare port românesc la Dunăre  şi va fi un element important al culoarului de transport naval Rin 
- Main - Dunăre. Acest proiect, în valoare de 80 mil. EUR, va asigura realizarea platformei de operare pentru containere din şi 
către Asia. 

 Am enumerat câteva obiective de infrastructură uitate, tergiversate  sau oprite din implementare de către fostele 
guvernări PSD-iste, dar care au fost revigorate de Guvernul Orban, prin acțiuni concrete, care constituie un puternic semnal, în 
sensul că dezvoltarea infrastructurii nu trebuie să aibă culoare politică și că a venit şi timpul Galaţiului.   

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Victor Paul Dobre 
*** 

 

Seceta pe timp de pandemie 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Activitatea în agricultură, spre deosebire de celelalte ramuri ale economiei naţionale, se desfăşoară în condiţii de risc şi 

incertitudine, ca urmare a influenţei factorilor naturali, a căror evoluţie nefavorabilă poate provoca, an de an, însemnate 
pagube producătorilor agricoli. 

Seceta excesivă, inundaţiile şi temperaturile scăzute produc importante pabuge în agricultură. 
Nu este prima dată când abordez subiectul secetei și cum este afectat sectorul agricol.  
Și în acest an ne confruntăm cu această problemă. 
Însă anul acesta, pe fondul pandemiei de coronavirus, se suprapune o secetă gravă, pedologică, și care ar fi chiar mai 

cumplită decât cea din 1947. 
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Este concluzia specialiștilor din domeniu, care spun că de vină sunt iarna fără zăpadă, lipsa ploilor de primăvară și 
vântul puternic. Toate plantele semănate au început să se usuce și dacă nu va ploua în perioada următoare, pierderile pot 
ajunge până la sută la sută. 

Pe aproape 40% din teritoriul Romaniei se manifestă seceta pedologica extrema sau puternica, și cel mai puternic s-a 
resimţit în Moldova şi Dobrogea, unde a afectat trei milioane de hectare de culturi de grâu, orz, orzoaică şi rapiţă. 

Se estimează o pierdere a producției de până la 50% ceea ce ar acoperi necesarul de consum pentru aceste produse. Vor 
fi consecințe în lanț asupra prețurilor. Și asta fără să știm cât va dura această criză. 

Amploarea fenomenului este semnificativă și un numar foarte mare de fermieri se află în dificultate. 
Măsurile de sprijinire a producătorilor agricoli vin de la Parlament, cât și de la Ministerul Agriculturii.  
Săptămâna trecută, Comisia pentru agricultură din Camera Deputaților a adoptat Propunerea legislativă privind 

instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice 
nefavorabile. Această propunere prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de compensații 
producătorilor agricoli afectați de efectele fenomenelor meteorologice nefavorabile. 

Și ministrul agriculturii și dezvoltării rurale a declarat la începutul acestei luni că se vor acorda despăgubiri pentru 
secetă din fondurile naționale. 

Având în vedere Ordinul pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de 
fenomenele metorologive având ca efect seceta pedologică, deținătorii de terenuri agricole ale căror suprafețe de culturi 
agricole au fost afectate în procent de peste 30 la sută din suprafețele destinate producției vegetale, să depună înștiințări scrise 
la UAT-urile de care aparțin în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță (e-mail), în termen de 3 zile 
de la producerea distrugerii sau vătămării culturilor agricole deținute. 

Despăgubirile vor fi acordate după data de 15 iunie, pentru a se putea face o analiză a fiecărui județ în parte. 
Este evident în acest context că irigaţiile prezintă o importanţă deosebită, atât pentru asigurarea unor producții agricole, 

cât şi pentru ameliorarea condițiilor de mediu. Agricultura României poate fi performantă cu ajutorul sistemelor de irigat, iar 
fermierii, cât și consumatorii să nu mai sufere din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. 

Vă mulțumesc!       
Deputat 

Ică Florică Calotă 
*** 

                                                               
Dezvoltarea competențelor digitale, o prioritate 

 
Starea de urgență, impusă în România timp de două luni pentru a limita răspândirea coronavirusului, a confirmat o 

situație pe care am reclamat-o cu mulți ani în urmă. 
Închiderea școlilor și mutarea cursurilor în online, precum și necesitatea ca multe activități economice să se desfășoare 

de la distanță, prin intermediul Internetului, au arătat că România trebuie să recupereze rapid decalajul privind digitalizarea 
instituțiilor și asigurarea competențelor populației pentru utilizarea tehnologiei. 

Indicele european al digitalizării plasează capitalul uman din România pe locul 27 în UE în ceea ce privește 
competențele digitale. Conform ultimului raport al The Digital Economy and Society Index, doar 29% dintre persoanele cu 
vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani au aceste competențe de bază, față de media europeană de 57%, și doar 10% sunt la nivel 
avansat, față de media UE de 31%. Putem să recuperăm din acest decalaj, pentru că soluția există deja: educația continuă, pe 
tot parcursul vieții.  

În 2018, când la conducerea Ministerului Educației se afla Ecaterina Andronescu, am întrebat-o pe doamna ministru, 
oficial, ce măsuri are în vedere pentru a stimula participarea la programele de formare profesională și învățare pe tot parcursul 
vieții a adulților de vârstă activă. Întrebarea venea în contextul în care guvernul PSD-ALDE prevedea o investiție de circa 1,6 
miliarde de euro în această formă de educație. Evident, investiția a rămas pe hârtie. 

