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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 
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  II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN  
      CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 -  Grupul parlamentar al PSD.................................................................................................................................................20 
 -  Grupul parlamentar al PNL.................................................................................................................................................44 
 -  Grupul parlamentar al UDMR.............................................................................................................................................67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   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 2021 
 

(Situaţia cuprinde datele la 12.02.2021) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1725 

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2021 1628 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2021 97 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 58 

62 

– votate  
 

60 

             din care: - înaintate la Senat      2 

                            - în procedura de promulgare 1 

                            - promulgate* 0 

                            - respinse definitiv 57 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1655 

a) pe ordinea de zi 614 

b) la comisii  
 

1013 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 21 

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

7 

3) Clasate 13 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 2 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 2 

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

 
 

    Cele 60 de iniţiative legislative votate privesc: 
                                  3 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                            din care: 
                                   1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                   2 proiecte de legi 
                               57 de propuneri legislative 
                             din care 
ale Guvernului                
 
               * În anul 2021 au fost promulgate 5 legi, din inţiativele legislative adoptate în anul 2020. 
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                             din care 
rdonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                                      
 
 
 
 

B. Situaţia inițiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 
 

Şedinţele din zilele de luni, 8 și miercuri, 10 februarie 2021 
 

 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 43 
  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          39               

39        

   - votate 
 

39 

                           - la promulgare 
 

  1 

                           - respinse definitiv 
 

38 

 
 

 

Retrimise la comisii 
 

1 

 
 
 

 Cele 39 de iniţiative legislative votate privesc: 
 

                        1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                    38 de propuneri legislative 
 
ivesc: 
 

 
 

Ives   
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ives r  C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
în săptămâna 8 – 12 februarie 2021 

 
 

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

1. 
PL-x 409/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - 
S.A.  
 
 

 II. Proiecte de legi pentru care procedura legislativă a încetat: 
 

1.  PL-x 109/2016 - Proiect de Lege privind instituirea unor cerinţe generale referitoare la lucrările la reţelele şi 
gospodăriile tehnice care afectează străzile şi parcările publice  
 

2.  Pl-x 445/2016 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală  
 

3.  PL-x 54/2017 - Proiect de Lege pentru completarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice  
 

4.  Pl-x 279/2016 - Propunere legislativă pentru completarea articolului 63 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată şi actualizată  
 

5.  Pl-x 398/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari  
 
 

6.  PL-x 402/2016 - Proiect de Lege pentru modificarea 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  
 

7.  Pl-x 385/2017 - Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 
privind taxele judiciare de timbru  
 

8.  PL-x 545/2017 - Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării 
comune a pieţei vitivinicole nr.164/2015  
 

9.  Pl-x 333/2017 - Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic  
 

10.  Pl-x 62/2018 - Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind 
administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local  
 

11.  PL-x 95/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  
 

12.  Pl-x 386/2017 - Propunere legislativă pentru completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  
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13.  PL-x 563/2017 - Proiect de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice  
 

14.  Pl-x 109/2018 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate 
din cereale  
 

15.  Pl-x 7/2018 - Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate  
 

16.  Pl-x 117/2018 - Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice 
 

17.  Pl-x 154/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991  
 

18.  Pl-x 178/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea punctului 10 din Anexa nr.2 la Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii  
 

19.  Pl-x 264/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea art.15 alin.(1) şi (2) din Legea cooperaţiei agricole 
nr.566 din 2004  
 

20.  Pl-x 247/2018 - Propunerea legislativă privind completarea art.5 al Ordonanţei de Guvern nr.70/2002 privind 
administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local  
 

21.  PL-x 288/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea punctului 1 din anexa nr.1 din Ordonanţa Guvernului 
nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor  
 

22.  Pl-x 431/2018 - Propunere legislativă pentru completarea Legii 265/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor  
 

23.  Pl-x 480/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.296/2004 privind Codul 
consumului  
 

24.  Pl-x 353/2018 - Propunere legislativă pentru completarea art.292 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal  
 

25.  Pl-x 642/2018 - Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul expertizării în securitate şi sănătate 
ocupaţională  
 

26.  Pl-x 87/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr.123/2012  
 

27.  PL-x 62/2019 - Proiect de Lege privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind 
reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile 
 

28.  PL-x 617/2015 - Proiect de Lege pentru condamnarea totalitarismului comunist şi pentru cultivarea memoriei 
naţionale antitotalitare  
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29.  PL-x 93/2014 - Proiect de Lege privind adoptarea de măsuri specifice în vederea dezvoltării comunităţilor sărace  
 

30.  PL-x 542/2011 - Proiect de Lege privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice  
 
 

31.  PL-x 129/2016 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru 
agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală  
 

32.  Pl-x 336/2015 - Propunere legislativă privind Cinematografia  
 

33.  Pl-x 603/2013 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.6 - din Legea (r) nr.61 din 22/09/1993  
 

34.  PL-x 334/2016 - Proiect de Lege pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 
  

35.  Pl-x 491/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61 din 22 septembrie 1993 
privind alocaţia de stat pentru copii  
 

36.  PL-x 550/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) şi (4) ale art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia 
de stat pentru copii  
 

37.  PL-x 61/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  
 

38.  PL-x 463/2016 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.78 din Legea nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  
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D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
 

( la data de  11 februarie  2021 ) 
 

I.  În perioada  8 – 11  februarie  2021  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 24 rapoarte, din care 1 raport 

suplimentar. 
Comisiile permanente au depus  22 avize. 
Cele 24 rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare          10 
 rapoarte de respingere       14  

 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului:                 6 
 Ordonanțe ale Guvernului                                    1   
 Proiecte de legi și propuneri legislative:            14 

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 980 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 75 pentru raport 

suplimentar.  

 

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  33 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
32 

 rapoarte suplimentare 
1 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
0 

TOTAL 
33 
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ANEXA 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada  8 – 11 februarie   2021 

 
   I. Comisia pentru buget 

 
II. Comisia pentru administrație 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 554/2019 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii locuinţei nr.114/1996 – 
raport comun cu Comisia 
juridică 

Completarea cu un „Spaţiu 
pentru Clubul pensionarilor şi 
activităţilor specifice asociaţiei 
de proprietari la locuinţele cu un 
număr de peste 25 de 
apartamente” a Anexei nr.1 
„Exigenţe minimale pentru 
locuinţe” litera G „Spaţii şi 
instalaţii de folosinţă comună 
pentru clădiri cu mai multe 
locuinţe ”din Legea locuinţei 
nr.114/1996 

21 
deputați, 
adoptat 

 de Senat 

25.02.20 
3.02.21 

Raport de 
respingere 
(24/R din 

10.02.2021) 

2 PLx 508/2019 

Proiect de Lege privind unele 
măsuri pentru asigurarea 
exercitării dreptului de vot în 
afara teritoriului României - 
raport comun cu Comisia 
juridică 

Stabilirea unor reguli de 
organizare a procesului electoral 
pentru alegerea Preşedintelui 
României, a membrilor din 
România în Parlamentul 
European şi pentru referendumul 
naţional, în scopul înlesnirii 
exercitării dreptului de vot de 
către cetăţenii români care au 
domiciliul sau reşedinţa în 
străinătate 

1 senator,   
adoptat 
de Senat 

10.02.20 
3.02.21 

Raport de 
respingere 
(25/R din 

10.02.2021) 

3 Plx 658/2020 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
art.1 din Legea nr.50/1991 
privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii - 
raport comun cu Comisia 
juridică 

Modificarea art.1 din Legea 
nr.50/1991, interventia 
legislativă vizând adăugarea unei 
noi categorii de persoane care 
pot solicita acordarea autorizaţiei 
de construire/desfiinţare 

1 senator, 
respinsă  
de Senat 

10.02.20 
3.02.21 

Raport de 
respingere 
(26/R din 

10.02.2021) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului 
Obiect de 

reglementare 
Iniţiator 

Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 161/BP/2021 
 

Proiectului de Hotărâre privind Bugetul 
Camerei Deputaților pe anul 2021 

Bugetul Camerei 
Deputaților 

Cam.Dep
. 

9.02.2021 

Raport de 
aprobare 
(10/R din 
9.02.21) 
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4 PLx 1/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.212/2020 privind stabilirea 
unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale 
şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative 

Instituirea unor măsuri de 
înfiinţare, organizare şi 
reorganizare a ministerelor şi 
structurilor din subordinea 
Guvernului, în scopul asigurării 
funcţionării imediate a 
Guvernului în noua sa structură, 
astfel cum a fost aprobată prin 
Hotărârea Parlamentului 
nr.31/2020 

Guvern 9.02.21 

Raport de 
aprobare 
(28/R din 

10.02.2021) 

5 PLx 574/2020 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.133/2020 privind unele 
măsuri pentru sprijinirea 
categoriilor de elevi cei mai 
defavorizaţi care beneficiază 
de sprijin educaţional pe bază 
de tichete sociale pe suport 
electronic pentru sprijin 
educaţional acordate din 
fonduri externe 
nerambursabile precum şi 
unele măsuri de distribuire a 
acestora – raport comun cu 
Comisia pentru muncă și 
Comisia pentru învățământ 

Instituirea unor măsuri necesare 
în vederea implementării 
Fondului de ajutor european 
destinat celor mai defavorizate 
persoane, prin măsura de 
acordare de tichete sociale pe 
suport electronic pentru sprijin 
educaţional, precum şi stabilirea 
cadrului legal privind 
eligibilitatea cheltuielilor 
efectuate de beneficiari în cadrul 
următoarelor operaţiuni: 
acordarea de sprijin educaţional 
pe bază de tichete sociale pe 
suport electronic pentru sprijin 
educaţional, asistenţă tehnică 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

26.01.21 
9.01.21 

Raport de 
aprobare 
(29/R din 

10.02.2021) 

6 PLx 183/2019 

Proiect de Lege pentru 
modificarea Legii 
nr.446/2006 privind 
pregătirea populaţiei pentru 
apărare şi modificarea anexei 
nr.2 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice 
locale – raport comun cu 
Comisia juridică și Comisia 
pentru apărare 

Modificarea Legii nr.446/2006, 
precum şi modificarea anexei 
nr.2 la Legea nr.273/2006. 
Potrivit expunerii de motive, se 
doreşte ca centrele militare, 
aflate în administrarea consiliilor 
judeţene şi a celor locale, să 
treacă în administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale, 
cu scopul ca fondurile necesare 
funcţionării acestora să fie 
suportate de acest minister 

41 
parlam.,  
adoptat   
de Senat 

9.04.19 
26.05.20 
28.01.21 

Raport de 
respingere 
(32/R din 

11.02.2021) 
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III. Comisia pentru muncă 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

282/2020 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a 
Guvernului nr.49/2020 
pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
de urgenţă a 
Guvernului 
nr.158/2005 privind 
concediile şi 
indemnizaţiile de 
asigurări sociale de 
sănătate precum şi 
pentru reglementarea 
unor măsuri de 
protecţie social – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
sănătate 

Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 49/2020 care 
prevede modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.158/2005. 
Intervenţiile legislative vizează, în 
principal, condiţiile şi modalitatea 
de acordare a certificatelor de 
concediu medical pentru carantină 
şi a indemnizaţiilor aferente 
acestor certificate. Totodată, se 
stabileşte, în sarcina instituţiilor şi 
a autorităţilor publice angajatoare, 
a obligaţiei de a suporta integral 
indemnizaţiile de asigurări sociale 
de sănătate aferente certificatelor 
de concediu medical pentru 
carantină de care beneficiază 
personalul propriu.  

De asemenea, se urmăreşte 
crearea cadrului legal necesar 
acordării indemnizaţiei de hrană 
pentru personalul din sistemul 
sanitar şi cel din unităţile de 
asistenţă socială, respectiv, servicii 
sociale cu cazare, publice, implicat 
în aplicarea măsurilor de 
prevenire, limitare şi tratare a 
cazurilor COVID 19, indiferent de 
timpul efectiv lucrat. 

Guvern,  
adoptat   
de Senat 

9.02.2021 

Raport de 
aprobare 
(13/R din 

10.02.2021) 

2 
PLx 

574/2020 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a 
Guvernului 
nr.133/2020 privind 
unele măsuri pentru 
sprijinirea categoriilor 
de elevi cei mai 
defavorizaţi care 
beneficiază de sprijin 
educaţional pe bază de 

Instituirea unor măsuri necesare în 
vederea implementării Fondului de 
ajutor european destinat celor mai 
defavorizate persoane, prin măsura 
de acordare de tichete sociale pe 
suport electronic pentru sprijin 
educaţional, precum şi stabilirea 
cadrului legal privind eligibilitatea 
cheltuielilor efectuate de 
beneficiari în cadrul următoarelor 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

26.01.21 
9.01.21 

Raport de 
aprobare 
(29/R din 

10.02.2021) 
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tichete sociale pe suport 
electronic pentru sprijin 
educaţional acordate 
din fonduri externe 
nerambursabile precum 
şi unele măsuri de 
distribuire a acestora – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
administrație și 
Comisia pentru 
învățământ 

operaţiuni: acordarea de sprijin 
educaţional pe bază de tichete 
sociale pe suport electronic pentru 
sprijin educaţional, asistenţă 
tehnică 

3 Plx 
136/2019 

Propunere legislativă 
pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2011 
privind măsurile de 
protecţie socială în 
perioada sezonului rece 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.70/2011, în sensul majorării 
cuantumului ajutoarelor lunare 
acordate consumatorilor 
vulnerabili care utilizează, pentru 
încălzirea locuinţei în perioada 
sezonului rece, gaze naturale şi 
combustibili solizi sau petrolieri, 
precum şi creşterea plafonului de 
venituri până la care se acordă 
acest ajutor 

16 
parlam.,  
respinsă   
de Senat 

3.02.21 

Raport de 
respingere 
(30/R din 

11.02.2021) 

4 
PLx 

94/2017 
Proiect de Lege privind 
tichetele de bicicletă 

Crearea cadrului legal pentru 
acordarea tichetelor de bicicletă în 
scopul stimulării folosirii bicicletei 
pentru deplasările între domiciliu 
şi locul de muncă, precum şi 
pentru deplasările în interes de 
serviciu 

7 parlam., 
adoptat   
de Senat 

3.02.21 

Raport 
suplimentar 

de respingere 
(235/RS 

din11.02.2021) 

 
    IV. Comisia pentru sănătate 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 358/2019 

Propunere legislativă 
pentru completarea 
Legii 95/2006 privind 
reforma în domeniul 
sănătăţii, cu 
modificările şi 
completările ulterioare 

Completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul 
sănătății, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare. Intervenția 
legislativă vizează, 
introducerea activității de 
medicină școlară, preșcolară 
și stomatologică studențească 
în categoria activităților care 
sunt finanțate către spital din 
bugetul de stat. 

3 deputați,  
respinsă de 

Senat 
9.02.2021 Raport de 

respingere 
(12/R din 
10.02.21) 
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2 
PLx 

282/2020 

Proiect de Lege 
privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului 
nr.49/2020 pentru 
modificarea şi 
completarea 
Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului 
nr.158/2005 privind 
concediile şi 
indemnizaţiile de 
asigurări sociale de 
sănătate precum şi 
pentru reglementarea 
unor măsuri de 
protecţie social – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
muncă 

Aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 
49/2020 care prevede 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005. 
Intervenţiile legislative 
vizează, în principal, 
condiţiile şi modalitatea de 
acordare a certificatelor de 
concediu medical pentru 
carantină şi a indemnizaţiilor 
aferente acestor certificate. 
Totodată, se stabileşte, în 
sarcina instituţiilor şi a 
autorităţilor publice 
angajatoare, a obligaţiei de a 
suporta integral 
indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate aferente 
certificatelor de concediu 
medical pentru carantină de 
care beneficiază personalul 
propriu.  

De asemenea, se 
urmăreşte crearea cadrului 
legal necesar acordării 
indemnizaţiei de hrană pentru 
personalul din sistemul 
sanitar şi cel din unităţile de 
asistenţă socială, respectiv, 
servicii sociale cu cazare, 
publice, implicat în aplicarea 
măsurilor de prevenire, 
limitare şi tratare a cazurilor 
COVID 19, indiferent de 
timpul efectiv lucrat. 

Guvern,  
adoptat de 

Senat 
9.02.2021 

Raport de 
aprobare 
(13/R din 

10.02.2021) 

3 
PLx 

496/2020 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul 
sănătăţii – raport 
comun cu Comisia 
pentru învățământ și 

Proiect de Lege pentru 
respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.125/2020 privind stabilirea 
unor măsuri în domeniul 
cercetării-dezvoltării-inovării 
şi pentru modificarea şi 

Guvern,   
adoptat   de 

Senat 

20.10.20 
2.11.20 
2.02.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(14/R din 

10.02.2021) 
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Comisia pentru 
apărare 

completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.66/2017 privind stabilirea 
unor măsuri în domeniul 
cercetării-dezvoltării-inovării 
şi producerii de mijloace 
imunoprofilactice, terapeutice 
şi antidoturi, în vederea 
asigurării protecţiei 
intereselor esenţiale ale 
siguranţei stării de sănătate a 
populaţiei 

 
V. Comisia pentru învățământ 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 496/2020 

Propunere 
legislativă pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.95/2006 privind 
reforma în 
domeniul sănătăţii 
– raport comun cu 
Comisia pentru 
sănătate și 
Comisia pentru 
apărare 

Proiect de Lege pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.125/2020 privind stabilirea unor 
măsuri în domeniul cercetării-
dezvoltării-inovării şi pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2017 privind stabilirea unor 
măsuri în domeniul cercetării-
dezvoltării-inovării şi producerii de 
mijloace imunoprofilactice, 
terapeutice şi antidoturi, în vederea 
asigurării protecţiei intereselor 
esenţiale ale siguranţei stării de 
sănătate a populaţiei 

Guvern,   
adoptat de 

Senat 

20.10.20 
2.11.20 
2.02.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(14/R din 
10.02.2021) 

2 PLx 574/2020 

Proiect de Lege 
pentru aprobarea 
Ordonanţei de 
urgenţã a 
Guvernului 
nr.133/2020 privind 
unele măsuri pentru 
sprijinirea 
categoriilor de elevi 
cei mai defavorizaţi 
care beneficiază de 
sprijin educaţional 
pe bază de tichete 
sociale pe suport 
electronic pentru 
sprijin educaţional 
acordate din 

Instituirea unor măsuri necesare în 
vederea implementării Fondului de 
ajutor european destinat celor mai 
defavorizate persoane, prin măsura 
de acordare de tichete sociale pe 
suport electronic pentru sprijin 
educaţional, precum şi stabilirea 
cadrului legal privind eligibilitatea 
cheltuielilor efectuate de beneficiari 
în cadrul următoarelor operaţiuni: 
acordarea de sprijin educaţional pe 
bază de tichete sociale pe suport 
electronic pentru sprijin educaţional, 
asistenţă tehnică 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

26.01.21 
9.01.21 

Raport de 
aprobare 
(29/R din 

10.02.2021) 
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fonduri externe 
nerambursabile 
precum şi unele 
măsuri de 
distribuire a 
acestora – raport 
comun cu Comisia 
pentru 
administrație și 
Comisia pentru 
muncă 

 
VI. Comisia pentru cultură 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

  
PLx 

562/2020 
 
 
 

PLx 
775/2011 

Proiect de Lege 
pentru modificarea 
şi completarea 
monumentelor de 
for public 
nr.120/2006 
Proiect de Lege 
pentru modificarea 
şi completarea Legii 
monumentelor de 
for public 
nr.120/2006 

Modificarea și completarea Legii 
monumentelor de for public 
nr.120/2006, în ceea ce privește 
modul, procedura și conținutul 
plăcilor comemorative amplasate pe 
clădiri.  
Protecția monumentelor de for 
public trebuie să cunoască un cadru 
exact, delimitarea fizică a zonelor 
de protecție necesitând integrarea în 
planurile urbanistice. 