În România, rata de participare a adulților la educația formală sau non-formală era, în anul 2016, de doar 7%, conform 
datelor oferite, la începutul anului trecut, Ministerul Muncii. Așadar, acest minister avea în 2019 date neactualizate, vechi de 
trei ani. 

Situația trebuie schimbată rapid. Funcționarii publici au dreptul și obligația de a-și îmbunătăți, în mod continuu 
,abilitățile și pregătirea profesională. Instituțiile de stat trebuie să se digitalizeze urgent. În mediul privat, succesul aparține 
doar celor care știu să se adapteze.  
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Activitățile din mediul digital nu mai sunt din viitor, ceva de domeniul science fiction, ci fac parte din prezent. Iar 
dezvoltarea competențelor digitale trebuie să înceapă încă de la primele clase de școală. 
 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

*** 
 

PNL susține reducerea abandonului școlar  prin măsurile luate de către Guvernul Orban 
 

 Domnule președinte de ședință, 
 Stimați colegi, 
Joi, 14 mai 2020, Guvernul PNL a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care este acordat dreptul elevilor de a circula 

gratuit, dus-întors, de acasă până la școală, inclusiv cu transportul în comun sau trenul.  
Prin acest demers, PNL repară tot ceea ce au lăsat guvernele din urma noastră în aer în privința transportului elevilor. 

Într-o țară precum România, în care abandonul școlar este o problemă stringentă, această ordonanță vine în ajutorul familiilor 
și copiilor care nu-și pot permite să plătească transportul pentru a ajunge la școală. Astfel, elevii vor putea să circule gratuit, pe 
baza carnetului de elev, nemaifiind nevoiți să achiziționeze bilet sau abonament pentru drumul de acasă la școală și înapoi, iar 
gratuitatea se aplică inclusiv transportului cu trenul, metroul sau cel public în comun.  

Aceasta reprezintă încă o problemă rezolvată de Guvernul PNL, problemă pe care PSD-ul, care se mai și autodenumește 
social-democrat, nu doar că a lasat-o în aer, dar a și agravat-o, prin transformarea transportului județean din domeniul public în 
regim comercial, fapt care i-a pus în mare dificultate pe toți elevii din zona rurală.  

Noi, liberalii, ne reafirmăm credința că orice copil, indiferent de mediul social și economic în care s-a născut și a 
crescut, are dreptul la educație. Educația nu este un privilegiu, iar noi nu credem în privilegii, ci credem în egalitate de șanse; 
având șanse egale, fiecare om poate, în funcție de talentele și ambițiile sale, să-și croiască un drum potrivit aspirațiilor sale în 
această țară. Un om fără educație nu are cum să-și capete niciodată libertatea intelectuală, și își va căpăta cu greu libertatea 
economică.  

În plus, școala este cea care creează cetățeni responsabili, care își înțeleg drepturile și îndatoririle. A avea cetățeni 
informați și școliți duce la o mai mare democratizare a vieții politice, precum și la o mai mare responsabilizare a clasei 
politice. Dacă aruncăm o privire spre România interbelică, care se voia a fi un regim democratic, dar avea o rată a 
analfabetismului covârșitoare, viața și practica politică erau foarte departe de dezideratul democratic clamat, deoarece cetățenii 
nu aveau o cultură politică. Iar această cultură politică se formează numai prin educație.  

Partidul Național Liberal își dorește ca România să aibă cetățeni educați și informați, cetățeni care să participe activ la 
viața politică a țării, să vină la urne atunci când sunt solicitați și să voteze după cum le dictează conștiința. Niciun copil nu 
trebuie lăsat în urmă, doar pentru că a avut neșansa de a se fi născut într-o familie fără posibilități materiale, iar noi ne luăm 
angajamentul de a aduce cât mai mulți copii la școală, pentru că ei reprezintă viitorul nostru, al tuturor. 

 Vă mulțumesc! 
Deputat 

Robert Boroianu 
*** 

Marile proiecte de investiții sunt ale românilor și ale României 
Doamnelor şi domnilor,  
Stimaţi colegi, 
”În chestiunile mari, care stăpânesc viitorul unei neam, de care sunt legate interesele lui supreme, nu pot fi preţuri de 

tocmeală, nu pot fi motive de oportunitate care să te hotărască a te compromite, coborându-te de pe tărâmul înalt şi sigur al 
principiilor”. Sunt curioasă cu ce ochi ne-ar privi astăzi autorul acestor vorbe, marele I.C. Brătianu, pe noi, parlamentarii 
României, cei care reprezentăm vremelnic interesele acestei țări. 

Oare omul care a vândut o moșie a familiei pentru a putea aduce regalitatea în țară ar înțelege ceva din această veșnică 
gâlceavă a politicienilor români de astăzi, din această atmosferă de război, păguboasă pentru România? Ar pricepe el ceva din 
preocuparea care domnește de peste 30 de ani, o preocupare preponderent pentru imagine și mai puțin pentru ce rămâne în 
urmă? Ce ar înțelege Brătienii care s-au luptat pentru unirea românilor, dacă ar vedea ce puțin punem astăzi preț pe unitate și 
că ne lipește, de fapt, dorința de a coagula în jurul unor obiective comune. 

Stimați colegi, 
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Nu-mi face nicio plăcere să recunosc, dar reprezint una dintre cele mai sărace zone ale Uniunii Europene, Regiunea de 
Nord-Est a României. O regiune unde locuitorii au ieșit în stradă și au strigat, după 30 de ani de democrație: ”Moldova vrea 
autostradă!”. Moldovenii vor o cale de acces spre Vest, astfel ca afacerile să se dezvolte, mărfurile lor să aibă o șansă să devină 
competitive, iar locurile de muncă să fie mai bine plătite. Vă garantez că nu-i interesează nici numele ministrului sau al 
directorului de la CNAIR, nici câți bani sau alocat de la bugetul național sau de la Uniunea Europeană!  

În sfârșit, după 30 de ani, s-a intrat într-o linie dreaptă. Se lucrează la proiectul tehnic al A13 Brașov – Bacău. Ce motiv 
mai bun pentru PSD Bacău de a transforma, în plină pandemie, acest pas spre normalitate, într-un subiect de campanie 
electorală? În timp ce în România și peste tot în lumea se vorbea despre boală și moarte, despre solidaritate și respect, la Bacău 
s-a dus o luptă isterică pentru ca autostrada Brașov – Bacău să fie strâns legată de niște nume, aflate vremelnic în politică.  

Brătienii nu și-au dorit ca cineva să scrie că monarhia este a lor, că unirea este legată de ei, că au dat o constituție și că 
au modernizat România. Poate tocmai de asta au rămas în cartea de istorie, spre deosebire de cei care luptă cu disperare să-și 
lege numele de o șosea de centură și o autostradă, după ce au stat 30 de ani și au asistat, fără nicio viziune, la sărăcirea 
județului pe care l-au condus. 

Stimați colegi,  
Fac apel la noi toți. Să încetăm să mai fim niște caraghioși, care își smulg, la figurat, planșele autostrăzilor de sub nas, 

unii altora. Să încetăm să mai credem că tăierea unei panglici impresionează și aduce voturi. Să nu ne mai gândim că așa 
câștigăm alegerile, atribuindu-ne meritul unei investiții. Marile proiecte nu sunt ale PNL, PSD, USR sau UDMR. Sunt ale 
României și ale românilor! Paternitatea lor este neimportantă. Important nu este pe al cui mandat s-a gândit o investiție, ci dacă 
aceasta a fost dusă la capăt și a devenit funcțională.  

Dacă Brătienii și toți marii oameni politici ar fi procedat cum se întâmplă astăzi, nu am mai fi vorbit despre România 
Mare și modernă, despre bunăstarea interbelică, despre Universități. Nicolae Titulescu sigur n-ar fi fost niciodată președintele 
Ligii Națiunilor, pentru că s-ar fi trezit cineva să-l boicoteze, să-i confecționeze o biografie plină de ridicol.  

Stimați colegi, greșim cu toții! Românii s-au săturat de toate aceste dispute fără sens. Prea puțin contează că ministru era 
Șova sau Bode, sau că un europarlamentar a vrut să transforme un proiect din Masterplanul pentru Transporturi al Uniunii 
Europene într-o victorie personală. Românii sunt interesați ca proiectele să fie realizate, sunt bucuroși să vadă că marile 
investiții sunt duse mai departe, de la un Guvern la altul, nu băgate prin sertare și blocate, doar pentru că au aparținut 
predecesorilor. 

Vă garantez că alegătorii noștri, ai tuturor, apreciază mai mult concordia și mai puțin jocul politicianist. Este momentul 
să acceptăm că marile proiecte nu trebuie să aibă culoare politică, pentru că în spatele lor stau oamenii și nevoile comunităților.  

 Vă mulţumesc.       
Deputat 

Tudorița Lungu 
*** 

 

Starea de alertă - ne menținem vigilența, respectăm regulile, combatem pandemia! 
 

Lupta cu noul coronavirus nu s-a încheiat, pandemia nu s-a terminat pe 15 mai, odată cu starea de urgență! Mulțumim 
românilor care au înțeles - într-o proporție covârșitoare și care ne face mândri - că regulile impuse de autorități trebuiau să fie 
respectate cu sfințenie. Toți românii trebuie să știe că a fost adoptată decizia de a se institui stare de alertă prin Hotărâre de 
Guvern, în conformitate cu prevederile legii. Cei care încalcă legea trebuie să știe că Guvernul are toate pârghiile legale și 
toate instrumentele juridice pentru a impune respectarea măsurilor, a regulilor stabilite care au un singur scop, protejarea 
sănătății și vieții românilor.  

Toate ministerele cu atribuții în cadrul Stării de Alertă vor emite acte normative în baza legii și a HG pentru a stabili 
toate regulile de desfășurare a transportului public, a activității în instituții, în spațiile comerciale, de desfășurare a activității la 
centrele de îngrijire personală, în centrele de îngrijire a persoanelor vulnerabile și în alte spații publice. Toate ministerele vor 
lucra activ cu Ministerul Sănătății pentru a genera împreună toate reglementările secundare pentru a avea garanția că în fiecare 
loc se petrec lucrurile astfel încât să împiedice la maxim riscul de răspândire a riscului.  