 
26 senatori, 
adoptat de 

Senat 
 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
 

9.02.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(15/R din 

10.02.2021) 

 
VII. Comisia juridică 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 670/2020 

Propunere legislativă 
pentru modificarea 
art.1 din Legea 
nr.176/2010, privind 
integritatea în 
exercitarea funcţiilor 
şi demnităţilor 
publice, pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.144/2017 privind 
înfiinţarea, 
organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de 
Integritate, precum şi 
pentru modificarea şi 

Modificarea art.1 din Legea 
nr.176/2010, în sensul abrogării 
pct.37 de la alin.(1), care stabileşte 
obligaţia declarării averii şi a 
intereselor pentru preşedinţii, 
vicepreşedinţii, secretarii şi 
trezorierii federaţiilor şi 
confederaţiilor sindicale 

1 senator,  
respinsă   de 

Senat 
28.01.21 

Raport de 
respingere 
(16/R din 

10.02.2021) 
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completarea altor acte 
normative 

2 
PLx 

654/2020 

Propunere legislativă 
privind amânarea 
datei alegerilor locale 
pentru autorităţile 
administraţiei publice 
locale din anul 2020 

Amânarea datei alegerilor pentru 
autorităţile administraţiei publice 
locale din anul 2020 la o dată 
stabilită ulterior. Potrivit expunerii 
de motive, amânarea datei 
alegerilor este determinată de 
creşterea exponenţială a cazurilor 
de coronavirus pe teritoriul ţării 
noastre 

1 deputat,  
respinsă  de 

Senat 
28.01.21 

Raport de 
respingere 
(17/R din 

10.02.2021) 

3 
PLx 

565/2020 

Propunere legislativă 
pentru completarea 
anexei nr.2 la Legea 
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 

Completarea anexei nr.2 la Legea 
nr.176/2010, în sensul introducerii, 
în modelul Declaraţiei de interese, 
a două noi rubrici, referitoare la 
deţinerea unei funcţii publice 
încredinţate de un stat străin şi, 
respectiv a cetăţeniei unui stat 
străin 

11 parlam.,  
respinsă   de 

Senat 
28.01.21 

Raport de 
respingere 
(18/R din 

10.02.2021) 

4 PLx 
451/2020 

Propunere legislativă 
privind unele măsuri 
privind buna 
organizare şi 
desfăşurare a 
alegerilor locale din 
anul 2020 

Adoptarea unor măsuri privind 
buna organizare şi desfăşurare a 
alegerilor locale din anul 2020, 
măsuri ce vizează procedura de 
votare şi garanţiile electorale 

15parlam.,  
respinsă de 

Senat 
28.01.21 

Raport de 
respingere 
(19/R din 

10.02.2021) 

5 
PLx 

564/2017 

Proiect de Lege 
pentru completarea 
art.287 alin.(1) din 
Legea nr.286/2009 
privind Codul penal 

completarea art.287 alin.(1) din 
Legea nr.286/2009, în sensul 
instituirii unor noi modalităţi de 
comitere a infracţiunii de 
nerespectare a hotărârilor 
judecătoreşti 

2 deputați,  
adoptat  de 

Senat 
3.02.21 

Raport de 
respingere 
(20/R din 

10.02.2021) 

6 
PLx 

473/2020 

Proiect de Lege 
pentru completarea 
art.7 din Ordonanţa 
de urgenţă a 
Guvernului 
nr.80/2013 privind 
taxele judiciare de 

completarea art.7 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.80/2013, 
prin introducerea taxării cu suma 
de 100 lei a acţiunilor şi cererilor 
având ca obiect despăgubiri civile 
pentru prejudiciile materiale şi 
morale decurgând din vătămări ale 

2 deputați,  
adoptat de 

Senat 
3.02.21 

Raport de 
adoptare 
(21/R din 

10.02.2021) 
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timbru integritaţii fizice şi/sau psihice 

7 Plx 632/2020 

Proiect de Lege 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.302/2004 privind 
cooperarea judiciară 
internaţională în 
materie penală 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.302/2004. Potrivit expunerii de 
motive, intervenţiile legislative au 
în vedere evoluţia legislaţiei în 
materie adoptate la nivelul Uniunii 
Europene, precum şi unele măsuri 
pentru îmbunătăţirea reglementării 
actuale, având în vedere cele 
rezultate din aplicarea dispoziţiilor 
actului normativ de bază. Din 
perspectiva legislaţiei UE proiectul 
de lege asigură transpunerea în 
dreptul intern, a articolului 5 din 
Directiva (UE) 2016/1919 a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 26 octombrie 2016 
privind asistenţa juridică gratuită 
pentru persoanele suspectate şi 
persoanele acuzate în cadrul 
procedurilor penale şi pentru 
persoanele căutate în cadrul 
procedurilor privind mandatul 
european de arestare. De 
asemenea, proiectul aduce 
precizări privind regimul de 
efectuare a traducerilor atunci când 
acestea se dispun de către MJ, 
pentru a se asigura un tratament 
similar celor dispuse de către 
autorităţile judiciare, având în 
vedere faptul că sunt efectuate ca 
urmare a cererilor formulate de 
către acestea, precum şi modificări 
ale sistemului actual de extrădare 
şi al celui privind mandatul 
european de arestare 

Guvern,   
adoptat de 

Senat 
3.02.21 

Raport de 
adoptare 
(22/R din 

10.02.2021) 

8 
PLx 

226/2020 

Proiect de Lege 
privind completarea 
Legii nr.370/2004 
privind alegerea 
Preşedintelui 
României 

Completarea Legii nr.370/2004, în 
sensul stabilirii municipiului Alba 
Iulia ca loc de desfăşurare a 
şedinţei comune a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru 
depunerea jurământului de către 
Preşedintele României 

20 deputați,  
adoptat  

 de Senat 
3.02.21 

Raport de 
respingere 
(23/R din 

10.02.2021) 

9 PLx 
554/2019 

Proiect de Lege 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
locuinţei nr.114/1996 
– raport comun cu 
Comisia pentru 

Completarea cu un „Spaţiu pentru 
Clubul pensionarilor şi activităţilor 
specifice asociaţiei de proprietari 
la locuinţele cu un număr de peste 
25 de apartamente” a Anexei nr.1 
„Exigenţe minimale pentru 

21 deputați, 
adoptat 

 de Senat 

25.02.20 
3.02.21 

Raport de 
respingere 
(24/R din 

10.02.2021) 
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administrație locuinţe” litera G „Spaţii şi 
instalaţii de folosinţă comună 
pentru clădiri cu mai multe 
locuinţe ”din Legea locuinţei 
nr.114/1996 

10 
PLx 

508/2019 

Proiect de Lege 
privind unele măsuri 
pentru asigurarea 
exercitării dreptului 
de vot în afara 
teritoriului României 
- raport comun cu 
Comisia pentru 
administrație 

stabilirea unor reguli de organizare 
a procesului electoral pentru 
alegerea Preşedintelui României, a 
membrilor din România în 
Parlamentul European şi pentru 
referendumul naţional, în scopul 
înlesnirii exercitării dreptului de 
vot de către cetăţenii români care 
au domiciliul sau reşedinţa în 
străinătate 

1 senator,   
adoptat   de 

Senat 

10.02.20 
3.02.21 

Raport de 
respingere 
(25/R din 

10.02.2021) 

11 Plx 658/2020 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea art.1 din 
Legea nr.50/1991 
privind autorizarea 
executării lucrărilor 
de construcţii - 
raport comun cu 
Comisia pentru 
administrație 

Modificarea art.1 din Legea 
nr.50/1991, interventia legislativă 
vizând adăugarea unei noi 
categorii de persoane care pot 
solicita acordarea autorizaţiei de 
construire/desfiinţare 

1 senator, 
respinsă  de 

Senat 

10.02.20 
3.02.21 

Raport de 
respingere 
(26/R din 

10.02.2021) 

12 
PLx 

282/2015 

Proiect de Lege 
privind aprobarea 
Ordonanţei 
Guvernului nr.1/2015 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
recunoştinţei pentru 
victoria Revoluţiei 
Române din 
Decembrie 1989 şi 
pentru revolta 
muncitorească 
anticomunistă de la 
Braşov din noiembrie 
1987 nr.341/2004 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.1/2015 
pentru modificarea şi completarea 
Legii recunoştinţei pentru victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 
1989 şi pentru revolta 
muncitorească anticomunistă de la 
Braşov din noiembrie 1987 
nr.341/2004 

Guvern,  
adoptat     de 

Senat 
28.01.21 

Raport de 
adoptare 
(27R din 

10.02.2021) 

13 PLx 
257/2019 

Proiect de Lege 
pentru modificarea 
art.14 alin.(1) lit.g) 
din Legea 
nr.295/2004 privind 
regimul armelor şi 
muniţiilor – raport 
comun cu Comisia 
pentru apărare 

Modificarea art.14 alin.(1) lit.g) 
din Legea nr.295/2004, în sensul 
exceptării de la obligaţia absolvirii 
unui curs de instruire teoretică şi 
practică, organizat de o persoană 
juridică autorizată, în vederea 
obţinerii autorizaţiei de procurare a 
armelor letale, a demnitarilor, 
magistraţilor, diplomaţilor, 
militarilor şi poliţiştilor, pe 
perioada cât sunt în activitate şi 

1 deputat,   
adoptat   de 

Senat 
28.01.21 

Raport de 
respingere 
(31/R din 

11.02.2021) 
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după încetarea activităţii, 
pensionare, trecere în rezervă sau 
retragere, cu excepţia situaţiei în 
care aceştia şi-au pierdut calitatea 
din motive imputabile lor 

14 
PLx 

183/2019 

Proiect de Lege 
pentru modificarea 
Legii nr.446/2006 
privind pregătirea 
populaţiei pentru 
apărare şi 
modificarea anexei 
nr.2 din Legea 
nr.273/2006 privind 
finanţele publice 
locale – raport 
comun cu Comisia 
pentru 
administrație și 
Comisia pentru 
apărare 

Modificarea Legii nr.446/2006, 
precum şi modificarea anexei nr.2 
la Legea nr.273/2006. Potrivit 
expunerii de motive, se doreşte ca 
centrele militare, aflate în 
administrarea consiliilor judeţene 
şi a celor locale, să treacă în 
administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale, cu scopul ca 
fondurile necesare funcţionării 
acestora să fie suportate de acest 
minister 

41 parlam.,  
adoptat   de 

Senat 

9.04.19 
26.05.20 
28.01.21 

Raport de 
respingere 
(32/R din 

11.02.2021) 

 
VIII. Comisia pentru apărare 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

496/2020 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul 
sănătăţii – raport 
comun cu Comisia 
pentru sănătate și 
Comisia pentru 
învățământ 

Proiect de Lege pentru 
respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.125/2020 
privind stabilirea unor măsuri în 
domeniul cercetării-dezvoltării-
inovării şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.66/2017 
privind stabilirea unor măsuri în 
domeniul cercetării-dezvoltării-
inovării şi producerii de mijloace 
imunoprofilactice, terapeutice şi 
antidoturi, în vederea asigurării 
protecţiei intereselor esenţiale ale 
siguranţei stării de sănătate a 
populaţiei 

Guvern,   
adoptat de 

Senat 

20.10.20 
2.11.20 
2.02.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(14/R din 

10.02.2021) 

2 
PLx 

257/2019 

Proiect de Lege 
pentru modificarea 
art.14 alin.(1) lit.g) 
din Legea 
nr.295/2004 privind 
regimul armelor şi 
muniţiilor – raport 
comun cu Comisia 

Modificarea art.14 alin.(1) lit.g) 
din Legea nr.295/2004, în sensul 
exceptării de la obligaţia 
absolvirii unui curs de instruire 
teoretică şi practică, organizat de 
o persoană juridică autorizată, în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
procurare a armelor letale, a 

1 deputat,   
adoptat   de 

Senat 
28.01.21 

Raport de 
respingere 
(31/R din 

11.02.2021) 
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juridică demnitarilor, magistraţilor, 
diplomaţilor, militarilor şi 
poliţiştilor, pe perioada cât sunt în 
activitate şi după încetarea 
activităţii, pensionare, trecere în 
rezervă sau retragere, cu excepţia 
situaţiei în care aceştia şi-au 
pierdut calitatea din motive 
imputabile lor 

3 
PLx 

183/2019 

Proiect de Lege 
pentru modificarea 
Legii nr.446/2006 
privind pregătirea 
populaţiei pentru 
apărare şi 
modificarea anexei 
nr.2 din Legea 
nr.273/2006 privind 
finanţele publice 
locale – raport 
comun cu Comisia 
pentru 
administrație și 
Comia juridică 

Modificarea Legii nr.446/2006, 
precum şi modificarea anexei nr.2 
la Legea nr.273/2006. Potrivit 
expunerii de motive, se doreşte ca 
centrele militare, aflate în 
administrarea consiliilor judeţene 
şi a celor locale, să treacă în 
administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale, cu scopul ca 
fondurile necesare funcţionării 
acestora să fie suportate de acest 
minister 

41 parlam.,  
adoptat   de 

Senat 

9.04.19 
26.05.20 
28.01.21 

Raport de 
respingere 
(32/R din 

11.02.2021) 

 
IX. Comisia pentru regulament 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
26/BP/2021 

 
 
 
 

848/BP/2020 

Proiect de Hotărâre 
privind modificarea și 
completarea 
Regulamentului 
Camerei Deputaților 
 
Proiect de Hotărâre 
privind modificarea 
Regulamentului 
Camerei Deputaților 

Ambele proiecte de Hotărâri își 
propun corelarea tehnico-
legislativă a prevederilor 
introduse prin Hotărârea Camerei 
Deputaților nr.73/2020, publicată 
în MO al României 
nr.1280/22.12.2020 

Grup. 
Parlam. 

PNL,USR, 
PSD,  

Minorități 
Naționale 

9.02.2021 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(11/R din 
9.02.21) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 
Grupul parlamentar al Partidului Social 
Democrat 

 
 
 

 Declarații politice 
 

 
Dar bugetul, stimabilă coaliție, unde este? 

 
Bugetul României este încă blocat de incompetența unui guvern condus de politruci preocupați mai mult de jocuri de 

putere decât de gestionarea crizei sanitare sau economice, pe care le simțim atât de apăsat.  
Foamea de funcții pentru clientelă ține ocupată agenda acestui guvern, care întârzie nejustificat publicarea bugetului 

național. Foamea de funcții naște monstruozități administrative în domenii cheie, vezi cazul Iași, unde o chelneriță se ocupă de 
un domeniu important și ia locul unui profesionist, care pleacă acasă pentru că nu înțelege cine este ” animalul politic”, din 
acea instituție. 

Se întrezărește un buget sărac, înghețat și prost direcționat.  Cu cateva zile întârziere, târziu în noapte, pe ascuns, 
Ministerul Finanțelor Publice ne confirmă dezastruoasa guvernare penelistă: 2020, anul cu cel mai mare deficit bugetar din 
istorie (9,79% din PIB) și cele mai mari împrumuturi. 

Următoarele întrebări majore trebuie puse:  
Pe ce ați cheltuit, domnilor, zecile de miliarde, că, în spitale, se vede clar că n-a ajuns nimic? În susținerea IMM-

urilor? Nici vorbă! În investiții locale…0. Educație, haos total. Salarii? O risipă în ochii premierului…Protecție 
socială? Nici atât! Ba mai mult, vreți să faceți economie pe spatele persoanelor vulnerabile din această țară! 

Și cea mai importantă întrebare, care se află în mintea autorităților locale și nu numai: 
Dar bugetul, stimabilă coaliție…unde este bugetul?? Că nu-l vede și nu-l știe nimeni. 
Partidul Social Democrat, deși în Opoziție, nu poate sta impasibil la superficialitatea crasă cu care sunt tratate 

prioritățile României și se simte dator să vină în fața cetățenilor cu un buget coerent, viabil și gata de pus în practică, oferind 
soluții concrete și susținute de către specialiști, atât pentru creșterea veniturilor, cât și pentru stoparea pandemiei și a relansării 
economice. 

Inspirați-vă din draftul bugetului alternativ al PSD, deși – în cariera mea universitară, n-am încurajat și nici n-o să 
încurajez vreodată copiatul sau plagiatul – și reporniți Economia! 

Sănătatea, Mediul de afaceri, HoReCa, Autoritățile locale, Educația, Agricultura, Turismul – toate au rămas încremenite 
în lupta voastră pentru putere, așteptând cu multă teamă și incertitudine, un buget, care are încă multe necunoscute. 

Așadar, bugetul, stimabilă coaliție, unde este? 
Deputat 

Emil Florin Albotă 
*** 

 

 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 2 - 2021  
Săptămâna 8 - 12 februarie 2021  

 

 

21 
 

Sănătatea nu mai este o prioritate națională, ci afacerea USR-PNL 
 

Pandemie sau nu, pentru Guvernul PNL-USR, Sănătatea nu este un domeniu priroritar. A declarat, în repetate rânduri, 
premierul Florin Cîțu și s-a vazut acest lucru și din modul în care Guvernele de Dreapta au gestionat, în acest an și jumătate, 
criza medicală provocată de COVID-19.   

Mai grav este că, acum, domeniul Sănătății a ajuns, din nou, pe mâna USR și a deja ”expertului” Vald Voiculescu, cel 
care în 2016, în timpul primului său mandat de ministru al Sănătății a refuzat să aloce fonduri pentru ca și în România să poată 
fi realizat transplant pulmonar pentru că pacienții nu ar mai fost trimiși la spitale, în străinătate. 

În acest nou mandat al lui Voiculescu, spitalele ard și româniii mor. Într-o lună și jumătate, au fost incendii în 5 spitale 
și 10 oameni și-au pierdut viația, motivul fiind același, suprasaturația de oxigen din secțiile COVID și rețele electrice care nu 
fac față.  

Dar în loc să se ocupe de rezolvarea acestor probleme, Voiculescu a luat în vizor managerii de unități medicale, 
majoritatea aflate în subordinea consiliilor județene si primăriilor și vrea să le găsească locuri de muncă bine plătite 
colaboratorilor ONG-iști, că doar au ajuns la putere. Vrea să înființeze încă trei instituții care să dubleze activități deja 
existente, prin care să creeze un monopol al celor care decid cine poate avea o funcție de management în sistemul sanitar.  

Adică, un alt mod de politizare și un prim pas spre privatizarea sistemului de sănătate pentru că ministrul Voiculescu a 
reluat discursul din 2016, despre construcția de noi spitale. Conform propriilor declarații, ”România nu este în stare să atragă 
fonduri europene și nici nu are bani pentru a construi spitale noi”, așa că soluția o are ministrul Voiculescu ”parteneriat public 
privat, iar la licitații vor participa constructori care au mai făcut clădiri de spitale”, adică nu constructori români, care vor și 
administra clădirile, contra cost, evident. 

Viitorul Sănătății - spitale administrate de firme private, manageri numiți de o structură din minister și asigurări 
complementare de sănătate pentru populație.  

Mai este doar un pas de făcut, trecerea unităților medicale, din nou, în subordinea ministeriului pentru a fi administrate 
tot de firme private. Cum în majoritatea acestor spitale, consiliile județene și primăriile au făcut investiții, nici nu o să fie 
cheltuieli prea mari. Clotilde Armand, primarul USR al Sectorului 1 a dat deja tonul și a lăsat fără finanțare 4 spitale. Vor urma 
și alții.  

În România, Sănătatea a devenit o afacere profitabilă pentru PNL și USR! Știu bine ”specialiștii” lor de ce! 
 

Deputat 
Marius Iancu 

*** 
Turismul: un pas înainte și doi înapoi? 

 
 Cam așa merg lucrurile cu dezvoltarea turismului montan în România. Programul național de dezvoltare a turismului, 
denumit și Schi în România, reglementat prin Legea 526/2003 bate pasul pe loc pentru că Legea 46/2008, numită și Codul 
Silvic, se opune din toate articolele.  
 Am mai spus-o și în trecut, când am intervenit cu o inițiativă pentru a permite simplificarea utilizării terenurilor din 
fondul forestier pentru investiții în turismul montan. Cu acea inițiativă am obținut o oarecare destindere și marii investitori pot 
să-și pună, parțial, în aplicare planurile de dezvoltare a obiectivelor turistice. Am revenit acum cu o nouă inițiativă, susținută 
împreună cu alți doi colegi, deputații Nicolae Georgescu și Nicu Niță, pentru înlesnirea realizării unităților de cazare și masă, 
dezvoltarea unor baze de agrement multi functionale, realizarea parcarilor, a căilor de acces, a rețelelor de alimentării cu apă, 
gaze naturale și curent electric, fără de care o stațiune turistică nu poate exista. Apa are nevoie de canalizare și autoturismele 
turiștilor de parcări. Pentru a fi realizate, toate acestea au nevoie de relaxări legislative, nu de imposibilități, cum se găsesc 
acum în Codul silvic.  
Nu vreau să vă plictisesc, dar trebuie să știți că nici pârtiile și nici hotelurile nu pot fi realizate cu ușurință. Cum zicea cineva, 
să se facă investiții pe ici pe acolo, dar să nu se facă nimic! Trebuie să devenim mai prietenoși cu spiritul de inițiativă al celor 
care își riscă banii în investiții curajoase în munții din România.  
 Pe noi, cei care reprezentăm cetățenii în Parlament trebuie să ne intereseze ce se petrece în munții tării noastre. Ne-am 
consultat cu administrația localităților din zonele unde se încearcă dezvoltarea turismului montan. Cu toții sunt preocupați de 
piedicile nerezonabile pe care Codul Silvic le pune investițiilor în tip de turism. Stațiunile montane nu pot crește în acest fel și 
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– mult mai grav – nu pot forța prelungirea sezonului dincolo de cele două luni cu precipitații naturale, prin investiții care să 
permită utilizarea mașinilor pentru zăpadă artificială și a instalării altor mijloace de transport și de distracție, specifice acestui 
tip de turism.  Inițiativa pe care am depus-o în prima zi de activitate parlamentară este încă un pas înainte pentru un turism 
competitiv în munții noștri. Cine îi ține departe de munți pe turiștii români și străini nu apără fondul forestier, ci îl expune 
abuzurilor și hoției, cum s-a văzut.  
 Sunt încrezător că în munții României sunt posibile și turism de înaltă calitate internațională, și protecția și dezvoltarea 
fondului forestier, prin menținerea obligației pe care o are fiecare investitor de a împăduri suprafețe compensatorii de teren. 
Legile pădurii și ale investițiilor pot merge împreună în aceeași direcție, nu una înainte și alta înapoi. Inițiativa pe care am 
depus-o zilele trecute în Parlamentul României dă această șansă programului național Schi în România și, de aceea, solicit 
tuturor parlamentarilor și Guvernului României să susțină și să urgenteze adoptarea acestei inițiative. 

 
Deputat 

Eugen Neață 
*** 

Guvernul ”Taie tot” lovește în viitorul României, făcând economie din banii studenților 
 

Coaliția improvizată de guvernare are o singură soluție pentru redresarea economiei: taie! Taie de la bugetari, taie de la 
pensionari, taie de la copii. Evident, nici studenții nu au avut cum să scape. 

De ce tai salarii, venituri, tichete de vacanță? Simplu – pentru a putea angaja pile și relații cu nemiluita. Nu era mai bine 
să dea afară loazele și să încurajeze performanța? 

Acest guvern de austeritate își declară, încă din primele zile, neputința și lipsa de viziune în ceea ce privește guvernarea 
României. Aceste improvizații seamănă foarte bine cu guvernele PDL, care au băgat mâna adânc în buzunarele tuturor 
românilor. Astăzi, vedem același PDL, vopsit în PNL, guvernând cu cuțitul în mână. 

Țeapă pentru toți românii! Țeapă de la Guvern și pentru studenți! Călătoriile gratuite cu trenul, pentru studenți, nu au 
niciun impact bugetar, ba mai mult, nici nu sunt justificate. Ceea ce face guvernul nu este altceva decât o nedreptate față de 
studenți, un mod incorect de a trata ceea ce numim viitorul țării. Acest guvern, incapabil să fie de partea românilor, este unul 
care știe doar să trăiască din împrumuturi. Astfel, vinde de două ori viitorul acestei țări: va crește abandonul școlar și gradul 
deîndatorare. 

Această măsură arată că România este guvernată de oameni care țin doar la imaginea lor, care țin doar de scaunul lor și 
mai puțin de ceea ce reprezintă cu adevărat viitorul acestei țări. Călătoriile gratuite cu trenul, pentru studenți, reprezentau un 
mod de încurajare a învățământului, un mod de a susține activitatea CFR, iar revolta studenților este una perfect justificabilă, 
pe care o susțin, pentru că este o măsurănedreaptă. 

În timp ce studenții sunt nedreptățiți, miniștrii din guvernul domnului Cîțu angajează, cuzecile, oameni de comunicare și 
”fardare” publică. Studenții au dreptul să se revolte în fața acestei măsuri și să picheteze zilnic Guvernul României, căci poate, 
în acest fel, stimabilul prim-ministru revine printre tinerii cărora le-a promis un viitor strălucit încampanie. 

Îl întreb pe Vasile Florin Cîțu: Când ați mers ultima dată cu trenul? Poate doriți să tăiați și tichetele pentru pensionari și 
veterani? Poate vreți ca trenul să devină un mijloc de transport de lux doar pentru guvernanți? 
 

Deputat 
Gheorghe Șoldan 

*** 
 

Declarație politică 
Domnule presedinte, stimați colegi, 
Doresc sa va rețin atenția cu o scurtă declarație politică privind intenția Guvernului Cîțu de a elimina un drept câștigat 

de către studenți.  
La începutul acestei săptămâni, prim-ministrul României, Florin Cîțu, a informat ca posibilă măsură de limitare a 

cheltuielilor bugetului de stat pentru anul 2021 reducerea subvenției pentru transportul studenților. 
Dreptul de a călători gratuit cu trenul, la clasa a II-a, a intrat în vigoare la 1 februarie 2017 și de acesta beneficiază toți 

studenții înmatriculați la o formă de învățământ cu frecvență într-o instituție de învățământ superior acreditată, indiferent de 
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distanță și numărul de călătorii.  Aceasta s-a dovedit de-a lungul timpului o măsură importantă pentru creșterea echității în 
învățământul superior, facilitând accesul și finalizarea studiilor studenților din medii socio-economice defavorizate. De 
asemenea, masura s-a dovedit de natura a crește mobilitatea studenților, atât pentru participarea la schimburile de experiență, 
cât și pentru participarea la diverse manifestări artistice, culturale, sportive sau științifice, organizate în diferite centre 
universitare. În același timp, aceasta are un impact pozitiv asupra mediului, facilitând politicile de promovare a acestui mijloc 
de transport. 

Închei prin a atrage atenția asupra Raportului Eurostudent VI, din care reiese ca 38% dintre studenții români (media 
UE=29%) au probleme financiare moderate, cu mult peste media europeană iar conform datelor primite de la Autoritatea 
pentru Reformă Feroviară cu privire la numărul de călătorii și impactul bugetar al acestei măsuri, constatăm că impactul 
bugetar este unul redus, în valoare de 214.500.588 lei, reprezentând 0,0189% din Produsul Intern Brut prognozat pentru anul 
2021.  

Fac apel la dumneavoastră sa țineți cont de toate aceste date la momentul votării bugetului pentru anul in curs și sa 
cumpăniți bine dacă o astfel de decizie e de natura a fi susținută! 
 

Deputat 
Remus Munteanu 

*** 
 

S.O.S Asistența medicală a copiilor nu mai poate fi neglijată ! 
  
Domnule președinte de ședință,  
Doamnelor și domnilor, 
În ultima perioadă asistăm cu îngrijorare la o creștere a riscului de îmbolnăvire a copiilor, altele decât COVID. 
Specialișii arată că nu există o structură în Ministerul Sănătăţii care să evalueze prioritățile de sănătate publică reale 

pentru sănătatea copilului, structură care să se regăsească și în teritoriu la nivelul direcțiilor de sănătate publică. 
Numărul insuficient al medicilor pediatri în spitalele de provincie, în spitalele județene a condus la inexistența 

serviciilor de gardă specializate. 
Există un deficit major în specialități din domeniul pediatriei, altfel spus nu există specialiști în cardiologie, 

gastroenterologie, pneumologie, nefrologie, reumatologie, oncopediatrie care să îi poată trata pe copii. 
Calitatea serviciilor medicale nu mai este monitorizată și nici măcar controlată, nu mai vorbim de lipsa reglementărilor 

privind accestul copiilor la investigații medicale de înaltă performanță în unitățile publice, consultațiile interdisciplinare 
realizându-se de regulă pe baza de “relații” . 

Problemele sunt scăpate de sub control mai ales la nivel rural în privința asistenței medicale a copilului. Potrivit unui 
raport al OMS-UNICEF-Lancet din februarie 2020, doi din trei copii sub vârsta de doi ani suferă de anemie, rahitism sau 
malnutriție. În aceste zone trebuie să funcționeze asistența comunitară cu rol direct în prevenție și educație.  

Nu în ultimul rând este de menționat lipsa unei strategii care să vizeze copilul cu boli cronice, în condițiile în care în țara 
noastră există 80.000 de copii și adolescenți cu dizabilități. 

Sunt numai câteva constatări triste care justifică pe deplin înlocuirea actualei echipe de coordonatori ai sănătații cu 
profesioniști performanți. 

Dreptul la ocrotirea sănătății este cuprins în art.34 al Constituției:  
(1) Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat;  
(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice “ 
Avem nevoie de copii sănătoși și de părinți încrezători în sistemul sanitar cu atât mai mult cu cât numărul locuitorilor 

este cel mai redus din ultimii 20 de ani, acesta aflându-se într-o scădere constantă. 
Vă mulțumesc,  

Deputat 
Constantin Bîrcă 

*** 
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Bugetul pe 2021, propus de PNL-USRPLUS-UDMR, înseamnă austeritate. 
Cu aceiaşi bani, PSD ar reuşi să pornească economia! 

 
Situaţia financiară a celor mai multe dintre autorităţile locale din România este tot mai dificilă. Banii sunt din ce în ce 

mai puţini, la toate capitolele şi, în plus, li se pun în cârcă tot felul de noi cheltuieli, inclusiv amenajarea centrelor de vaccinare 
anti-COVID 19. Astfel, li se dau noi responsabilităţi, dar ajutor, aproape deloc. Bomboana de pe colivă a reprezentat-o 
declaraţia nonşalantă a premierului Florin Cîţu, potrivit căreia bugetul pe anul 2021 “întârzie puţin”.  

Este inacceptabil ca, în februarie, proiectul de buget să nu fie finalizat, deci nici măcar în dezbaterea Parlamentului. 
Această întârziere afectează grav activitatea din unităţile administrativ-teritoriale, cheltuielile, investiţiile, plata 

însoţitorilor persoanelor cu handicap. Iar la nivelul judeţului Giurgiu, lucrurile stau şi mai rău. Mai ales pentru primarii care nu 
sunt în graţiile celor de la PNL, pentru că nu le-au scos un scor satisfăcător la ultimele alegeri. 

Pe de altă parte, îmi doresc sincer ca împărţirea banilor de la bugetul naţional pentru echilibrarea bugetelor locale să nu 
fie făcută după “algoritmul de dreapta”: nouă nouă, două vouă, cum de altfel au făcut cu banii din fondul de rezervă. 

PNL trebuie să înceapă odată să guverneze pentru toţi românii, nu doar pentru clientela de partid! 
Mai grav decât întârzierea bugetului naţional este modul în care a fost conceput, ceea ce demonstrează o dată în plus că 

PNL și aliații săi de dreapta – USRPLUS și UDRM – văd soluții prin austeritate, prin înghețarea veniturilor populației, 
respectiv salarii și pensii. PSD avertizează, din nou, că austeritatea este modelul economic și bugetar falimentar şi care şi-a 
dovedit deja eșecul în multe situații, inclusiv în România, în perioada Boc-Băsescu.   

Din puţinele informaţii publice, ştim că Guvernul Cîțu vrea să proiecteze un buget bazat pe un PIB de 1117 miliarde de 
lei, o creștere economică de 4,3% și un deficit bugetar de 7-7,2% din PIB. Bugetul alternativ propus de PSD este mai puțin 
optimist decât cel al guvernării Cîțu, dar mult mai ancorat în realitate.  

Astfel, cu aceiași bani, PSD ar reuși să repornească economia, să facă investiții, să crească numărul salariaților, să 
majoreze, potrivit legii, salariile și pensiile și, simultan, să reducă deficitul. În varianta PSD, bugetul este construit pe un PIB 
de 1118,5 lei, o creștere economică mai realistă, de 4%, și un deficit de 7,26.  

Dacă PSD ar guverna, bugetul consolidat al statului ar avea, în 2021, venituri mai mari cu aproximativ 50 de miliarde de 
euro. Sursele majore ar fi încasarea taxelor amânate la plată în 2020 - aproximativ 19 miliarde de lei, creșterea salariului 
minim și a numărului salariaților( care va antrena venituri suplimentare, din impozitele și contribuțiile aferente), alte 12 
miliarde de lei. De asemenea, angajarea fondurilor europene – atât urmare a aplicării Planului Național de Redresare și 
Reziliență, cât și proiectelor finanțate din bugetul exercițiului financiar curent–ar însemna încă 14,5 miliarde de lei. 

În privința cheltuielilor bugetare totale, PSD asumă un necesar de 455,2 miliarde de lei în 2021, mai mare cu doar 
7,25%, respectiv cu 30,8 miliarde de lei, față de cele 424,4 miliarde de lei cheltuite efectiv de guvernele liberale în 2020, fără 
niciun beneficiu pentru economie sau populație.  

Vă mulţumesc!         Deputat 
Marian Mina 

*** 
 

Miniştrii incompetenți ai Dreptei se ceartă, iar românii ard de vii în spitale! 
 

Stimate colege, stimați colegi,  
27 de oameni au ars de vii spitale, 12 la Piatra Neamț, 1 la Socola, și 14 la Balș, într-un interval de 10 săptămâni, timp 

în care niciunul dintre miniștrii guvernării de dreapta n-a făcut nimic concret pentru a preveni astfel de tragedii. Acum Tătaru 
și Voiculescu au ajuns să dea vina unul pe altul și adaugă încă un scandal celor care deja au devenit o obișnuință în această 
coaliție a dreptei, care a reînviat într-un timp record practicile nefaste ale defunctei CDR. 

În 5 săptămâni, între tragedia de la Piatra Neamț și plecarea din funcție, fostul ministru al Sănătății, liberalul Nelu 
Tătaru a făcut un raport și un proiect de OUG, doar hârtii, fără nici un efect concret pentru spitale. 

În alte 5 săptămâni, între preluarea mandatului și tragedia de la Balș, actualul ministru al Sănătății de la USR-PLUS, 
Vlad Voiculescu, n-a făcut nimic, nici măcar n-a citit hârtiile lăsate de predecesorul său. 

Fiecare îl acuză pe celălalt de nepăsare și neglijență. PNL-istul Tătaru reclamă că USR-istul Vlad Voiculescu nici măcar 
n-a citit raportul făcut după tragedia de la Piatra Neamț, privind starea spitalelor și nici proiectul OUG care asigura finanțarea 
cu 50 de milioane de euro a refacerii instalațiilor de gaze medicinale din secțiile ATI. USR-istul Ghinea de la Fondurile 
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Europene sare în apărarea USR-istului Voiculescu și-l atacă pe PNL-istul Tătaru că minte, că în realitate a respins de două ori 
avizarea respectivei OUG.  

Cert e că niciunul dintre ei n-a făcut nimic. Și unul și celălalt sunt la fel de vinovați și la fel de mincinoși. Poate că dacă 
ar fi acționat la timp n-ar mai fi murit oameni. Lucru evident este că se putea! O probează chiar Vlad Voiculescu care s-a 
angajat să facă în 7 zile ceea ce nu a reușit în 5 săptămâni  

Întrebarea la care Voiculescu n-are răspuns este: de ce a trebui să ardă de vii și să moară încă 14 oameni la Balș pentru 
ca să facă efectiv ceva? 

Pentru că a ”reușit” să facă mult mai mult rău decât bine, în puținele sale zile de mandat, Vlad Voiculescu trebuie să 
plece din funcția de ministru al Sănătății. De aceea PSD va duce până la capăt demersul său, săptămâna viitoare va depune 
moțiune simplă în Parlament și va insista pentru demiterea sa din funcție. 