În ciuda atenționărilor autorităților, în ultimele zile au fost mai multe adunări publice sau mai multe evenimente la care 
s-au adunat mai multe persoane decât numărul permis de lege în situația în care suntem, de stare de alertă: așa-zisele proteste 
din Piața Victoriei, petrecerea din Herăstrău și îmbulzeala de la granița de Nădlac.  
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În mod obișnuit, în țară intră pe la Vama Nădlac aproximativ 3.000 de persoane pe zi, dar în aceste zile am avut un 
adevărat val. În două zile am înregistrat aproximativ 20.000 de intrări. Guvernul a dispus toate măsurile posibile pentru a 
gestiona situația: a direcționat traficul de persoane către toate intrările în țară, a crescut numărul de posturi la care se operează 
datele la intrarea în țară, a asigurat măsurile care sunt necesare pentru a păstra distanța fizică pentru perioada de așteptare, a 
deschis toate punctele de trecere, atât cele pentru transportul de marfă, cât și cele pentru intrarea persoanelor. În plus, românii 
care vin sunt întâmpinați cu apă și măști de protecție, dacă nu au. 

În București, parcurile sunt în subordinea autorităților locale, adică a Primăriei Generale sau a primăriilor de sector, 
poliția locală trebuia să intervină ferm în astfel de cazuri. Situația din Herăstrău putea fi prevenită dacă forțele de ordine se 
mobilizau mai bine și interveneau de la început, în loc să asiste la petrecerea ad-hoc de acolo. Forțele de ordine aveau toate 
instrumentele legale să intervină, însă nu au făcut-o sau au făcut-o mult prea târziu. În orice caz, s-au luat deja măsuri 
împotriva teraselor care au pus muzică și care au vândut mâncare „la pachet”. În plus, am decis să suplimentăm numărul 
forțelor de ordine din parcuri pentru ca astfel de evenimente să nu mai aibă loc. Românii trebuie să știe că în situații similare 
riscă amenzi de până la 2500 de lei, pentru că sunt interzise grupurile de peste 3 persoane.  

În ceea ce privește protestele din Piața Victoriei, Partidul Național Liberal consideră că dreptul de a protesta este 
fundamental într-o democrație, tocmai de aceea acest drept apare în orice document democratic din întreaga lume, inclusiv în 
Constituția României. În acest caz, nimeni nu pune în discuție dreptul acelor oameni de a protesta, problema apare că unii 
dintre acei oameni nu au respectat recomandările noastre de a păstra distanțarea socială și de a proteja astfel sănătatea și viața 
lor, a familiilor lor, a prietenilor lor și a altor persoane cu care intră în contact. 

Guvernul României a luat aceste măsuri pentru românii să fie mai bine protejați de acest virus și acesta este motivul 
pentru care situația în România nu este scăpată de sub control, așa cum se întâmplă în alte state europene. Înțelegem faptul că 
unii cetățeni au trecut cu greu prin aceste două luni, tuturor ne este greu să nu ne vedem cu familia, cu prietenii, să nu putem 
merge în vacanțe. Îi atenționăm însă pe toți că astfel de evenimente pot strica efortul întregii națiuni și că pot pune în pericol 
atât sănătatea și viața românilor cât și revenirea economică. 

 
Deputat 

Laurențiu Leoreanu 
*** 

 
 

 Întrebări 
 

 
Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 

 
Digitalizarea sectorului energetic 

Stimate domnule ministru, 
Digitalizarea este una dintre principalele măsuri de eficientizare a activității diferitelor sectoare economice, folosirea 

internetului și a noilor tehnologii de comunicații fiind esențială pentru funcționarea economiei. 
Digitalizarea sectorului energetic este o temă de actualitate, patronate din acest sector semnalând recent necesitatea 

realizării unor proiecte digitale care să îmbunătățească activitatea în acest sector economic de o importanță vitală pentru 
economie. 

Vă rog să-mi comunicați ce proiecte de digitalizare au fost implementate în sectorul energetic în ultimii 4 ani și care este 
rezultatul acestor proiecte. Menționez că doresc răspuns scris.  

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 
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Adresată domnului Ioan-Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene 
 

Fondurile absorbite de România prin intermediul Inițiativei Europene pentru Ocuparea Tinerilor 
 

Stimate domnule ministru, 
Tinerii și integrarea lor socio-profesională reprezintă una dintre cele mai importante teme ale actualității europene. În 

acest sens, Inițiativa Europeană pentru Ocuparea Tinerilor (YEI) a reprezentat un instrument deosebit de important pentru 
realizarea și finanțarea proiectelor destinate tinerilor. 

Vă rog să-mi comunicați care este numărul total de proiecte depuse în România în cadrul Inițiativei pentru Ocuparea 
Tinerilor (YEI), din 2017 și până în prezent, care este numărul de proiecte finanțate și care este valoarea totală a proiectelor 
finanțate prin acest instrument, în perioada menționată. 