Este strigător la cer, cum în aceeași notă, primarul USR de la sectorul 1 și majoritatea USR-PNL din Consiliul Local 
distrug sistemul de sănătate din București. Decizia prin care au tăiat finanțarea spitalelor din Sectorul 1, luată prin votul 
majoritar al consilierilor de dreapta, la propunerea primarului Clotilde Armand, dincolo de aparența unui abuz în serviciu, 
aduce atingere siguranței naționale și reprezintă un act care poate provoca tragedii asemănătoare celei de la Balș. Nu este doar 
o dovadă de cinism, de incompetență crasă, având în vedere că presa a dezvăluit că liderii USR-PLUS au interese financiare și 
imobiliare legate de terenurile deținute de aceste spitale. PSD cere instituțiilor abilitate să cerceteze aceste informații și să ia 
deciziile necesare.  

Consilierii PSD de la sectorul 1 au votat împotrivă! Din totalul celor 27 de consilieri, au fost pentru tăierea finanțării 
spitalelor toți cei 9 consilieri ai USR, cei 6 ai PNL și cei 3 ai PMP. Singurii care s-au opus au fost cei ai PSD. 

Vă mulțumesc.  
Deputat 

Daniela Oteșanu 
*** 

 

Declarație politică 
 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă!  
Stimaţi colegi,  
Ne aflăm în plină pandemie și criză economică, situație care, în mod normal, ar trebui să ne determine pe fiecare să 

gândim măsuri care să vină în sprijinul stimulării creșterii economice. Însă, vedem în actualul guvern miniștri care, din pură 
incompetență profesională, fac mai mult rău decât bine, riscând să aducă în colaps anumite segmente ale economiei țării 
noastre. 

În acest context, vreau să-l întreb pe domnul ministru al economiei, Claudiu Năsui ce știe dumnealui despre târgurile 
internaționale la care participă anual firme  din industria românească? Știe oare domnul ministru că aceste participări sunt 
susținute de la bugetul de stat în baza Legii nr. 30/1999 pentru sprijinirea exporturilor, a Programului de promovare a 
exporturilor reglementat prin OUG nr.120/2002 ori a Programului de internaționalizare a firmelor, reglementat prin OUG nr. 
8/2017? Vă spun eu, dragi colegi, habar n-are! 

Pe lângă faptul că nu a lucrat niciodată în domeniul pe care acum îl păstorește, domnul ministru nu face nici cele mai 
mici conexiuni logice între promovarea firmelor și asigurarea locurilor de muncă...nu mai zic de banii aduși la buget. 

Domnul ministru spune pe facebook, legat de aceste târguri, citez: ”Nu investiții, nu gândire pe termen lung, ci 
participarea la târg pe banii statului.”, am încheiat citatul. Păi, domnule ministru, asta fac firmele noastre la aceste târguri, 
încheie contracte cu retaileri din toată lumea, primesc comenzi, au producție, asigură locuri de muncă, plătesc taxe la stat și 
exportă. Urmare comenzilor și afacerilor încheiate fac și investiții în raport cu nevoile de producție. Deci, domnule ministru, 
avem și investiții, avem și gândire pe termen lung, avem și locuri de muncă asigurate, venituri la buget etc., astea sunt 
conexiunile elementare pe care ar fi trebuit să le faceți înainte să vă propuneți să anulați participarea firmelor românești la 
aceste târguri internaționale. 

V-ați cramponat domnule ministru într-o firmă care, ziceți dumneavoastră, ar fi luat comisioane prea mari pentru 
organizarea participării firmelor noastre la târgurile respective. Păi, nu era mai simplu să vă folosiți de pârghiile avute la 
îndemână, cum ar fi Corpul de Control al ministrului, ca să verificați modul cum au fost organizate aceste deplasări și să nu 
anulați un întreg program de promovare a industriei românești în plan internațional? 
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Vreți să dezvoltați un sistem prin care să revoluționați participarea firmelor noastre la aceste târguri? Foarte bine! 
Succes! Dar până atunci? Ce fac firmele din industria românească în 2021-2022?  

Pentru IMM-uri blocarea programului de promovare la export va duce la falimente și concedieri în masă în 
sectoarele textile-confecții, mobilă, IT care exportă mai mult de 85% din producția realizată. Scăderea exporturilor 
influențează cursul de schimb valutar, având efecte negative asupra întregii populații. Fără exportul realizat de 
capitalul autohton, niciun plan de guvernare nu are vreo șansă,  veniturile aduse de exportatori fiind singurii bani pe profit 
care rămân în țară. 

Consiliul de Export al Românieiapreciază că blocarea programului va determina un deficit al balanței comerciale 
de peste 20 miliarde de euro. 

În data de 01 februarie, același Consiliu v-a invitat să participați la o ședință comună pentru a clarifica aspectele 
privitoare la aceste târguri, care fuseseră deja discutate și stabilite de principiu cu predecesorul dumneavoastră. Cu toate că 
ședința a avut loc în sediul clădirii unde aveți biroul, nu ați binevoit să participați și ați ales să trimiteți un consilier care să 
anunțe decizia de renunțare la acest program de promovare a exporturilor. Nici măcar nu ați avut curajul să faceți acest anunț 
personal și asta din simplul motiv că v-a fost teamă că veți fi fost luat la întrebări de specialiști și, evident, nu ați fi avut 
argumente. Argumente politicianiste aveți, că electoratul dumneavoastră trebuie mulțumit, dar dincolo de asta, trebuie să vă 
gândiți la cum vor supraviețui firmele din industria românească în lipsă de comenzi! 

 ”Nu voi pune semnătura mea pe nimic în ceea ce nu cred”, ați declarat legat de acest subiect. Păi dacă ne luăm după 
această afirmație și o coroborăm cu experiența dumneavoastră în economie, este clar ce ne așteaptă domnule Năsui! 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Elena Stoica 
*** 

 

Declarație politică 
Stimate colege și stimați colegi,  
Legea Bugetului de stat și Legea Bugetului asigurărilor sociale se discută la Guvern și în Coaliția de Guvernare. Toate 

declarațiile publice, toate știrile pe acest subiect converg către ideea că Guvernul Cîțu pregătește un buget al austerității. 
Înțeleg că încă nu s-a tras linia finală, că mai sunt discuții, că încă se mai poate face ceva.  

De aceea, fac apel la parlamentarii din arcul Coaliției de Guvernare să intervină politic pentru a-l determina pe acest 
premier să renunțe la această direcție profund greșită. Guvernarea CDR cu „strânsul curelei” și Guvernarea PDL de învrăjbire 
națională „cu bugetarul gras în spinarea privatului slab” s-au dovedit a fi două viziuni profund greșite. Au fost două politici 
falimentare, care au sărăcit poporul român și au prăbușit economia națională. Vă reamintesc prețul usturător plătit de partidele 
care au promovat astfel de politici. Niciunul nu mai e astăzi în Parlament!  

Văd că premierul Cîțu nu mai are nicio limită. În 15 luni de guvernare PNL, cu sprijin de la USR-PLUS și UDMR, cu 
Florin Cîțu la Finanțe și acum ca premier, Guvernul s-a împrumutat cât toate împrumuturile luate în 21 de ani! Viteza 
împrumuturilor este amețitoare: 1.000 de euro pe secundă! Pe site-ul Ministerului de Finanțe deja le e frică să mai prezinte 
datele oficiale. Nu mai au curajul să pună cifrele pe decembrie privind datoria guvernamentală. Se pare că s-a depășit pragul 
psihologic de 100 de miliarde euro! România deja a luat-o în jos, iar lovitura va fi foarte puternică și probabil mulți nu se vor 
putea salva.  

Avertismentul meu nu e doar pentru dumneavoastră, pentru a vă salva politic. Mai important decât soarta partidelor pe 
care le reprezentați este soarta acestui popor. Politica de înghețări și tăieri pe care o pregătește premierul Cîțu va submina 
încrederea în perspectiva economică, iar fără încredere orice economie intră în cercul vicios al austerității. Salariații și 
pensionarii amenințați că li se îngheață sau li se taie din venituri vor cumpăra mai puțin și vor renunța la anumite investiții în 
propria gospodărie. Se vor vinde mai puține mașini, după cum vedem deja, dar și mai puține electrocasnice și se vor amâna 
achizițiile de noi locuințe. Vânzările în aceste sectoare cheie vor îngheța sau vor scădea. Apoi se vor bloca toate activitățile 
economice pe orizontală care susțineau aceste sectoare foarte importante pentru economia națională. Se va intra apoi în runda a 
doua, a austerității. Toate aceste firme care vor vinde mai puțin vor fi nevoite să taie din salarii sau să-și trimită în șomaj o 
parte dintre angajați. Vorbim aici de angajații din sectorul privat, cărora le-ați promis în campania electorală că îi veți apăra. Ei 
vor fi primele victime ale politicii de austeritate. Șomajul lor va pune presiune pe buget. Se vor încasa mai puține taxe pentru 
că vor fi mai puțini plătitori. Dar vor crește cheltuielile pentru indemnizațiile de șomaj și va veni din nou premierul Cîțu să ne 
spună că „nu sunt bani” sau că „nu se poate”. 
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Fac deci un apel la parlamentarii PNL, USR-PLUS și UDMR. Fac un apel mai ales la parlamentarii PNL și USR-PLUS 
din Botoșani, unul dintre cele mai sărace județe ale țării. Nu mai susțineți această nebunie! Nu fiți părtași la delirul economic 
pe care vi-l propune Cîțu! Nu față de el trebuie să dați voi socoteală. Trebuie să răspundeți față de cei care v-au votat și v-au 
trimis în Parlament să le promovați și să le apărați interesele.  

Am prezentat Bugetul Alternativ al PSD. Există soluții și le aveți la îndemână. Aveți pe masă alternativa noastră, un 
buget și un program de guvernare. Am arătat în anii în care am guvernat, că se poate să majorezi venituri pentru populație și să 
obții, în același timp, una dintre cele mai mari creșteri economice din Europa. Deci sunt soluții funcționale! Este suficient să le 
preluați.  

Nu votați un buget al austerității! Nu-i permiteți lui Cîțu să își bată joc de partidele voastre, de alegătorii voștri! Și mai 
presus de orice, nu-i permiteți să își bată joc de acest popor! Nu-i permiteți să își bată joc de România! 

Vă mulțumesc.  
Deputat 

Marius Budăi 
*** 

 

Pensii militare echitabile nu fac rău României 
 
Oare chiar toate proiectele de lege promovate de Partidul Social Democrat în legislatura trecută “fac rău României”, aşa 

cum recent s-a afirmat public chiar de la această tribună? 
Am convingerea fermă că nu este aşa. Şi am un exemplu la îndemână: “Proiectul de lege privind modificarea și 

completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat și instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor militare de 
stat”. Este un proiect de lege foarte aşteptat şi care vizează aproximativ 150.000 de militari în rezervă şi în retragere. Prin 
această iniţiativă legislativă se doreşte în primul rând înlăturarea discriminărilor majore din sistemul pensiilor militare de 
stat referitoare la diferenţele de cuantumuri ale pensiilor pentru beneficiarii care au ieşit la pensie la intervale diferite de 
timp, dar au deţinut, ocupat sau avut grade, funcţii şi vechimi egale. De asemenea este creat cadrul legal pentru 
recalcularea pensiilor militare, proces efectuat în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie şi raportat la 
prevederile legale privind salarizarea militarilor, poliţiştilor şi poliţiştilor de penitenciare aplicabile la data respectivă, în 
condiţii identice de funcţie şi de grad. 

Aşa cum se vede, iniţiativa este un act de justiţie şi de onoare faţă de militarii din toate structurile componente ale 
Sistemului Naţional de Apărare.  

La  ultima întâlnire a ministrului Apărării Naţionale cu reprezentanții militarilor în rezervă și retragere de la începutul 
acestei sesiuni parlamentare, a fost reafirmat sprijinul comun al tuturor celor prezenți pentru promovarea acestui act normativ. 
Iar Ministrul Apărării a declarat că iniţiativa legislativă are susţinerea Guvernului României. 

Proiectul a primit deja votul final în plenul Senatului.  
În prezent, iniţiativa legislativă se află în dezbatere la Camera Deputaților. Şi mai are de parcurs doar câţiva paşi. 

Ultimul şi cel mai important este raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 
Consider că respingerea acestui proiect ar fi o gravă eroare.  
În ultimii 30 de ani, Armata României a fost o instituţie etalon. Militarii români au demonstrat mereu, în toate ocaziile, 

că îşi îndeplinesc cu profesionalism şi devotatment misiunile: apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale, 
unității și democrației constituționale ale României. 

Din respect, avem datoria de a-i sprijini după retragerea din activitate, de a le asigura o viaţă demnă, decentă, în 
concordanţă cu importanţa socială, răspunderile şi privaţiunile serviciului militar. 

Modul în care ne onorăm această responsabilitate reprezintă modul în care confirmăm că Armata Română este o 
instituţie fundamentală a statului democratic român şi o garanţie a democraţiei. 

De aceea, aş dori să adresez şi de la această tribună o invitaţie ministrului Apărării Naţionale de a sprijini şi în 
continuare finalizarea acestei iniţiative legislative atât de aşteptată de seniorii militari. Ar fi o dovadă de respect şi consideraţie 
pentru că nu cred că toţi seniorii militari sunt doar simpatizanţi ai social-democraţiei. Posibil să mai fie şi simpatizanţi liberali 
printre ei. Sau poate că marea majoritate nu au niciun fel de simpatii politice. Menirea noastră este să îi onorăm pe toţi la fel. 

Deputat 
Viorel Salan 

*** 
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Românii au dreptul la un venit decent! 

 
Stimate colege, stimați colegi, 
De fiecare dată când PSD a fost la guvernare au avut loc cele mai mari progrese înregistrate în România. De la creșterea 

economiei, a salariilor și pensiilor, până la investițiile în infrastructură și condiții de viață mai bune pentru români. Se poate 
spune că în satele și comunele României au fost create condiții de viață mai bune grație programelor PNDL aplicate 
consecvent, an de an, de guvernările PSD. Este adevărat că mai sunt multe de făcut dar, așa cum spunea Lao Tzu, "Călătoria 
de o mie de mile începe cu un singur pas". Astăzi, PSD se află în Opoziție, chiar dacă românii au votat majoritar pentru 
Programul de Guvernare social-democrat. Însă, tocmai datorită acestui vot masiv pro-PSD, chiar dacă suntem în Opoziție, 
suntem obligați față de românii care ne-au trimis în Parlament. Avem obligația morală de a le reprezenta interesele și de a lupta 
pentru a le oferi o viață mai bună astăzi, nu peste trei generații. Versurile lui Octavian Goga parcă sunt mai actuale ca oricând: 
„Munții noștri aur poartă,/ Noi cerșim din poartă-n poartă.”. Dar noi, social-democrații, spunem că vremea generațiilor de 
sacrificiu a trecut și nu mai trebuie să revină vreodată, că trebuie să le oferim românilor o viață mai bună în țara în care s-au 
născut, pentru a nu mai fi obligați să plece aiurea, în lumea largă.  

De aceea, stimați colegi, indiferent de partidul din care faceți parte, vă rog să susțineți amendamentul propus de PSD la 
articolul 164 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, amendament care statuează ca salariul minim în România să fie stabilit 
conform recomandărilor făcute de Uniunea Europeană. 

Este o inițiativă legislativă ce vizează corelarea procentuală a valorii salariului minim național brut, cu aceea a salariului 
mediu național brut pentru a conferi o garanție reală asigurării unui nivel de trai decent pentru cetățeni. În acest sens, în acord 
cu demersurile europene în materie, am propus ca valoarea salariului minim național brut să nu poată reprezenta mai puțin de 
60% din valoarea salariului mediu național brut. Dacă ne declarăm cu toții respectul față de concetățenii noștri și le 
recunoaștem valoarea muncii, respectiv le recunoaștem dreptul la un nivel de trai decent, este imperios necesar să fim, și în 
ceea ce privește acest aspect, alături de principiile și acțiunile relevante ale Uniunii Europene.  

În condițiile în care se manifestă, în mod concret și constant, interesul pentru a fi asigurate mediului privat, în plan 
european și național, condiții optime de dezvoltare (multiple inițiative legislative prin care sunt încurajate, susținute, facilitate 
investițiile private etc.), societatea trebuie să realizeze că într-o economie sănătoasă „pachetul” mediului privat include 
drepturi și obligații corelative. Toate drepturile acordate acestui adevărat „motor” al economiilor naționale trebuie însoțite de 
obligațiile corelative. Ori, în categoria acestor obligații este esențial să reținem asigurarea sustenabilității economiei naționale 
și a unui nivelul de trai decent pentru populație. Statul trebuie să acorde drepturi și să solicite respectarea obligațiilor, în mod 
egal, echilibrat și corect, atât mediului privat cât și cetățenilor. Astfel, datoria ce incumbă fiecărui stat include protecția 
individului prin asigurarea unui nivel de trai decent, prin raportare la nivelul economiei naționale.  

Obiectivul PSD a fost și este ca, în cel mai scurt timp, decalajele dintre mediul urban și cel rural să fie reduse cu cel 
puțin 15%, iar oamenii să simtă că în fiecare an, indiferent de guvernare, veniturile familiei au crescut, iar condițiile de viață s-
au îmbunătățit constant.Aceasta este misiunea noastră ca reprezentanți ai românilor: de a lua decizii care să le îmbunătățească 
nivelul de trai, nu de a le îngreuna viața datorită lipsei de viziune a unor politicieni vremelnic aflați la conducerea țării. Dacă 
sunteți români și vă pasă de interesele românilor cu adevărat, dacă vreți să vă respectați jurământul făcut la învestirea în 
funcțiile de demnitate publică, nu există decât o singură decizie pe care o puteți lua: de a vota alături de noi acest proiect, 
această garanție oferită românilor că vor avea o viață mai bună la ei acasă! 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Mihai Weber 
*** 
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Sănătatea și educația copiilor noștri au ajuns să fie bătaia de joc 
a guvernelor Dreptei Unite: PNL + USR-PLUS + UDMR 

 
Stimate colege / stimați colegi, 
Educația este Cenușăreasa priorităților Guvernului Dreptei Unite! 
Incompetență, incoerență, iresponsabilitate și ignoranță sunt principalele trăsături ale Guvernelor Orban și Cîțu în ceea 

ce privește sănătatea și educația copiilor noștri. 
Nici unul dintre cele două Guverne liberale nu au fost capabile să acționeze preventiv, să anticipeze și să ia măsurile 

necesare pentru asigurarea unui cadru educațional sigur pentru copiii din toată țara. Tot ceea ce au făcut Guvernul Orban și 
Guvernul Cîțu, a fost să se spele pe mâini și să arunce toată responsabilitatea în grija părinților, bunicilor și autorităților locale, 
fără niciun fel de sprijin real și concret. 

În timp ce liberalii împreună cu useriștii și udemeriștii au acționat haotic și au îngropat învățământul românesc, PSD a 
venit în fața românilor cu un plan de guvernare care propune măsuri concrete pentru educație, pentru garantarea accesului total 
la învățământ în siguranță, pentru susținerea profesorilor și a personalului auxiliar aflat în linia întâi și expus îmbolnăvirii, cât 
și pentru sprijinirea familiilor cu copii. 

Rețeaua de politruci incompetenți și impostori pe care PNL a dezvoltat-o prin promovarea în poziții cheie a unor oameni 
lipsiți de știință de carte, inclusiv la Direcțiile de Sănătate Publică și la Inspectoratele Școlare, a avut drept rezultat o 
incapacitate cronică de a anticipa, gândi și aplica măsuri eficiente, care au fost puse în practică în toate statele Uniunii 
Europene și anume:  testare extinsă, anchete epidemiologice complete care să rupă lanțul contaminărilor, protocoale medicale 
eficiente, protejarea copiilor și cadrelor didactice și pregătirea corespunzătoare a unităților de învățământ. 

Guvernările lui Iohannis au pus pe primul loc luptele interne pentru posturile de prefecți, de secretari de stat, de 
directori, de șefi de agenții, prin intermediul cărora vor să pună mâna pe toate instituțiile statului în beneficiul partidului.  

Preocuparea lor esențială este cum să dobândească toată puterea, fără să-i intereseze de soarta copiilor noștri. 
În Parlament, alături de colegii mei de la PSD, voi face tot ce va ține de mine pentru evitarea unui dezastru în educație 

ce s-ar putea produce prin lipsa testării elevilor și profesorilor și a vaccinării cu întârziere a cadrelor didactice. 
E un fapt eșecul catastrofal al gestionării pandemiei de către Guvernul Orban, continuat acum de Guvernul Cîțu. Viața 

noastră a fost și este afectată grav în toate aspectele, însă educația, viitorul copiilor noștri, au fost cel mai rău lovite! 
Paralizie! Acesta este termenul care descrie cel mai fidel starea actuală a sistemului școlar.  
„România Educată” a lui Iohannis și Orban este cea în care 800.000 de copii au fost pur și simplu excluși de la educație 

pentru că nu au niciun echipament care să permită accesul la școala online, în care profesorii au fost și sunt expuși infectării, 
sunt lăsați fără nici un mijloc de protecție și li se refuză creșterile salariale cuvenite legal, în care părinții sunt siliți să facă 
alegeri imposibile, să sacrifice educația copilului sau slujba, să stea acasă și să supravegheze copilul sau să meargă la slujbă 
pentru a nu rămâne fără surse de trai. 

Declarațiile și comunicările de la Ministerul Educației și Ministerul Sănătății sunt contradictorii și confuze, ceea ce îi 
determină pe părinți să ajungă la disperare pentru că nu știu ce se va întâmpla cu copilul lor la școală, ce adeverințe și 
documente au nevoie și ce trebuie să facă pentru a le proteja sănătatea.  

PSD înțelege bine că educația este singura condiție care oferă fiecărui tânăr posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile date 
de Dumnezeu. Educația este cheia pentru o slujbă bine plătită, întemeierea unei familii, dezvoltarea națiunii. PSD susține ferm 
accesul egal la educație! PSD susține adaptarea și flexibilizarea programei școlare la preocupările și cerințele generației de azi, 
inclusiv la educația digitală și introducerea în programa școlară a orelor de educație sanitară, educație financiară, educație 
privind drepturile și valorile muncii.  

Militez pentru dezvoltarea și adaptarea la cerințele actuale existente pe piața muncii a învățământului dual, prin 
cointeresarea și stimularea mediului privat, realizarea de parteneriate între unitățile de învățământ, antreprenori și organizații 
profesionale. Susțin dialogul și participarea elevilor, părinților și cadrelor didactice la guvernanța unităților și instituțiilor 
responsabile de învățământul românesc și transparentizarea acestora. 

Vă mulțumesc. 
Cu stimă,                 Deputat 

Alexandra Huțu 
*** 
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Redeschiderea școlilor, plasată de guvernanți în spectrul hazardului 
 
Vă mulțumesc, domnule președinte, 
Dragi colegi, 
Anormalul ar putea fi cuvântul care ar defini cel mai exhaustiv modul în care guvernul Cîțu a pregătit redeschiderea 

școlilor. În timp ce majoritatea statelor europene, care au decis reluarea cursurilor în școli, au demarat, anterior, un amplu 
proces de testare în masă a cadrelor didactice, cât și vaccinarea a cât mai multora dintre acestea, la noi unitățile de învățământ 
își redeschid porțile strict în baza unui ordinul sec, comun al miniștrilor Sănătății și Educației, trecut pe o banală foaie de 
hârtie! Sună de-a dreptul înspăimântător dacă luăm în considerație faptul că toată speranța privind siguranța sanitară a elevilor 
și a profesorilor stă strict într-o coală de hârtie, care ar trebui să substituie și testarea gratuită a profesorilor și a elevilor, 
precum și asigurarea unui cadru medical în toate unitățile de învățământ! Însă nu doar că acest ordin comun al miniștrilor 
PNL-USR este lipsit de orice abordare realistă, dar nici nu oferă vreun sprijin material pentru profesori și elevi. Cu alte 
cuvinte, bâlbâielile și disputele dintre Ministerul Educației (PNL) și Ministerul Sănătății (USR) au condus către niciun fel de 
alocare bugetară și către un vid organizatoric nemaiîntâlnit în restul Europei.  

În sprijinul afirmațiilor mele privind riscul și necunoscutul în care este aruncată redeschiderea școlilor, vă menționez, pe 
lângă lipsa din ordinul miniștrilor a prevederilor privind testarea sistematică a elevilor și a profesorilor, și absența celor privind 
testarea sporadică.  

Complementar, făcând o mică paranteză, pe lângă sincopele de logică și de coerență decizională, mă văd obligat să 
readuc în discuție și o altă situație periculoasă care ține de integritatea fizică a copiilor noștri.  

Dragi colegi, faptul că doar 15% dintre şcolile din România au autorizaţie de securitate la incendiu și doar 30% dintre 
ele au pază proprie denotă din nou incoerența și amatorismul decizional al miniștrilor din Cabinetul Cîțu, dezinteresul lor real 
față de sănătatea și problemele românilor sau chiar și disprețul manifestat față de elevi, generația viitoare, obligată să ducă 
numele de român mai departe!  

Spun dispreț pentru că în multe școli din toată țară, nu doar din București sunt și probleme cu încălzirea, aspect care va 
transforma clasele într-un spațiu și mai propice îmbolnăvirii. La asta se mai adaugă și faptul că nici măcar 10% dintre profesori 
nu sunt imunizați, deși, teoretic, figurau drept personal prioritar esențial. De asemenea, e incredibil să menționezi într-un ordin 
de ministru ca toți elevii unei clase să stea 14 zile acasă, în izolare, dacă se confirmă două cazuri pozitive în respectiva clasă, 
iar dacă se confirmă 2 cazuri pozitive în mai multe clase toții elevii școlii întră 14 zile în carantină. Fac aceste afirmații având 
în vedere că ar fi mult mai firească și utilă testarea tuturor contacților direcți cu cei contaminați, respectiv elevi, profesori, și 
reluarea activității normale dacă testele ar fi negative. Dar, din nou, vorbesc despre normalitate, cuvânt al căror valențe par să 
rămână niște necunoscute guvernanților noștri! 

O necunoscută nu este, totuși, perspectiva, deja vehiculată, a reînchiderii școlilor în cel mult trei săptămâni, în cazul în 
care vor apărea numeroase focare, care vor spori efectele pandemiei în rândul populației. Această variantă de lucru luată în 
calcul de guvernanți denotă, din nou, amataorismul și heirupismul cu care s-a decis redeschiderea școlilor.  

Cu certitudine școlile trebuie redeschise, însă nu în aceste condiții de ”merge și așa” și de ”scapă cine poate”! Viața 
copiilor, a profesorilor și a familiilor lor nu trebuie să depindă de amatorismul decizional, de fuga de asumare a răspunderii 
ferme care presupune și alocarea de fonduri, ci de asigurarea unor măsuri riguroase de securitate sanitară! 

Revenind la aspectele normalității, consider că ar fi trebuit să aibă prioritate rezolvarea problemelor legate de siguranța 
unităților școlare și, abia apoi, reluarea fizică a cursurilor.  

Alături de colegii mei de la PSD solicit imperativ aplicarea modelului european, respectiv testarea gratuită masivă în 
școli, inclusiv profilactică, urgentarea vaccinării prioritare a cadrelor didactice, distribuirea gratuită de măști de protecție 
tuturor elevilor și profesorilor, asigurarea căldurii în școli pe perioada iernii.   

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 
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Declarație politică 
Stimate colege / stimați colegi, 
Săptămâna trecută în sala de plen, am ținut, alături de colegii mei din PSD, o pancartă pe care scria „Voiculescu, 

Demisia!”. Am fost întrebat de ce cerem demisia unui ministru din Guvernul Cîțu la doar cinci săptămâni de la învestire. Cei 
care îl susțin pe domnul Vlad Voiculescu afirmă că e prea devreme pentru a se cere demisia acestuia, pentru că nimeni nu 
putea face nimic deosebit în doar cinci săptămâni. 

Este un raționament fals! Pe acest tip de argumentare ar însemna că orice greșeli ar face un ministru în cinci săptămâni 
de la numire, oricâte catastrofe s-ar întâmpla în acest interval în domeniul pe care îl păstorește acel ministru și oricât de mari și 
de multe ar fi eșecurile acelui ministru, nimeni nu ar avea dreptul să-l demită sau să-i ceară demisia.  

Vlad Voiculescu putea face până la sfârșitul lunii ianuarie multe lucruri importante și necesare. Chiar dânsul a 
recunoscut într-o conferință de presă de după tragedia de la Institutul Matei Balș că poate face într-o săptămână un set de 
proceduri speciale pentru personalul medical din secțiile COVID, secții în care există o concentrație mare de oxigen, un factor 
favorizant pentru izbucnirea incendiilor. Deci dacă poate face aceste proceduri în doar o săptămână după tragedie, de ce nu le-
a făcut în cele cinci săptămâni dinaintea tragediei, pentru a o preveni? 

În scurtul mandat al domnului Voiculescu a mai avut loc un incendiu într-o secție COVID. E vorba de incendiul din 2 
ianuarie 2021 de la pavilionul suport COVID de la Spitalul de Psihiatrie din Gătaia, județul Timiș. Era deja un alt semnal de 
alarmă care venea după incendiul de la Spitalul Județean Piatra Neamț. Iar, la acel moment ministrul Vlad Voiculescu încă nu 
citise rapoartele și memoriile primite de fostul său predecesor pentru prevenirea incendiilor în spitale. Nici măcar nu le-a 
consultat, după cum chiar dânsul a recunoscut. Dar cu siguranță le-ar fi putut citi în cele 5 săptămâni de mandat și poate ar fi 
luat niște măsuri în consecință.  

Tot în acest început de mandat, domnul ministru Voiculescu ar fi putut aviza ordonanța de urgență lăsată pe masă de 
predecesorul său, un act normativ care ar fi permis utilizarea fondurilor europene pentru remedierea vulnerabilităților la 
incendii din spitalele din România. Nici acest lucru nu a fost realizat, deși se putea realiza în cele 5 săptămâni, căci vorbim de 
o ordonanță „DE URGENȚĂ”! 

Mai putea domnul ministru ca în cele 5 săptămâni de mandat să pregătească testarea pe scară largă pentru redeschiderea 
școlilor, așa cum s-a făcut peste tot în Europa. De exemplu, la vecinii noștri din Ungaria, în luna ianuarie a avut loc o testare în 
masă a profesorilor și a angajaților din toate unitățile de învățământ pentru redeschiderea școlilor în condiții de siguranță. Mă 
gândesc că dacă s-a putut în Ungaria s-ar fi putut și în România, iar azi nu am fi fost martorii ciomăgelii politice între ministrul 
Educației și cel al Sănătății pe tema testării în școli. Dacă se ocupa de pregătirea testării în învățământ cu siguranță domnul 
ministru ar fi avut mai mult timp să facă mai bine acel formular care a creat confuzie în contextul reînceperii activității în școli.  

Tot în cele 5 săptămâni, domnul ministru Vlad Voiculescu ar fi putut să se implice mai mult în campania de vaccinare în 
loc să se contreze în declarații publice cu coordonatorul acestei acțiuni. Vorbim de cea mai amplă acțiune de sănătate publică 
din ultimul secol, care nu poate avea loc fără implicarea ministrului Sănătății. Abia la finalul lunii ianuarie domnul Voiculescu 
ne-a spus că în februarie se vor vaccina prioritar doar bătrânii, bolnavii cronici și persoanele cu handicap. Adică a exclus toate 
excepțiile pe care tot dânsul le-a băgat peste rând în săptămânile anterioare și a luat astfel șansa de imunizare la timp pentru 
mii, zeci de mii sau poate sute de mii de persoane vulnerabile cu adevărat.  

Iată câteva motive foarte puternice pentru demiterea de urgență a ministrului Vlad Voiculescu. Iar dacă tot nu este de 
ajuns, vă reamintesc că în mandatul domniei sale au luat foc patru spitale din subordinea sa și au murit 30 de pacienți care se 
aflau în grija unui sistem de sănătate pe care îl păstorește. Deci vă întreb, câți miniștri ai sănătății din România sau de oriunde 
din lumea democratică ar mai fi rămas în funcție după atâtea nenorociri petrecute în mandatul lor? 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Dan Constantin Șlincu 
*** 
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 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii  

 
Emitere Ordin de începere pentru execuția proiectului de modernizare DN 67B 

Scoarța - Pitești km 0+000 - km 188+200 
 
Motivarea: Informarea periodică, transparentă și reală a cetățenilor cu privire la stadiul proiectului de reabilitare a 

tronsonului Târgu-Jiu – Scoarța - Târgu-Cărbunești – Hurezani – Grădiștea – Pitești. 
Este o investiție absolut indispensabilă, fiind un drum care deservește județele Argeș, Vâlcea, Olt și Gorj. Mulți oameni 

de afaceri au investit în proiecte importante aflate pe traseul acestui drum național, lăsându-se convinși de promisiunile 
autorităților referitoare la reabilitarea acestui important tronson de infrastructură rutieră. Conform site-ului oficial al CNAIR, 
la secțiunea drumuri aflate în execuție, încă din anul 2019, DN67B apare ca fiind în EXECUȚIE 
(http://www.cnadnr.ro/ro/proiecte/dn-67b), urmând a fi emis Ordinul de începere a lucrărilor. DN67B se află într-o stare de 
degradare avansată, starea sa deplorabilă contribuind la afectarea atât a stării tehnice a automobilelor participante la trafic, cât 
și a siguranței circulației, viața multor oameni fiind astfel pusă în pericol. O asemenea stare de fapt este inacceptabilă, fiind 
evident necesară remedierea urgentă a porțiunilor grav deteriorate, în vederea aducerii drumului la condiții decente și legale de 
circulație. 

Ținând cont de toate aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați, în scris, motivul pentru care DN67B apare ca drum aflat în 
Execuție, când, în realitate, pe acest tronson, de mai bine de 1 an de zile, nu se execută nicio lucrare. Care este motivul pentru 
care nu s-a emis ordinul de începere a lucrărilor, în ultimul an? 

De ce nu se execută lucrările de reparație curente la acest drum de către administratorul legal (CNAIR), care are 
obligația legală să întrețină acest drum? 

Care este motivul pentru care acest drum a fost lăsat să ajungă într-un stadiu atât de avansat de degradare? 
Care sunt măsurile pe care le veți dispune pentru remedierea acestei situații grave, care pune în pericol viața 

conducătorilor auto? 
Vă mulțumesc!         Deputat 

Mihai Weber 
*** 

 
Adresată domnului Claudiu Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 

 
Promovarea exporturilor 

Stimate domnule ministru,  
Conform informațiilor din mass-media și a declarațiilor dumneavoastră, programele Ministerului Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului cu privire la promovarea exporturilor și internaționalizarea firmelor nu vor mai fi finanțate în 
anul 2021, deși sectorul a fost foarte afectat din cauza pandemiei, iar intreprinderile românești nu pot face față fără sprijin 
public pe piața unică europeană. În perioada ianuarie-noiembrie 20250, exporturile de bunuri au scăzut cu 11%, deficitul 
comercial ajungând cifra record de 16,4 mld. Euro. Nici măcare în luna noiembrie, când măsurile restrictive de circulație 
internațională venite ca urmare a valului doi al pandemiei erau la început și nu afectau foarte mult schimburile 
intracomunitare, exportul românesc nu a fost decât cu 0,6% peste cel din 10 noiembrie 2019.  

Cele mai mari reduceri s-au înregistrat la produsele agricole exportate în UE (-13%), la combustibili (-49%), la produse 
ale industriei prelucrătoar (-12%) și la mijloacele de transport (8,8%). Acest fapt arată că exportatorii români continuă să fie 
afectați. Situația este cu atât mai gravă cu cât reducerea veniturilor populației afectează cererea internă, ceea ce conduce la 
reducerea activității firmelor exportatoare și creșterea șomajului.  

Programul de promovare a exporturilor este reglementat de OUG nr. 120/2002, iar programul de internaționalizare a 
firmelor este reglementat prin OUG nr. 8/2017. Acest ultim Program este finanțat din fonduri europene, UE prelungindu-l 
până în 2023. Prin urmare, vă adresez următoarele întrebări:  

1. Care este strategia Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului de sprijinire a comerțului exterior, 
politica în acest domeniu fiind în directa dumneavoastră responsabilitate?  
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2. Care sunt măsurile de stimulare și promovare a exportului pe care le veți finanța în anul 2021?  
3. Care sunt acțiunile pentru îmbunătățirea activității Consiliului de Export, organism de cooperare publică-privată 

pentru stimularea exporturilor?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris, la fiecare întrebare, în termenul prevăzut de lege. Cu deosebită considerație,  

Deputat 
Alexandra Presură 

*** 
 

Adresată domnul Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației și Cercetării  
 

Desființarea unor specializări de filieră teoretică de la liceele tehnologice 
Domnule ministru,  
La începutul lunii ianuarie, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, a luat decizia ca, la Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” 

din orașul Segarcea, să nu mai funcționeze specializarea de filologie, filiera teoretică începând cu anul școlar 2021-2022. 
Desființarea acestei specializări a creat mari nemulțumiri în rândul asociațiilor de elevi și părinți și a profesorilor pentru că este 
afectată o generație de copii, care datorită nivelului de trai scăzut din zonă, va fi condamnată la o educație insuficientă, în 
contrast cu aspirațiile sale. Decizia luată va crea multiple probleme părinților și copiilor care doresc să învețe și pe filiera 
teoretică. Menținerea specializării de filologie la Liceul tehnologic „Horia Vintilă” este susținută de faptul că orașul și liceul se 
află într-o zonă cu populație defavorizată, cu venituri insuficiente pentru asigurarea cheltuielilor cu școlarizarea copiilor în altă 
localitate. Aproximativ 60% din elevii liceului provin din familii defavorizate și din familii numeroase, lipsite de resurse 
pentru o educație în altă localitate.  