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

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată domnului Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului 
 

Stadiul implementării Programului Național de Consiliere și Orientare în Carieră pentru tineri 
 

Stimate domnule ministru, 
Una dintre cele mai importante activități derulate de către Ministerul pe care îl conduceți vizează consilierea și 

orientarea în carieră a tinerilor, activitate realizată prin intermediul Centrelor pentru Tineret. 
Vă rog să-mi comunicați care este numărul Centrelor de Tineret funcționale în mediul rural și în mediul urban, care sunt 

activitățile realizate de aceste centre în ultimii 2 ani pentru orientarea și consilierea tinerilor, precum și care este numărul 
tinerilor beneficiari implicați în aceste acțiuni. Menționez că doresc răspuns scris.  

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,       Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată domnului Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului 
 

Programele naționale de formare pentru tineri 
Stimate domnule ministru, 
Vă rog să-mi comunicați care sunt programele naționale de formare pentru tineri implementate de Ministerul Tineretului 

și Sportului în ultimii 4 ani și care sunt rezultatele fiecăruia dintre aceste programe, precum și care sunt programele naționale 
de formare pentru tineri aflate în derulare și care sunt obiectivele fiecăruia dintre aceste programe. Menționez că doresc 
răspuns scris.  

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată doamnei Monica Cristina Anisie, ministrul Educației și Cercetării 
 

Funcționarea bibliotecilor școlare 
Stimată doamnă ministru, 
Potrivit unei statistici emisă de Ministerul Educației în anul 2018, în România există peste 4.700 de biblioteci școlare, 

majoritatea acestora aflându-se în mediul rural. Dintre acestea, doar 750 dețineau unități bibliografice în format electronic, 
accesibile pentru împrumut. Aceste biblioteci sunt finanțate de școlile în care funcționează, iar îmbunătățirea fondului de carte 
se realizează din fondurile alocate de școală sau de consiliile locale.  
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Vă rog să-mi comunicați dacă există, la nivelul Ministerului Educației, un program național destinat dezvoltării 
activității bibliotecilor școlare, sau reglementări naționale privind achiziția de carte și activitățile pe care aceste biblioteci 
școlare trebuie să le desfășoare. Totodată, vă rog să-mi comunicați în sarcina cărei instituții revine controlul activității acestor 
biblioteci școlare și mai ales controlul fondului de carte pe care ele îl dețin. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată doamnei Monica Cristina Anisie, ministrul Educației și Cercetării 
 

Evaluarea învățământului la distanță 
Stimată doamnă ministru, 
Potrivit unui sondaj privind școala on-line, realizat recent de către UNICEF România, 95% dintre elevi au acces la 

dispozitive conectate on-line pe care le pot folosi pentru învățare. Cu toate acestea, 44% dintre elevi au declarat că învățarea 
on-line acoperă doar materiile de bază și doar 11% dintre elevi fac cursuri zilnic. 

Vă rog să-mi comunicați ce acțiuni aveți în vedere pentru remedierea acestor situații și pentru o mai bună desfășurare a 
procesului de învățare on-line. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,       Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată doamnei Monica Cristina Anisie, ministrul Educației și Cercetării 
 

Eliminarea Institutului Național pentru Fizică și Inginerie Nucleară – Horia Hulubei 
din consorțiul european ELI 

Stimată doamnă  ministru, 
Proiectul laserului de mare putere realizat de către Institutul Național pentru Fizică și Inginerie Nucleară – Horia 

Hulubei (IFIN-HH) a fost o extraordinară reușită pentru România, aducând țara noastră în elita cercetării științifice 
internaționale. Din păcate, recent, consorțiul european ELI, din care face parte acest proiect, a decis eliminarea României din 
această rețea. Mai mult chiar, Ministerul Cercetării și Inovației din Franța vorbește de un conflict deschis între IFIN-HH și 
Asociația Europeană EuroGammaS din cauza căruia Franța își suspendă participarea la orice manifestare organizată la 
Măgurele, în legătură cu consorțiul ELI. 

Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați care sunt cauzele acestei situații conflictuale și mai ales ce 
măsuri aveți în vedere pentru remedierea acestor probleme și reintegrarea României în rețeaua europeană care gestionează 
acest proiect de cercetare unic la nivel mondial. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată domnului Ion Ștefan , ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
 

Stadiul implementării Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 
 

Stimate domnule ministru, 
Vă rog să-mi comunicați care este stadiul actual al implementării Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, la 

nivel național, precum și detaliat, la nivelul județului Alba. Menționez că doresc răspuns scris. 
Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 
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Adresată domnului Antonel Tănase, secretar general al Guvernului 
 

Campania Națională „Centenar prin Înfrățiri” 
Stimate domnule ministru, 
Una dintre acțiunile realizate de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (instituție cărei Secretariatul General al 

Guvernului i se subrogă în prezent în toate drepturile și obligațiile) în marja Centenarului Marii Uniri a fost Campania 
Națională „Centenar prin Înfrățiri”,  prin care județele României și sectoarele Municipiului București urmau să se înfrățească 
cu unități administrativ-teritoriale similare din statele unde există comunități de români. 

Vă rog să-mi comunicați care sunt înfrățirile realizate în cadrul acestei campanii naționale, care sunt obiectivele fiecărei 
astfel de înfrățiri și care sunt acțiunile realizate până acum în cadrul fiecăreia dintre aceste înfrățiri. Menționez că doresc 
răspuns scris.  