Trebuie prezentat că decizia luată în cadrul CA ISJ Dolj nu a avut la bază criterii clare și adoptate realităților 
demografice din orașul Segarcea și zona rurală apropiată de oraș și nu a fost precedată de consultări cu toți factorii implicați în 
procesul educațional de la acest liceu și nici cu autoritățile locale. În acest cadru este de evidențiat că prevederile Ordinului 
ministrului Educației nr. 5599/2020 nu au fost respectate, pentru că fundamentarea proiectului planului de școlarizare nu s-a 
bazat, în cadrul criteriului geografic, pe cerința „promovării unor măsuri dinamice pentru accesul la educație al tuturor copiilor 
și elevilor, care să permită acoperirea echitabilă a tuturor zonelor din mediul urban și rural”.  

Având în vedere art.112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaților, în vederea 
clarificării acestei situații, vă adresez următoarele întrebări: 

 1. Care au fost criteriile concrete aplicate de ISJ Dolj în eliminarea unor specializări de filieră teoretică de la liceele 
tehnologice?  

2. Care este strategia ministerului cu privire la reducerea abandonului școlar, unul dintre cele mai mari din Uniunea 
Europeană în zonele mai defavorizate sau cu o populație dezavantajată din punct de vedere al veniturilor ce pot fi alocați 
pentru educația copiilor?  

3. Care este abordarea ministerului cu privire la posibilitatea copiilor din zone geografice mai defavorizate de a se 
specializa și în domenii teoretice fără a fi nevoie să se deplaseze în marile orașe cu licee teoretice?  

4. Ținând cont de faptul că elevul este și trebuie să fie principalul beneficiar al sistemului de învățământ, dumneavoastră 
cum apreciați rolul asociației părinților și elevilor în luarea deciziilor cu privire la planurile de școlarizare?  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris, la fiecare întrebare, în termenul prevăzut de lege.  
Cu stimă,  

Deputat 
Alexandra Presură 

*** 
Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii  
 

Lucrările de la podul Brăila-Tulcea 
Stimate domnule ministru,  
În mandatul de prim-ministru al colegului meu din Brăila, domnul Mihai Tudose, au fost demarate lucrările la un proiect 

de infrastructură aşteptat de foarte mulţi ani de brăileni şi tulceni. Finanțarea lucrărilor estimate la aproximativ 500 de milioane 
de euro situează această lucrare în topul investițiilor din România. Realizarea podului și a conexiunilor subsecvente va crea 
posibilitatea dezvoltării economice a zonei, prin legarea Dobrogei de România.  
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De asemenea, proiectul va crea oportunităţi importante de creştere economică şi pentru judeţul Brăila. Lucrările la podul 
Tulcea-Brăila s-au desfășurat foarte bine, iar acestea sunt chiar în avans față de calendarul asumat. Merită subliniat că 
finanțarea lucrărilor se face prin fonduri europene, atrase în cadrul programului ITI Delta Dunării. Având în vedere aceste 
aspecte, în contextul pregătirii bugetului pentru anul 2021, vă solicit să-mi răspundeţi la următoarele întrebări: 

 1. Când estimaţi că vor fi finalizate lucrările şi va fi dat în circulaţie podul peste Dunăre dintre Brăila şi Tulcea?  
2. Care va fi bugetul alocat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în 2021 pentru continuarea lucrărilor la podul 

Brăila-Tulcea?  
3. Care este stadiul lucrărilor la drumurile de legătură care vor face legătura cu podul şi când estimaţi că vor fi 

finalizate?  
4. Mai există terenuri ce trebuie expropriate pentru realizarea drumurilor ce vor face legătura cu podul? Daca da, în ce 

stadiu se află procedurile de expropriere, cand estimaţi că vor fi realizate şi care este bugetul estimat pentru exproprieri?  
5. Sunt necesare descărcări arheologice? Dacă da, care este bugetul estimat? Veţi cuprinde aceste surse de finanţare în 

bugetul pe 2021? Vă mulţumesc!  
Deputat 

Nicu Niță 
*** 

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

 
De ce fermierilor activi care cultivă fasole păstăi în spații protejate  

nu li se acordă sprijinul cuplat în sectorul vegetal ? 
Stimate domnule ministru,  
Luând în considerare faptul că fermierii din România beneficiază și-n anii 2021-2022 de schemele de plăți acordate în 

Agricultură în perioada 2015-2020, fermierii gălățeni mi-au supus atenției faptul că prin ORDINUL nr. 619 din 6 aprilie 2015 
pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la 
art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în 
agricultură, la Art 41 se stabilesc categoriile de culturi pentru care fermierii activi beneficiază de sprijin cuplat: alin. (1) lit. l) 
legume cultivate în sere - tomate, castraveți, ardei, varză pentru consum în stare proaspătă și castraveți pentru industrializare; 
lit. m) legume cultivate în solare - tomate, castraveți, ardei, varză și vinete pentru consum în stare proaspătă și castraveți pentru 
industrializare; Fermierii activi gălățeni care cultivă fasole păstăi în spații protejate au solicitat ca producția lor să fie inclusă in 
categoriile de culturi pentru care fermierii activi beneficiază de sprijin cuplat.Solicitările lor se intemeiază pe faptul că în spații 
protejate culturile de fasole păstăi necesită atenție specială la fel ca și categoriile de culturi beneficiare de sprijin cuplat.  

Vă rog să-mi comunicați după care criteriu această categorie de fermieri activi nu a fost considerată eligibilă ca 
beneficiar de sprijin cuplat și dacă veți face demersuri pentru corectarea in cadrul legislativ a acestei omisiuni. Menționez că 
doresc răspunsul în scris în termenul prevăzut de lege.  

Vă mulțumesc!  
Deputat 

Viorica Sandu 
*** 

 
Adresată domnului Nechita Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  

 
Includerea în categoria beneficiarilor de subvenții acordate de APIA 

a cultivatorilor de pepeni verzi și galbeni și porumb zaharat 
 

Stimate domnule ministru,  
În urma discuțiilor avute cu fermierii cultivatori de pepeni verzi și galbeni, respectiv porumb zaharat, din județul Galați, 

referitor la condițiile stabilite de Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi, aceștia au adus în 
atenție faptul că în instrucțiunile de plată pentru beneficiarii Submăsurii 6.1/sM19.2 – Sprijin pentru Instalarea Tinerilor  
Fermieri, în Tabelul privind stabilirea categoriei de fermă –structura culturilor şi calculul valorii producţiei standard 
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(SO)AP1.2.2 – document solicitat la depunerea dosarului, culturile de pepeni verzi și galbeni, respectiv porumb zaharat fac 
parte din categoria ”Legume proaspete, pepeni şi căpşuni - în câmp”. 

Vă rog să îmi comunicați de ce acestă categorie de fernieri activi nu beneficiază de Subvențiile acordate de către APIA, 
așa cum este prevăzut in Art. 8 alin. (1),lit.c. și dacă veți face demersuri pentru corectarea in cadrul legislativ a acestei 
omisiuni. Menționez că doresc răspuns scris în termenul prevăzut de lege.  

Vă mulțumesc!  
Deputat 

Viorica Sandu 
*** 

Adresată domnului Virgil Popescu, ministrul Energiei 
 

Situația centralei Romgaz de la Iernut 
Domnule ministru,  
Proiectul Centralei pe gaze în ciclu combinat pe care Romgaz o construiește la Iernut este singura capacitate nouă de 

generare din România de proporții semnificative. Centrala ar fi fost, după finalizare, a doua investiţie în generarea clasică de 
energie electrică din România de după căderea comunismului, după centrala în ciclu combinat a Petrom, de 860 MW. Proiectul 
are o valoare de 268 de milioane de euro și a fost atribuit de Romgaz consorțiului Romelectro-Duro Felguera. Centrala trebuia 
să fie finalizată în acest an, dar termenul nu a putut fi respectat. Motivele țin de capacitatea contractorului spaniol de a asigura 
frontul de lucru-din cei 600 de oameni care ar trebui să fie pe șantier, contractorul spaniol a lucrat cu puțin mai mult de 200 de 
muncitori- dar și de dificultățile financiare istorice ale companiei, cunoscute încă din 2016.  

1)Având în vedere că în decembrie 2020, contractul pentru constructia centralei a fost reziliat, vă rog să-mi detaliați 
măsurile pe care Dvs, în calitate de ministrul al Economiei, ulterior al Energiei, le-ati dispus pentru ca această centrală vitală 
pentru economia națională să fie pusă în funcțiune?  

2) Având în vedere calitatea Dvs de acționar majoritar semnificativ în Romgaz, vă rog să-mi comunicați care au fost 
măsurile pe care le-ați dispus pentru evitarea acestei situații având în vedere că problemele financiare ale contractorului 
spaniol erau vechi și bine cunoscute de instituțiile statului român? 

 3) Această situație catastrofală pentru forța Sistemului Energetic Național s-a putut întâmpla din cauza numirilor pe 
care inclusiv Dvs le-ati facut, pe baza unor criterii subiective, distanțate de orice urmă de preocupare pentru situația 
companiilor din subordine, numiri care au adus în funcție de decizie oameni fără nici o legătură cu problematica Sistemului 
Energetic Naționalcum e cazul președintelui CA al ELECTRICA SA, un contabil din Mehedinți pus să conducă o companie de 
1 miliard de euro aflată pe Bursă de mai mulți și unde orice dezechilibru produce pagube consistente și ați mai făcut propuneri 
pentru conducerea Romgaz, cea mai mare companie din România şi o companie strategică a statului român, şi a numit aşa: un 
controlor de roviniete, un consilier de la Autoritatea Electorală Permanentă, un fost viceprimar la Sibiu specialist în asfaltări. 
Aşadar, oameni care nu au nicio legătură cu problematica complexă și strategică a domeniului energiei.  

Având în vedere situația de mai sus, vă rog să-mi comunicați cine suportă și în ce mod, daunele generate de 
rezilierea/întârzierea PIF Iernut? 

 Față de cele prezentate vă rog să-mi transmiteți răspunsul scris. Mulțumesc. 
 

Deputat 
Radu Popa 

*** 
Adresată domnului Claudiu Năsui, ministrul Economiei 
 

Combinatul de Oțeluri Speciale din Târgoviște 
Domnule ministru,  
Județul Dâmbovița are două probleme extrem de presante: modernizarea DN 71 și situația COS Târgoviste. Ambele 

reprezintă magistrale economice care pot salva dezvoltarea economică a unuia dintre cele mai mari județe din România. În 
calitate de deputat de Dâmbovița, vă cer să nu tratați ușor situația COS pentru că situația economică a Combinatului este destul 
de complexă iar situația angajaților de acolo este disperată.  

După cum știti, Adunarea creditorilor Combinatului de Oțeluri Speciale (COS) Târgoviște, aflat de aproape 8 ani în 
insolvență, singurul producător de oțel-beton cu ciclu complet din România, fusese convocată în ședință marți, 19 ianuarie, 
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pentru a aproba modificarea planului de reorganizare a companiei, modificare care prevede darea în plată a activelor 
industriale funcționale către stat în contul datoriilor bugetare, însă în cele din urmă ședința a fost amânată. "Se amână ședința 
Adunării Creditorilor până la data obținerii avizului Ministerului Economiei [pentru] trecerea activului funcțional industrial 
"Producere oțeluri de construcții" în proprietatea statului român, prin ministerul de resort, în contul stingerii integrale a 
creanțelor bugetare, în conformitate cu prevederile OUG nr. 200/18.11.2020 pentru modificarea OUG nr. 60/2019, aprobată 
prin Legea nr. 222/2019", a transmis pe 19 ianuarie administratorul judiciar al COS Târgoviște.  

OUG nr. 200/2020 prevede că cererile adresate Fiscului ale companiilor care doresc să dea în plată către stat active 
funcționale industriale în schimbul ștergerii datoriilor bugetare trebuie însoțite și de un aviz favorabil al ministerului de resort, 
care în cazul de față este Ministerul Economiei. În prealabil, potrivit actului normativ, Ministerul Economiei și ANAF trebuie 
să facă o analiză care să aibă în vedere "uzul public sau privat al activului funcțional, asigurarea exploatării acestuia în regim 
de continuitate și permanență, obiective de ordin economic, financiar, social și de mediu urmărite de ministerul de resort 
privind exploatarea eficace a activului, interesul general sau particular care corespunde scopului utilizării activului funcțional, 
condițiile speciale legate de protejarea secretului de stat, regimul special al unor bunuri din componența activului funcțional". 
Scopul analizei este ca ministerul să decidă ce va face cu activul industrial preluat. Variantele din Ordonanță sunt aducerea 
acestuia ca aport la capitalul unei companii de stat sau concesionarea acțiunilor.  

Având în vedere cele de mai sus, vă întreb:   
- Ce plan de măsuri concrete pe termen scurt-mediu-lung ați dispus pentru salvarea Combinatului ?  
Față de cele de mai sus vă propun să analizați trei măsuri urgente :  
1)restricționarea importurilor de oțel-beton pentru protejarea activității combinatului. În 2019, o astfel de măsură a fost 

luată la nivelul Uniunii Europene, prin impunerea de cote de import a căror depășire atrage aplicarea unei taxe de 25% din 
cifra de afaceri. Cotele au fost instituite după ce administrația Trump de la Washington a impuse tarife la o serie de produse 
siderurgice de import, ceea ce a făcut ca mulți producători non-UE să își reorienteze exporturile dinspre SUA spre Europa, 
efectând vânzările combinatelor din spațiul comunitar. Însă administratorii COS Târgoviște afirmă că măsurile luate de 
Bruxelles nu au avut nici un efect pozitiv în România, ba chiar dimpotrivă. "Începând cu anul 2019, după intrarea în vigoare a 
măsurilor de salvgardare împotriva importurilor, pe lângă că acestea nu au avut un efect de reducere, România a devenit una 
din țările cu cea mai mare expunere la importul de produse din oțel provenite din țările non-UE, mai ales dinspre statele care îi 
sunt și vecine teritorial: Turcia, Ucraina, Moldova. Aceste țări din afara UE au costuri mult mai scăzute de producție datorită 
prețurilor mici la energie electrică, gaze, alte materii prime și cu forța de muncă practicate în respectivele țări, costuri ce nu pot 
fi atinse de către producătorii interni, astfel că produsele importate sunt semnificativ mai ieftine în comparație cu cele fabricate 
în România. Țara noastră este asaltată lunar cu aproximativ 6.000 de tone în plus față de nivelul importului înainte de iulie 
2018.  

2) Înăsprirea semnificativă a obligațiilor de certificare pentru conformitate a produselor din oțel importate din România, 
procedură care, în prezent, durează cel mult 2 luni și costă maxim 2.000 de euro. Deoarece România este inclusă într-o zonă 
seismică cu risc crescut, este justificată elaborarea și aprobarea la nivel legislativ a noilor norme și reglementări în domeniul 
construcțiilor industriale și civile, care ar trebui să includă următoarele prevederi: 1) Anularea și interzicerea utilizării oțelului-
beton în construcții conform standardului STAS 438, deoarece produsele fabricate conform acestui standard nu corespund 
cerințelor reale calitative cerute de piața construcțiilor. 2) Singurul standard pentru oțel-beton ar trebui să fie numai EN-
B500B/C. 3) Interzicerea certificării și a utilizării oțelului-beton fabricat conform altor standarde, în special cele de piața non-
UE. 4) Pachetul documentelor de însoțire a mărfii obligatoriu ar trebui să includă și un certificate de conformitate, pentru 
vămuire.  

3) E important, de asemenea, ca doar producătorii să poată cere certificate de conformitate, nu și intermediarii, testarea 
ciclică la 6 luni a mostrelor înaintate spre certificare, obligativitatea auditării tehnice a fabricilor, cu vizite la fața locului, și 
introducerea unui marcaj unic pentru produsele din oțel certificate pentru conformitate în România.  

În raport de Memoriul Justificativ al administratorul COS Târgoviște Pentru Darea În Plată vă supun atenției câteva 
cifre: Activul funcțional industrial "Producere oțel de construcții" al COS Târgoviște a fost evaluat la 301,83 milioane lei. Din 
această sumă se vor scădea obligațiile de mediu, estimate la aproape 28 milioane lei, precum și TVA datorată de 57,3 sau 32,4 
milioane lei (în funcție de statutul entității care va fi desemnată de Ministerul Economiei să preia activul, neimpozabilă sau 
impozabilă). Astfel, darea în plată se va face la suma de 216,55 sau 241,42 milioane lei (44,4 sau 49,5 milioane euro, la cursul 
de schimb din prezent). COS Târgoviște are datorii la ANAF de puțin peste 200 milioane lei, care vor fi acoperite deci integral 
din acești bani. "Din excedentul de valoare se va putea acoperi și creanța datorată AJOFM – fond de garantare, în sumă de 
1.243.510 lei și dacă este cazul TVA aferent operațiunii, precum și datoriile către alți creditori din categoria creanțelor 
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bugetare, respectiv creanța AAAS în cuantum de 957.233 lei și în special bugetul local (în total circa 5,475 milioane lei, 
creanță înscrisă în tabelul de creanțe și curentă), în baza relațiilor funcționale dintre bugetul central și bugetele locale", se 
menționează în memoriul justificativ privind darea în plată întocmit de administratorul special al combinatului și de cel 
judiciar.  

După finalizarea operațiunii de dare în plată, combinatul este gata de repornirea producției, costurile de repornire fiind 
de 283.000 euro și reprezentând materii prime și materiale pentru prima lună de activitate. De asemenea, va trebui elaborat și 
semnat un nou contract colectiv de muncă la nivelul unității. Necesarul de personal este estimat la 1.230 de angajați. În total, 
bugetul lunar de producție este estimat la 68,45 milioane lei, din care peste jumătate înseamnă materie primă (fier vechi). 
Cheltuielile salariale și sociale lunare sunt estimate la 7,09 milioane lei. Documentul estimează, în aceste condiții, un profit 
operațional EBITDA de 1,338 milioane lei pe lună, la vânzări lunare de peste 70 milioane lei.  

Conducerea COS Târgoviște precizează că, pentru atingerea obiectivelor financiare propuse, este nevoie de luarea mai 
multor măsuri, printre care majorarea salariilor angajaților, în special ale celor implicați direct în procesele de producție. 
Pentru crearea unui nucleu permanent al salariaților direct productivi este necesar ca salariul mediu la societate, pentru direct-
productivi, să fie peste nivelul mediu pe economie.  

Față de cele prezentate în interpelare, vă rog să-mi comunicați răspunsul Dvs în scris. 
 

Deputat 
Radu Popa 

*** 
 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației  
 

Care este termenul și strategia de vaccinare anti-COVID a cadrelor didactice 
și de testare la noul coronavirus a profesorilor și elevilor? 