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată domnului Nelu Tătaru,  ministrul Sănătății 
 

Reutilizarea consumabilelor de unică folosință întrebuințate la intervențiile chirurgicale 
 

Stimate domnule ministru, 
Recent, a fost publicată o anchetă jurnalistică care arată că medicii oftalmologi din România reutilizează consumabile de 

unică folosință întrebuințate la operațiile de cataractă, acest fapt generând riscul de contaminare al pacienților sănătoși cu 
viruși si bacterii provenite de la pacienți bolnavi. În exemplele prezentate – de ordinul zecilor de mii - figurau atât clinici și 
spitale private, cât și spitale de stat.  

Vă rog să-mi comunicați dacă există prevederi clare asupra materialelor și subansamblelor medicale considerate de 
unică folosință, folosite la operațiile chirurgicale, precum și dacă a fost demarată o anchetă a Ministerului Sănătății  care să 
stabilească dacă la nivelul spitalelor publice din România sunt reutilizate materiale și subansamble medicale de unică folosință.  
Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

Adresată domnului Ion Ştefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi   Administraţiei 
 

Stadiul Proiectului de investiții, consolidare si restaurare a Cazinoului din Constanța 
 

Stimate domnule ministru,  
După foarte mulți ani în care șansa reabilitării clădirii Cazinoului din Constanța a fost blocată de birocrație și 

incompetență, lucrările la Proiectul de investiții consolidare și restaurare au fost demarate în acest an, fiind realizate de către 
Compania Națională de Investiții (CNI). Astfel, vor fi realizate mai multe categorii de lucrări, printre care înlocuirea învelitorii 
acoperişului, refacerea şi repararea pereţilor exteriori şi interiori, păstrând specificul arhitectural şi decorativ al clădirii, 
restaurarea componentelor artistice şi ale celor arhitecturale, restaurarea şi inlocuirea tâmplăriei deteriorate. 

În acest context, mă adresez dumneavoastră, domnule ministru, și vă rog să îmi comunicați ce tip de lucrări au fost 
executate până în acest moment și în ce stadiu ar trebui să se afle proiectul la sfârșitul acestui an, conform contractului încheiat 
în acest sens? 

Menționez că doresc răspuns scris. 
Cu stimă,          Deputat 

Bogdan-Iulian Huțucă 
*** 
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Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii 
 

Precizări referitoare la programul național de oncologie pediatrică 
 

Stimate domnule ministru,  
5.000 de copii din România sunt diagnosticați cu o formă de cancer, în fiecare an. O treime din formele de cancer 

întâlnite în rândul copiilor este reprezentată de leucemie, iar leucemia acută limfocitară (ALL) și leucemia mieloidă acută 
(LMA) sunt cele mai frecvente. Cancerul cerebral și alte tipuri de cancer ale sistemului nervos constituie o cincime din 
cazurile de cancer întâlnite în rândul copiilor. 

Deși în ultimii 50 de ani progresele înregistrate în tratamentele cancerului la copii au fost enorme, din păcate datele ne 
arată că aproximativ 25% dintre pacienții copii mor din cauza acestei boli. 

Astfel, încă în România, cancerul rămâne principala cauză de mortalitate determinată de o boală în rândul copiilor cu 
vârste cuprinse între 1 și 19 ani. 

În acest context, mă adresez dumneavoastră, domnule ministru, și vă rog să îmi comunicați ce sumă a fost alocată 
programului național de oncologie, în special cea pediatrică, în anul 2019, și cum a fost repartizată aceasta unităților medicale 
de la nivelul  județului Constanța. De asemenea, vă rog să-mi precizați ce sume au fost alocate în acest an pentru programul 
mai sus menționat, la nivelul județului Constanța. Menționez că doresc răspuns scris. 

Cu stimă,      
Deputat 

Bogdan-Iulian Huțucă 
*** 

 

Adresată doamnei Monica Cristina Anisie, ministrul Educației și Cercetării 
 

Realizarea investițiilor în domeniul digitalizării sistemului național de învățământ 
 

Stimată doamnă ministru, 
Pandemia de COVID-19 a generat o situație excepțională și pentru sistemul de învățământ din România. În acest 

context, organizarea activităților de învățare online, cu ajutorul echipamentelor electronice, a asigurat posibilitatea desfășurării 
cursurilor în perioadele în care au fost decretate starea de urgență și, ulterior, de alertă și va face posibilă încheierea anului 
școlar 2019-2020. 

Pentru a reuși să pună în practică această metodă modernă de învățare, Guvernul României a fost nevoit să găsească 
soluții în timp real la toate provocările aduse de criza sanitară și de imperativul asigurării distanțării sociale. Printre altele, 
acestea s-au concretizat în semnarea unui număr de 10 protocoale, cu scopul asigurării accesului elevilor și cadrelor didactice 
la platforme educaționale și la materiale educaționale deschise, achiziția de către Ministerul Educației și Cercetării a 250.000 
de tablete pentru dotarea elevilor din mediile defavorizate, continuarea Programului ,,Euro 200” pentru acordarea unui ajutor 
financiar elevilor și studenților în scopul achiziționării de calculatoare. 