 
Stimate domnule ministru,  
Având în vedere că de pe 8 februarie au fost redeschise majoritatea unităților de învățământ, vă rog să-mi prezentați o 

situație clară și concretă cu privire la termenul și strategia de vaccinare a cadrelor didactice și pentru testarea profesorilor și 
elevilor la noul coronavirus. În prezent, Guvernul pe care îl reprezentanți s-a pregătit doar 3% pentru redeschiderea școlilor din 
semestrul doi, ceea ce în opinia mea și a colegilor de la PSD este inadmisibil. Dumneavoastră anunțați în urmă cu câteva zile 
că se vor vaccina 100.000 de cadre didactice „în următoarea perioadă” în timp ce ministrul sănătății spunea că nimeni din 
această categorie nu se va vaccina în luna februarie. Doar 7.000 de profesori s-au vaccinat până în prezent dintr-un total de 
300.000 și puțin peste jumătate dintre aceștia și-au exprimat și intenția de a se vaccina.  

Domnule ministru, cine răspunde pentru infectările care vor avea loc la nivelul unităților de învățământ atât la nivelul 
profesorilor, cât și al elevilor pentru că s-au început cursurile fără să fie finalizată vaccinarea cadrelor didactice și fără o testare 
în masă a copiilor și profesorilor? Declarațiile dumneavoastră privind programarea la vaccinare a peste 100.000 de cadre 
didactice, în „următoarea perioadă” sunt în totală contradicție cu declarațiile ministrului sănătății, care a anunțat, abia acum 
după blocarea vaccinării, că în luna februarie se va reveni la prioritizarea inițială și se vor vaccina doar persoanele cu vârsta de 
peste 65 de ani și persoanele cu boli cronice. Domnul ministru Vlad Voiculescu a uitat de vaccinarea cadrelor didactice sau nu 
l-a interesat acest aspect.  

Având în vedere cele expuse anterior, vă solicit, domnule ministru, să-mi comunicați care este strategia de vaccinare a 
cadrelor didactice, de testare a profesorilor și elevilor la noul coronavirus și care este termenul până la care veți finaliza 
implementarea acestei strategii.  Vă mulțumesc. Solicit răspuns în scris. 

 Cu deosebită stimă,  
Deputat 

Alexandra Huțu 
*** 
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Adresată domnului Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății  
 

De ce a fost nevoie de 4 incendii în spitale și 30 de persoane decedate, ca să începeți să vă gândiți să luați  
măsuri pentru siguranța cadrelor medicale și a pacienților? 

 
Stimate domnule ministru, 
 După incendiul de la spitalul județean Neamț, din noiembrie 2020, când 12 oameni și-au pierdut viața, Guvernul PNL a 

anunțat controale și măsuri drastice în toată țara, precum și introducerea de noi proceduri pentru a preveni alte tragedii. Nu s-a 
făcut nimic, nici în privința măsurilor, nici a procedurilor necesare. Realitatea crâncenă este că alte șase spitale din România au 
luat foc din noiembrie și până acum, în Cluj, Mureș, Iași, Neamț, Timiș, București, practic în toată țara. Prin urmare, drama de 
Balș nu este un episod izolat. Este expresia unui eșec generalizat al guvernării PNL-USR-PLUS-UDMR de a preveni 
incendiile din spitale în contextul tratării COVID-19 care implică utilizarea oxigenului, un risc de incendiu suplimentar. 
Spitalele iau foc în toată țara. Este revoltător, inadmisibil ca în condițiile în care guvernarea trecută și cea actuală, 
reprezentantă de aceeași oameni, a avut toată puterea, toate resursele, a cheltuit bani cu nemiluita, în contextul în care 
sănătatea este prioritate extremă, românii să continue să ardă de vii în spitale. Este rezultatul incompetenței, al nepăsării, al 
superficialității, care ne umple de revoltă. E mult prea mult! Nu se mai poate! Cine răspunde pentru victime? Domnule 
ministru, câte spitale mai trebuie să ardă ca acest Guvern să facă ceva ca astfel de tragedii să nu se mai repete? Au murit prea 
mulți români din cauza unor incompetenți! Trebuie să spunem stop! Ajunge! Având în vedere că guvernul din care faceți parte 
conduce România de un an si trei luni, sunteți direct și nemijlocit responsabil pentru tragediile repetate din domeniul sănătății 
care puteau fi evitate dacă se luau măsurile necesare. Sunt prea mulți morți în flăcări în spitale pentru a nu da socoteală. 
Demisia sau demiterea se impun, nu doar ca măsură morală, ci și ca imperativ social. Domnule ministru, înainte de a acuza 
PSD, ar trebui să dați socoteală de ce nu ați inițiat nimic pentru prevenirea incendiilor în spitale până la al patrulea incendiu 
spitalicesc. Abia după incendiul de la Institutul Matei Balș, ați anunțat măsuri care puteau fi puse în aplicare în prima 
săptămână de la preluarea mandatului.  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,                                              Deputat  

Dan Constantin Șlincu 
*** 

 
Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației  

 
Ministrul la Raport pentru gestionarea defectuoasă a procesului de redeschidere a școlilor 

 
Stimate domnule ministru Sorin-Mihai Cîmpeanu,  
Este tot mai clar faptul că, în ultimul an, copiii au devenit marii perdanți ai crizei provocate de pandemia COVID-19. 

Am văzut cum generații întregi de copii nu au mers la grădiniță și școală, nu au învățat primele litere, nu știu cum să țină un 
stilou în mână și nu s-au bucurat de căldura dascălilor, la fel cum nu au putut prinde gustul noilor materii învățate în clasa a 
cincea, a opta sau a unsprezecea. Nu cunosc cum se vor desfășura examenele de final de ciclu, sunt copii care nu au avut 
tablete și nici cursuri remediale. Foarte mulți copii au fost uitați de autorități. Îndeosebi copiii care provin din medii sociale cu 
probleme. Ce viitor credeți că vor avea acești copii? Este tot mai clar că elevii din medii defavorizate vor fi din ce în ce mai 
săraci și prăpastia dintre ei și copiii cu posibilități materiale bune va crește din ce în ce mai mult. Astăzi pierd acești copii, 
mâine va pierde întreaga Românie! Vreți să faceți economii pe termen scurt la buget sau vreți să îngropați viitorul țării?  

Domnule ministru, vă puteți uita în ochii acestor copiii? Ce le puteți spune? Oare le puteți spune că s-a „comunicat 
deficitar”?  

Adevărul este că în funcția în care sunteți nu trebuie doar să comunicați seară de seară la televizor, ci să faceți ca această 
prăpastie dintre copiii sărăci și cei bogați să dispară sau măcar să fie mai mică. Constituția României garantează dreptul la 
educație și sănătate, fără discriminare. Oare ce nu ați înțeles de aici? Se pare că niciunul dintre aceste principii fundamentale 
nu a fost respectat: nici dreptul la educație, nici la sănătate și nici la șanse egale. Înțelegem că uneori este „regulamentar” un 
metru pătrat între elevi, alteori un metru și jumătate sau chiar mai mult. Am înțeles că ați aruncat problema „în curtea” 
primăriilor. Dar cine plătește pentru „pepsiglas”, dezinfectant, măști, produse de curățare? Tot primăriile? Aici, iarăși, copiii 
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din mediile defavorizate, cu primării sărace, vor fi cei mai dezavantajați. Asta e democrația dvs.? Așa vreți să construiți o nouă 
generație?  

Domnule ministru, vă solicit, conform art. 55, alin (2), din Regulamentul Camerei Deputaților să prezentați un raport de 
activitate şi strategia ministerului în faţa Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. Vă solicit ca acest raport să 
cuprindă și aspectele semnalate în următoarele întrebări, la care doresc să primesc răspuns și ca urmare a prezentei cereri:  

 Care sunt măsurile aplicate de Ministerul Educației pentru a reduce diferențele dintre copiii din mediile defavorizate și 
familiile înstărite?  

 Ce sprijin acordați primăriilor și fiecărei școli în parte pentru a putea lua măsuri de protecție a elevilor, studenților și a 
întreg personalului, în pandemie? 

 Cum intenționați să protejați sănătatea elevilor și a cadrelor didactice în perioada următoare? 
 Pe ce studii științifice se bazează decizia de a deschide școala în forma propusă de Ministerul Educației?  
 Președintele țării, Klaus Iohannis, a insistat să redeschideți școlile, fără să aibă garanții clare din partea specialiștilor că 

elevii și profesorii nu sunt expuși riscurilor de îmbolnăvire?  
 Cum vor fi organizate examenele de final de ciclu?  
La prezenta întrebare vă solicit un răspuns în scris. Vă mulţumesc. Cu deosebită consideraţie,  

 
Deputat 

Gheorghe Șoldan 
*** 

 
Adresată domnului Vlad-Vasile Voiculescu, ministrul Sănătății  

 
Măsuri de apărare împotriva incendiilor în unități sanitare 

 
Stimate domnule ministru,  
Având în vedere numeroasele incendii din unitățile sanitare din ultimele 2 luni, incendii care au avut consecințe tragice - 

pierderea vieților pacienților internați, (vezi cazul SJU Piatra Neamț și a Institutului M.Balș din București), dar și riscurile 
majore de declanșare a incendiilor în alte spitale, în special în secțiile ATI și pneumologie, măsurile de apărare împotriva 
incendiilor sunt deosebit de importante. Atât în ceea ce privește reglementările din actele normative (prevederile, măsurile, 
procedurile pe care le conțin și actualizarea lor), dar și aplicarea lor de către personalul unităților sanitare. Prevenirea 
incendiilor, la fel ca profilaxia bolilor, este cea mai eficientă metodă de apărare împotriva acestor evenimente, iar utilizarea 
unor metode moderne de prevenire (determinarea concentrației gazelor din saloane, folosirea de materiale speciale la 
mobilierul medical și materialul moale de îngrijire, sisteme rapide de stingere a focului, etc.) este obligatorie și utilizarea lor în 
unitățile sanitare trebuie reglementată. În temeiul articolului 112 alin.(1) din Constituția României republicată, și a art. 194 și 
198 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris și oral la următoarele întrebări:  

1. Considerați necesară modificarea Ordinului M.S. 1427 din 26.11.2013(!) privind aprobarea “Dispozițiilor generale de 
apărare împotriva incendiilor la unitățisanitare”?  

2. Care este termenul propus pentru efectuarea acestor modificări dacă le considerați necesare?  
3. Considerați oportună actualizarea normativului privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și a 

instalațiilor Indicativ NP-015-97, aprobat prin Ordinul nr.4/N din 22.01.1997(!!) al MLPAT?  
Cu deosebită considerație,  

Deputat 
Florian Neaga 

*** 
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Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii  
 

Reabilitarea DN 6 (E70) Alexandria-Craiova Drumurile publice din România reprezintă componentele principale ale 
sistemului național de transport și constituie obiectul exclusiv al proprietății publice 

 
România are cele mai degradate drumuri din Europa. La categoria rețele rutiere România ocupă un loc catastrofal locul 

121 din 144 de state monitorizate potrivit datelor publicate în raportul World Economic Forum. În Europa suntem pe ultimul 
loc la nivelul Uniunii Europene și în rest avem în urma noastră doar Rusia, Moldova și Ucraina. Evoluția tehnică în domeniul 
construcțiilor de autovehicule rutiere a dus la sporirea traficului, uzura și degradarea infrastructurii rutiere existente, 
împiedicând desfășurarea circulației rutiere în condiții de siguranță. În aceeași stare se află tronsonul din DN 6 (E70) 
Alexandria-Craiova, județul Olt, pe segmentul de drum km 132+435 ÷ 185+230, cu toate că reabilitarea a început în anul 
2011. Cetățenii județului Olt, dar și cei care se află în tranzit, se expun unui pericol major și riscului unor accidente grave, 
cauzate de starea deplorabilă a tronsonului de drum sus menționat.  

Față de cele relatate, vă pun domnule Ministru, următoarele întrebări:  
1. Ce măsuri urgente veți lua pentru finalizarea reabilitării DN 6 (E70) Alexandria-Craiova?  
2. Care este stadiul actual și termenul previzionat pentru finalizarea lucrărilor? 3. Care au fost motivele tergiversării 

repetate pentru realizarea acestui obiectiv de investiții?  
Solicit răspuns în scris. 

Deputat 
Adrian-Ionuț Chesnoiu 

*** 
 
Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, Prim-ministrul României  

 
Programul de Internship al Guvernului 

Stimate domnule prim-ministru,  
În perioada 2013-2019, Guvernul României a organizat Programul Oficial de Internship. Cei peste 1000 de interni care 

au lucrat la Guvern în această perioadă au fost tineri extrem de bine pregătiți, cu rezultate remarcabile pe plan educațional și în 
voluntariat, mulți dintre ei cu studiile finalizate în străinătate. Recent, în spațiul public, ați declarat că urmează să demarați 
„primul program real de Internship”. În acest sens, vă adresez următoarele întrebări:  

1. În ce perioadă se va desfășura programul de internship coordonat de către echipa domniei voastre?  
2. Care este bugetul prevăzut pentru programul de internship? 
 3. Care sunt criteriile de selecție ale programului de internship?  
4. Care sunt principalele diferențe dintre programul de internship desfășurat în perioada 2013-2019 și programul pe care 

îl propuneți tinerilor anul acesta?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris.  
Cu aleasă considerație,                                               Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 

 
Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe  
 

Cetățenii români cu reședința în Republica Populară Chineză 
 
Stimate domnule ministru,  
În calitate de membru al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, primesc numeroase scrisori și 

petiții din partea cetățenilor români cu reședința în străinătate. Un astfel de material mi-a fost transmis în săptămâna curentă 
din partea comunității românești din Republica Populară Chineză. În petiție, semnată și asumată nominal de către aproximativ 
100 de cetățeni români stabiliți în China, mi-au fost semnalate mai multe aspecte.  

Astfel, pentru a clarifica o serie de informații, având scopul de a contura o imagine de ansamblu a situației, vă adresez 
următoarele întrebări:  
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1. Câți cetățeni români au reședința în orașele Beijing și Guangzhou?  
2. Când se va redeschide Serviciul Consular al Ambasadei României la Beijing, a cărui activitate, din informațiile 

comunicate de către petiționari, înțeleg că a fost suspendată în noiembrie 2020?  
3. Având în vedere tendința de digitalizare la nivel mondial, care a fost accentuată în contextul pandemiei din anul 2020, 

care este strategia de digitalizare a Ministerului Afacerilor Externe și în ce măsură veți continua să digitalizați serviciile 
consulare?  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris.  
Cu aleasă considerație,                                                Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 

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

Submăsura 4.3 – Irigații: Modernizarea infrastructurii de irigații - „ignorată” ? 
 
Analizând cea de-a XII-a propunere de modificare a PNDR 2014-2020, privind tranziția, observ că alocarea pentru 

reabilitarea sistemelor secundare de irigații în România, nu mai este pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale o 
prioritate reală. Reabilitarea sistemelor secundare de irigații în România reprezintă o problemă de interes național strategic și 
nu numai una de practicare a unei agriculturi performante. Acest lucru reclamă un sprijin financiar masiv, făcut cu conștiința 
clară că efortul statal se va repercuta înzecit, prin sporiri de recoltă, în măsură să asigure securitatea alimentară a națiunii 
române.  

După doi ani consecutivi cu secetă majoră, care a afectat suprafețe agricole însemnate ale țării, reabilitarea sistemelor de 
irigații, atât principale cât și secundare, ca și celelalte lucrări de îmbunătățiri funciare, trebuie să reprezinte o prioritate și o 
exprimare a voinței politice perceptibilă pe termen lung, pentru a le reda fermierilor români încrederea că factorii decidenți 
sunt alături de ei.  

Față de cele relatate, vă pun domnule Ministru, următoarele întrebări:  
1. Care au fost motivele pentru care nu ați cuprins Submăsura 4.3 - componenta irigații, în propunerea de modificare a 

PNDR 2014-2020 (Fonduri FEADR Tranziție pentru anii 2021-2022)?  
2. Intenționați să blocați investițiile în acest domeniu strategic? 
3. Care sunt sursele alternative de finanțare pe care le aveţi în vedere să le puneţi la dispoziția fermierilor și 

organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații?  
Solicit răspuns în scris.                                               Deputat 

Adrian-Ionuț Chesnoiu 
*** 

 
Adresată domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Reducerea numărului de elevi din clasele a IX-a în județul Maramureș 
 

Domnule ministru,  
În data de 5 ianuarie 2021, într-o ședință online pe care Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Maramureș a avut-o cu 

directorii liceelor din județ, s-a comunicat faptul că în cazul colegiilor națioanale și a liceelor teoretice vor fi aprobate, 
începând cu anul școlar 2021 – 2022, doar șase clase/ nivel liceal.  

În același timp, la liceele vocaționale (cum este cazul Colegiului de Arte din Baia Mare), din trei clase vor rămâne doar 
două, specializarea ”Arhitectură” urmând să fie comasată cu specializarea ”Arte Plastice”. Situația este la fel de tragică și la 
colegiile tehnice, unde restructurarea claselor a IX-a va lăsa doar jumătate din efectivul de elevi care este în prezent. Colegiile 
naționale reprezentative ale județului, colegiul vocațional și colegiile tehnice sunt afectate de noua decizie, iar cei care vor 
avea cel mai mult de suferit sunt elevii care s-au pregătit, pe parcursul a patru ani de zile, să urmeze un liceu de prestigiu. An 
de an, la colegiile naționale concurența a fost acerbă, iar ultima medie de admitere la liceu a fost de fiecare dată foarte mare. 
Totodată, zone geografice ale județului sunt extrem de defavorizate de decizia de a fi păstrate doar șase clase de liceu, un 
exemplu fiind al liceului din Vișeu de Sus unde se înscriu la studii și copiii din localitățile limitrofe: Poienile de sub Munte, 
Ruscova, Repedea, Petrova, Leordina, Vișeu de Jos, Moisei, Bogdan Vodă și an de an toate clasele existente au fost complete.  
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Prin această reducere drastică a claselor, noua conducere a ISJ Maramureș încurajează abandonul școlar. Am primit, 
Domnule Ministru, memorii de la mai multe licee din Maramureș, atât de la colegiile naționale care au, an de an, rezultate 
extraordinare la olimpiadele naționale și internaționale, dar și la examenul de Bacalaureat, cât și de la liceele tehnologice și 
tehnice din județ. Argumentele oferite de profesorii de la Liceul Tehnologic Agricol ”Alexiu Berinde” Seini sunt acelea că, 
începând cu anul 2020, ca urmare a HG 533/2020, LTA ”Alexiu Berinde” Seini, alături de alte 57 de licee agricole din 
România a intrat într-un program multianual de susținere financiară a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, conform 
art.31 al.1 și al.4 2 din LEN nr 1/2011. Susținerea financiară a liceelor agricole cu drept de finanțare conform art. 31, al.4 din 
LEN nr 1/2011 este condiționată de HG 533/2020 care la art.5 litera B și litera C obligă liceele care au semnat cu MADR un 
contract de finanțare multianuală să prezinte și un plan de măsuri cu cel puțin zece luni înainte de începerea anului școlar 
următor, care să ducă la creșterea sau după caz, la menținerea numărului de specializari/ calificări profesionale, cât și la 
diversificarea acestora în raport cu piața muncii în domeniul agriculturii și conexe acesteia, având ca bază de referință anul 
2019 - 2020, iar numărul total de clase specifice domeniului agriculturii și conexe acesteia să fie menținut la numărul total de 
clase aprobate în cadrul liceului, având ca bază de referință anul 2019 - 2020.  