Cu toate acestea, pregătirea viitorului an școlar 2020-2021 se confruntă încă de pe acum cu mari provocări, în condițiile 
în care majoritatea specialiștilor din domeniul medical avertizează asupra posibilității apariției unui al doilea val de 
îmbolnăviri provocat de coronavirus. În acest sens, este clar că se impune ca acțiunile de digitalizare a sistemului de 
învățământ public din România să fie continuate cu maximă intensitate pe parcursul verii, iar resursele financiare 
nerambursabile puse la dispoziție de Comisia Europeană să fie utilizate prioritar în acest scop. 

Având în vedere cele prezentate anterior, vă rog să răspundeți la următoarele întrebări: 
 1. În condițiile în care guvernele care s-au aflat la putere în perioada 2016-2019 au declarat că au utilizat sume foarte 

mari pentru digitalizarea învățământului, care nu se regăsesc în realitate nici în echipamente și nici în platforme educaționale, 
ați dispus organizarea unui audit pentru a verifica modul în care au fost cheltuite aceste fonduri? Dacă răspunsul este afirmativ, 
care au fost rezultatele verificărilor și ce decizii ați adoptat după efectuarea acestora? 

 2. Având în vedere probabilitatea ridicată ca și în anul școlar următor să se impună organizarea online a unora dintre 
cursuri, ați dispus construcția unei arhitecturi informaționale (platforme educaționale) care să poată fi utilizată cu ușurință de 
elevi și profesori sau încheierea de parteneriate în acest scop cu platforme preexistente din mediul privat național sau extern? 
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 3. În condițiile în care un număr mare de elevi și profesori dispun de echipamente electronice de comunicare (tablete 
sau PC-uri) învechite, depășite tehnic și moral, veți continua procesul de achiziție de echipamente pentru susținerea 
învățământului online și în scopul dotării acestei categorii de utilizatori? 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulțumesc! 
Cu deosebită considerație,        Deputat  

Dănuț Bica 
*** 

 

Adresată domnului Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Declararea Pădurii Trivale din municipiul Pitești, județul Argeș, drept arie protejată de interes național 
 

Stimate domnule ministru, 
Parcul Dendrologic Trivale, considerat unul dintre simbolurile municipiului Pitești, situat la doar cinci minute de mers 

pe jos de centrul orașului, a fost amenajat, începând cu anul 1900, în cadrul unei păduri seculare de stejar, conform proiectului 
arhitectului peisagist Edouard Redont, devenind locul favorit de promenadă al piteștenilor. Aici se întâlnesc trei văi ale unor 
pâraie, de unde și denumirea de Trivale. Parcul este dotat cu alei, poduri, băncuțe, foișoare, felinare, iar pe teritoriul său sunt 
amplasate Schitul Trivale, o grotă și Gradina Zoologică. 

Parcul Trivale, care se numără printre cele mai frumoase și mai mari parcuri urbane din țară, a fost declarat monument 
al naturii în anul 1939. 

Pădurea Trivale se întinde pe o suprafață de 2200 hectare, dintre care 1171,3 hectare aparțin Parcului Trivale, și este 
formată din stejari termofili, a căror raritate, împreună cu diversitatea vegetației și însemnătatea fitogeografică, plasează 
rezervația forestieră Trivale în rândul pădurilor de importanță deosebită. Din acest considerent, în anul 1994 a fost declarată de 
Consiliul Județean Argeș rezervație forestieră de interes local. 

Cu toate acestea, atât autoritățile administrației publice locale, cât și reprezentanții societății civile consideră că este 
imperios necesară obținerea de către Pădurea Trivale a statutului de arie naturală protejată de interes național, pentru a 
beneficia de un regim legislativ superior de conservare. În acest scop, a fost elaborată documentația necesară instituirii 
regimului de rezervație naturală pentru o suprafață de 432,3363 hectare din cadrul Pădurii Trivale, pe care Agenția Regională 
pentru Protecția Mediului Pitești a înaintat-o în anul 2010 la Ministerul Mediului și Pădurilor, în vederea promovării prin 
hotărâre de guvern. Ca relief, această suprafață acoperă coline joase, cu altitudinea cuprinsă între 290 și 430 metri. 

În prezent, zona propusă ca arie naturală protejată de interes național se confruntă cu amenințări majore la adresa 
biodiversității, respectiv cu tendința degradării ireversibile a capitalului natural, mai ales prin schimbarea destinației 
terenurilor. Statutul de rezervație naturală, odată obținut, va contribui atât la conservarea habitatelor și speciilor naturale 
importante sub aspect floristic, faunistic și forestier, cât și la menținerea pronunțatului caracter peisagistic și recreativ. 

În consecință, având în vedere importanța deosebită pe care o prezintă conservarea Pădurii Trivale pentru locuitorii 
municipiului Pitești și ai localităților limitrofe, pe parcursul ultimilor ani am formulat și transmis ministrului de resort 
întrebările cu privire la acest subiect înregistrate la Camera Deputaților cu nr. 2230A/14.11.2017, nr. 4542A/11.06.2018 și nr. 
8006A/14.05.2019, solicitând informații cu privire la stadiul desfășurării demersurilor legale inițiate în acest scop și măsuri 
pentru urgentarea finalizării acestora, la care am primit răspunsurile Ministerului Mediului nr. 8196/GLG/08.12.2017, nr. 
4303/GLG/03.07.2018 și nr. 2560/GLG/28.05.2019. 

În acest context, vă rog ca, în completare la răspunsurilor menționate anterior, să-mi comunicați care este stadiul 
derulării procedurilor pentru obținerea de către Pădurea Trivale a statutului de rezervație naturală (arie naturală protejată de 
interes național), ce etape au fost parcurse ulterior formulării ultimului răspuns, care au fost cauzele întârzierilor și când 
estimați că se vor finaliza formalitățile legale și va fi adoptată hotărârea de guvern în acest sens. De asemenea, vă solicit să 
dispuneți toate măsurile care se impun pentru urgentarea încheierii acestor demersuri. Solicit răspuns în scris. 

Vă mulțumesc! 
Cu deosebită considerație,       Deputat  

Dănuț Bica 
*** 
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Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii 
 

Cultura din România în stare de urgență 
Stimate domnule ministru, 
Actuala pandemie a afectat grav inclusiv domeniul cultural și, se pare, că va mai avea de suferit și în continuare. După 

ce teatrele, operele, cinematografele, sălile de concert sau festivalurile au fost printre primele obligate să-și închidă porțile, nu 
se știe de când și în ce condiții vor putea fi redeschise. 

În tot acest timp, mai multe state ale UE au avansat diverse măsuri de susținere a domeniului, alocând ajutoare 
excepționale, atât pentru artiști, cât și pentru și instituțiile culturale. 

În contextul în care actuala pandemie face ca artiștii și profesioniștii din domeniu să fie grav afectați, vă rugăm să ne 
răspundeți la următoarele întrebări: 

 Din estimările ministerului, care este numărul artiștilor afectați de actuala pandemie? 
 Ce măsuri aveți în vedere pentru susținerea acestora, în special a celor independenți, pentru care spectacolele erau 

aproape singura sursă de venit? 
 Cum veți susține sectorul privat din domeniul cultural? 
Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.         Deputat  

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

 

Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Cine va plăti pentru eșecul Programului Tomate? 
Stimate domnule ministru, 
Printre măsurile din cadrul politicii agricole și de dezvoltare rurală ale guvernărilor PSD era și cea privind susținerea 

producției de tomate. Acest program ar fi trebuit să asigure produse proaspete în extrasezon pentru consumatorii români, să 
sprijine activitățile din legumicultură, prin crearea de locuri de muncă, dar și să convingă tinerii să se instaleze în mediul rural. 

Recent, ați declarat că Programul Tomate a fost compromis pentru că s-a permis să fie date în plată foarte multe dosare 
fictive, mai mult unele fiind și respinse. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
 Care au fost bugetele alocate pentru Programul Tomate și care au fost rezultatele obținute în urma finanțării acestui 

program? 
 Câți tineri s-au instalat în mediul rural ca urmare a acestui program? 
 Dacă ați semnalat faptul că doar în județul Olt sunt 417 dosare fraudate, care ar putea fi dimensiunea națională a 

acestui fenomen?  
 Ce măsuri aveți în vedere pentru a schimba sau a îmbunătăți programele de sprijin din agricultură care nu 

funcționează? 
Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.         Deputat  

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

 

Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Precizări referitoare la sprijinul fermierilor care practică agricultura ecologică 
 

Stimate domnule ministru,  
Potențialul țării noastre pentru dezvoltarea agriculturii ecologice este unul foarte mare, iar condițiile pedoclimatice sunt 

benefice pentru practicarea acestui tip de agricultură. Prin practicarea acesteia se dorește atât dezvoltarea durabilă a 
agriculturii, sporirea interesului față de dezvoltarea spațiului rural prin valorificarea resurselor naturale, dar și nevoia de a de a 
conserva și dezvolta mediul înconjurător. 
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În acest context, mă adresez dumneavoastră, domnule ministru, și vă rog să îmi comunicați ce măsuri aveți în vedere, la 
nivelul ministerului, pentru a încuraja fermierii să practice agricultura ecologică. De asemenea, vă rog să îmi comunicați cum 
au fost sprijiniți concret fermierii activi, înregistrați în sistemul de agricultură ecologică și care a fost cuantumul plăților 
compensatorii care acoperă costurile suplimentare, precum și pierderile de venituri, ca urmare a practicării agriculturii 
ecologice, la nivelul anului 2019. Menționez că doresc răspuns scris. 

Cu stimă,  
Deputat 

Aurel-Robert Boroianu 
*** 

Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii 
 

Importanța donării de plasmă  convalescentă 
 

Stimate domnule ministru,  
Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (A.P.A.A.) și Asociația Română a Pacienților cu Imunodeficiențe Primare 

(ARPID), reprezentând pacienții care sunt dependenți de medicamente fabricate din plasmă umană, atrag atenția asupra 
faptului că, în prezent, mai puțin de 100 dintre cei peste 12.000 de români vindecați de infecția cu noul coronavirus au donat 
plasmă convalescentă, care poate fi folosită în tratarea pacienților infectați cu COVID-19 aflați în stare critică. 

În acest context, mă adresez dumneavoastră, domnule ministru, și vă rog să îmi comunicați dacă la nivelul județului 
Constanța s-au înregistrat astfel de donatori și dacă aveți în vedere derularea unei campanii de informare a populației, cu 
privire la importanța donării de plasmă convalescentă. 

Menționez că doresc răspuns scris. 
Cu stimă,          Deputat  

Aurel-Robert Boroianu 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