În anul financiar 2020, suma alocată de MADR Liceului Tehnologic Agricol ”Alexiu Berinde” Seini a fost de 175.000 
RON, fapt care a permis reabilitarea și dotarea completă a trei laboratoare: Horticultură - floricultură, Mecanică agricolă - 
fizică și Veterinară-chimie. Renunțarea la una dintre specializări ar reduce șansele elevilor care doresc să studieze la un liceu 
agricol, acesta LTA ”Alexiu Berinde” Seini deservind și elevii din județul Satu Mare, unde nu există un liceu cu un asemenea 
profil. În memoriul transmis de reprezentanții Liceului Teoretic ”Bogdan Vodă” din Vișeu de Sus, unde se dorește, de 
asemenea, desființarea unei clase a IX-a, reprezentanții instituției de învățământ arată că o astfel de decizie va afecta atât 
cadrele didactice cât și elevii, iar această măsură ar putea duce la abandon școlar. Din cuprinsul OMEC nr. 5599 referitor la 
metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţămȃntul preuniversitar de stat şi emiterea avizului 
conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţămȃnt preuniversitar pentru anul şcolar 2021/2022, rezultă că Liceul 
Teoretic “Bogdan-Vodă” din Vișeu de Sus îndeplineşte toate criteriile obligatorii prevăzute în acest act normativ. 
Fundamentarea proiectului planului de şcolarizare pentru unităţile de învăţămȃnt preuniversitar de stat se realizează pe 
constituirea formaţiunilor de studiu în învăţămȃntul liceal, profesional, inclusiv dual şi postliceal, din 28 elevi/clasă. Aceste 
locuri s-au ocupat în fiecare an, iar în liceul din Vișeu de Sus învaţă elevii care provin din oraş şi din localitaţile invecinate: 
Vişeu de Jos, Moisei, Leordina, Petrova, precum şi din zonele Valea Ruscovei, Valea Vişeului, Valea Izei. De fiecare dată, 
toate locurile prevăzute în planul de şcolarizare al Liceului Teoretic “Bogdan Vodă” au fost ocupate integral încă de la prima 
distribuire, fără să rămână locuri libere și toți elevii de clasa a XII-a au intrat în susținerea examenului de Bacalaureat. 
Memoriul transmis de Colegiul de Arte Baia Mare subliniază faptul că cifra de școlarizare aprobată la clasa a IX-a pentru anul 
școlar 2021-2022 nu acoperă opțiunile elevilor de clasa a VIII-a, conform studiului efectuat de CJRAEMM.  

De asemenea, clasele a IX-a s-au constituit numeric - prin testarea aptitudinilor, pe baza concurenței – la nivel maxim, 
cu foarte puține excepții, la cele trei specializări. Mai mult decât atât, această unitate de învățământ nu se raportează doar la 
zona geografică Baia Mare, ci se raportează la întregul județ, datorită specializărilor unice. În concluzie, orice asociere a două 
dintre cele trei clase de muzică, arhitectură și design, este imposibilă și se susține necesitatea păstrării celor trei specializări în 
clase diferite. Voi aminti și memoriul trimis de colectivul de cadre didactice de la Colegiul Național ”Vasile Lucaciu” din Baia 
Mare, dar și memoriul transmis de Asociația de părinți, care arată că diminuând numărul de clase se reduc șansele unor elevi 
buni și foarte buni să studieze la un colegiu de elită al județului. Profilurile și specializările liceului sunt concepute în raport cu 
cererea existent pe piața muncii și în concordanță cu politicile și proiectele educaționale la nivel national.  

Gradul de ocupare a claselor a IX-a este de 100% anual, încă după prima repartizare computerizată, iar ultima medie de 
admitere a fost, anul trecut, 8,92. Procentul de promovabilitate al examenului de Bacalaureat este 100%, anul trecut Colegiul 
Național ”Vasile Lucaciu” Baia Mare ocupând locul I la nivel de județ. A tăia două clase de la un colegiu national de elită 
înseamnă a diminua cantitativ educația de calitate. Decizia de a tăia două clase din opt este abuzivă și în contradicție cu 
politicile educaționale naționale.  

Luând în considerare toate cele prezentate până acum am să vă rog, domnule ministru, să analizați cu mare atenție 
situația grea prin care trece sistemul educational în Maramureș, să țineți cont de faptul că această criză a restructurării claselor 
afectează multe alte licee din județ și, implicit, elevii și cadrele didactice și să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  

1. Ce se va întâmplă cu elevii din județele Maramureș și Satu Mare care își doresc să urmeze un profil agricol, iar ISJ 
Maramureș reduce clasele fără nicio analiză coerentă în cazul Liceului Agricol din Seini? Ce se va întâmpla cu profesorii 
specializați pe un profil anume, care nu vor mai avea cum să predea materia la clasă dedicată unui anumit sector?  
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2. În cazul Colegiului Național ”Vasile Lucaciu” Baia Mare, unde promovabilitatea a fost de 100% și în anul 2020, 
concurența este mereu acerbă iar ultima medie de admitere a fost mereu foarte mare. Cum le veți explica elevilor din 
Maramureș că le blocați șansa de a urma un colegiu de elită? La Colegiul ”Vasile Lucaciu” sunt peste 70 de cadre didactice. 
Prin desființarea a două clase, profesorii care predau la acest liceu nu vor reuși să își acopere norma. Ce se va întâmpla în cazul 
lor?  

3. Ce se va întâmpla cu elevii de pe Valea Izei, Valea Ruscovei, Valea Vișeului și din comunele adiacente, care nu vor 
mai putea urma cursurile liceale pentru că doriți să fie redusă o clasă de liceu, fapt care va duce la abandon școlar? Dar cu 
profesorii care vor rămâne cu catedra descoperită?  

4. La Colegiul de Arte din Baia Mare se dorește comasarea clasei de arhitectură cu clasa de arte plastice. În întreaga țară 
există doar 7 colegii de artă, iar elevii din Baia Mare au fost mereu printre cei mai buni la olimpiadele naționale desfășurate pe 
segmentul Arhitectură. Mai mult, concurența a fost mereu acerbă pe aceste clase, pentru că acest colegiu deservește întregul 
județ Maramureș. Care este criteriul prin care s-a decis comasarea celor două specializări care sunt, în esență, extrem de 
diferite în ceea ce privește materiile de specialitate. Dar cu profesorii specializați în aceste domenii vocaționale? Învățământ și 
elevii Maramureșului nu trebuie să sufere în această luptă politică surdă. Tocmai de aceea, domnule ministru, am să vă rog să 
îmi răspundeți punctual, la fiecare întrebare în parte, în termenul prevăzut de lege.  

Cu respect, 
Deputat 

Gabriel-Valer Zetea 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 Declarații politice 

 
Anul acesta trebuie să fie anul revenirii în forță a domeniului HORECA! 

 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Domeniul HORECA este unul dintre cele mai afectate domenii din economia românească, de la debutul pandemiei și 

până în prezent. În acest sector - deosebit de important pentru România- muncesc aproximativ 400.000 de persoane, direct sau 
indirect, generând aproximativ 5% din PIB-ul României, atunci când activitatea se desfășoară în mod normal. Însă, problemele 
din HORECA generate de restricțiile în lanț, impuse din cauza pandemiei, timp de aproape un an de zile, au afectat grav multe 
dintre județele țării care depind într-o mare măsură de turism, printre acestea numărându-se și județul Constanța.  

Deschiderea directă către populație face ca acest sector al economiei să fie pus în imposibilitatea de a supraviețui în 
condițiile unor asemenea restricții fără ajutor financiar din partea statului, atât pentru salvarea afacerii, cât și pentru păstrarea 
angajaților.  

De aceea, pentru a veni în ajutorul HORECA, Guvernul actual a emis încă din luna decembrie 2020, imediat după 
învestire, o OUG care prevede acordarea de ajutoare de stat pentru firmele din domeniu (cazare, agenții de turism, restaurante) 
afectate de restricțiile din perioada pandemiei. Acest act normativ prevede ajutoare totale de 500 milioane euro (circa 2,4 
miliarde de lei) pentru sectorul HORECA, până la data de 30 iunie 2021.  
Astfel, OUG inițiată de Ministerul Economiei prevede faptul că firmele din domeniu pot primi de la bugetul de stat 20% din 
diferența de cifră de afaceri între anii 2019 și 2020, ca un ajutor pentru a trece peste dificultățile generate de pandemie.  

În acest sens, sunt vizate 73.000 de firme din domeniu, cu un ajutor total de jumătate de miliard de euro din partea 
Guvernului, pentru a da astfel o gură de oxigen pentru HORECA. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Consider că mai sunt multe de făcut pentru a reporni cu adevărat motoarele economiei și, implicit, pentru a da un restart 

puternic domeniului HORECA. În acest context, cred că redeschiderea totală a HORECA, fără alte măsuri restrictive, va 
transmite românilor, în mod concret, mesajul că viața tuturor a revenit la normalitate. De acest sentiment este nevoie pentru a 
reporni împreună economia, pentru a reporni procesul de modernizare și de dezvoltare a României. 

Economia României va fi complet funcțională și se va apropia de potențialul său maxim doar atunci când sectorul 
HORECA va fi, din nou, complet funcțional.De aceea, cred că anul acesta trebuie să fie anul revenirii în forță a domeniului 
HORECA. 

Vă mulțumesc!                                                            Deputat  
Bogdan Huțucă 

*** 
 

Declarație politică 
 

Încrederea cetățenilor în Parlament este, din păcate, din ce în ce mai mică, iar unul dintre motivele pentru care s-a ajuns 
aici este că au existat, de-a lungul timpului, mai mulți aleși care au uitat să își îndeplinească îndatoririle după ce au început 
mandatul.  

Parlamentarii Partidului Național Liberal au datoria să reprezinte cât mai bine interesul cetățenilor, iar acest lucru îl pot 
face doar dacă sunt prezenți și implicați în activitățile parlamentare.  
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Alături de inițiatorul Sebastian Burdujași de alțicolegideputați ai PNL am 
depus”PropunerealegislativăprivindmodificareaLegii nr.96/2006 privindStatutuldeputaţilorşi al senatorilor”, proiect pe care 
îlputemnumi “legea anti-chiul”. 

Proiectulprevedecreștereasubstanțială a sancțiunilorpentruabsențelenemotivate ale parlamentarilor - până la 10% din 
indemnizațiabrută. Înacest moment, sancțiuneaeste de doar 1%, un procentmultprea mic pentrucei care uitămotivulpentru care 
au fostvotațiși care nu vin la muncă, săluptepentrunevoileoamenilor. 

Parlamentarii PNL își doresc să elimine fenomenul absenteismului și să demonstreze cetățenilor că  reforma pe care o 
doresc pentru Parlament este una cât se poate de serioasă și reală.  

Așa cum orice persoană este sancționată dacă absentează nemotivat de la locul de muncă, așa vor fi sancționați și 
parlamentarii. Și nu doar simbolic, ca până acum. Aleșii publici trebuie să fie conștienți de responsabilitatea pe care o implică 
această funcție și să depună toate eforturile necesare pentru a recâștiga încrederea și respectul oamenilor.  
 

Deputat 
Mircea Fechet 

*** 
 

Priorități legislative și acțiuni susținute în noul mandat 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Noua legislatură parlamentară începe cu noi provocări - și, din păcate, într-un climat sanitar/economic încă dificil -, dar 

și cu foarte multe priorități legislative și acțiuni parlamentare pe care le voi susține necondiționat, în calitate de parlamentar 
reales de Alba. 

Sunt deosebit de onorat pentru faptul că cetățenii județului pe care-l reprezint au apreciat activitatea mea parlamentară 
din mandatul încheiat în decembrie 2020 și mi-au acordat din nou încrederea lor, pentru a-i reprezenta în Parlamentul 
României în următorii patru ani! Le voi demonstra și în acest nou mandat, că nu voi lăsa garda jos și mă voi lupta pentru ei și 
drepturile lor - cel puțin la fel de hotărât ca și în precedentul -, și, implicit, pentru corectarea legislației din mai multe domenii. 

În acest sens, aș vrea să precizez pentru început, că voi milita cu prioritate pentru ca inițiativa mea legislativă referitoare 
la eliminarea indemnizațiilor pentru limită de vârstă pentru senatori și deputați, să fie adoptată cât mai curând în această 
sesiune! Consider că tot ceea ce este ″special″ în materie de pensii trebuie să dispară, iar principiul contributivității trebuie să 
rămână Baza Reală a oricărui calcul al unei pensii acordate de către stat.  

De asemenea, voi susține în continuare reglementarea cumului pensiei cu câștigul salarial, având în vedere că există deja 
în procedură parlamentară pe această speță un proiect pe care l-am inițiat încă din anul 2019, dar care a fost blocat de către 
PSD în Parlament. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Cred că sunt șefi ai unor autorități și instituții aflate în subordinea Parlamentului României care nu au ce căuta în 

funcțiile respective și unii dintre ei ne-au tot demonstrat în mod categoric acest lucru în ultima perioadă! Exemple elocvente în 
acest sens sunt: dna Renate Weber, care numai interesele poporului nu le reprezintă din funcția pe care o ocupă, ci mai degrabă 
propriile interese – vezi sporul de praf pe care și-l acordă sau pensia specială pentru care luptă vehement să nu o piardă! Tot în 
acest registru se încadrează și domnul Iordache, ″altă întrebare″, sau dna Gradea de la SR-TVR și domnul Severin de la SRR, 
care, deși sunt reprezentanți ai televiziunii publice și radioului public, fac în mod ostentativ politica dictată de către PSD! 

Acestea sunt numai câteva dintre dezideratele pe care le am în vedere în următoarea perioadă, deziderate pe care le voi 
transforma, cu siguranță, în FAPTE, pas cu pas! 

Vă mulțumesc!  
Deputat 

Florin Roman 
*** 
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Deblocarea traficului și modernizarea infrastructurii din sudul litoralului  
României - priorități pentru mandatul meu 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi,  
Deblocarea traficului și modernizarea infrastructurii din sudul litoralului României reprezintă unele dintre principalele 

mele obiective în calitate de deputat PNL de Constanța și membru al Comisiei pentru transporturi și infrastructură a Camerei 
Deputaților. 

În acest sens, consider că proiectul "Alternativa Techirghiol" reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de 
infrastructură din planul județului Constanța și salut faptul că acesta a intrat pe lista de priorități a Ministerului Transporturilor, 
condus în prezent de către ministrul Cătălin Drulă.  

Ținând cont de faptul că finalizarea unei rute ocolitoare a Constanței pentru partea de sud a litoralului românesc ar 
contribui, într-un mod considerabil, la deblocarea traficului în această zonă, mai ales în perioada estivală, consider că este 
nevoie de demararea și finalizarea acestui proiect cât mai repede cu putință!   

De aceea, am considerat necesar să-i adresez ministrului de resort mai multe întrebări clarificatoare privind acest 
proiect, pentru a-i putea astfel, informa, în mod concret, pe constănțeni, cu privire la termenele avute în vedere de către 
Ministerul Trasporturilor și Infrastructurii, și anume cele legate de finalizarea studiului de fezabilitate, demararea proiectului, 
precum și estimarea termenului final de execuție pentru acest obiectiv. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Turismul românesc, și implicit cel de pe litoralul românesc a fost destul de greu încercat de consecințele restricțiilor 

impuse din cauza pandemiei. În acest context foarte dificil, în care se află în prezent, atât operatorii din turism, cât și cei din 
domeniul HORECA, cred că este foarte important să venim cu cât mai multe soluții și proiecte palpabile, care să vină în 
sprijinul relansării acestor sectoare ale economiei românești, iar infrastructura de transport are un impact important în acest 
sens.  

De asemenea, cred că este foarte important ca, până la debutul sezonului estival, autostrada Soarelui să fie reparată 
temeinic, pe toate tronsoanele unde sunt acum probleme, pentru a evita atât blocajele în trafic, cât și posibilele accidente 
cauzate de gropile existente în carosabil. 

Consider că modernizarea infrastructurii de transport din sudul țării, în zona litoralului românesc, reprezintă, într-
adevăr, un deziderat prioritar, care va contribui, cu siguranță, la îmbunătățirea fluxurilor de turiști și a celui economic. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Marian Crușoveanu 
*** 
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Declarație politică 
Stimați colegi, 
Școlile românești au nevoie de investiții în infrastructura școlară și în reabilitarea corpurilor de clădiri. 
Dintre cele 13.596 de clădirice compun peste 9000 de unități școlare și care care au fost incluse într-o analiză realizată 

la nivel național, 3134 sunt complet nereabilitate. Adică un procent de 23%. 
Poate cel mai frapant este că 11.517 din totalul unităților școlare care au completat datele privind accesul la utilități, 

16% nu au apă curentă în niciuna dintre clădirile ce aparțin unității respective, 43% nu sunt conectate la o rețea de canalizare, 
iar 63% dintre clădiri nu erau conectate la rețeaua de gaze. 

Este o responsabilitate social și morală pentru susținerea acestor investiții. 
O bună parte din copiii și profesorii din România nu beneficiază de condiții adecvate de învățare. 
Suntem în această situație pentru că, în ultimii 8 de guvernare de stânga, școala a fost mereu ”Cenușăreasa” investițiilor, 

iar prin măsuri populiste actul educational a fost sabotat. 
Modificarea continuă a Legii Educației a fost o altă metodă prin care actul educațional a fost relativizat, tratat ca pe un 

domeniu care oricând poate fi supus schimbărilor în funcțiile de interesele politice. 
Dar coaliția de guvernare și Ministerul Educației și-au asumat un program ambițios de modernizare a infrastructurii 

școlii românești. 
Avem o șansă extraordinară prin alocarea a 6% din Planul Național de Redresare și Reziliență care vor merge către 

Educație. Asta înseamnă 1,82 miliarde de euro. 
Șansa educației românești, asumată de coaliția de guvernare, este implementarea viziunii dezvoltate în cadrul 

Programului Național „România Educată” propus de Președintele României.  
Pentru operaționalizarea acestei viziuni, vom susține creșteri graduale, până în anul 2024, pentru finanțarea 

educației, de până la 18% din bugetul național (6% din PIB) și de până la 3% din bugetul național (1% din PIB) 
pentru finanțarea publică a cercetării. 

Mai mult decât atât, deschiderea unor linii de finanțare din fonduri europene pentru construcția și/sau modernizarea 
creșelor și grădinițelor sau a altor tipuri de unități care furnizează servicii de timpuriu în baza unui plan național multianual de 
asigurare a necesarului de unități de învățământ antepreșcolar și preșcolar, cu prioritate în zonele cu deficit de ofertă 
educațională pentru segmentul de vârstă 0-6 ani, este o inițiativă care va avea parte de tot suportul meu încalitate de deputat, 
vicepreședinte al Comisiei de Educație din Camera Deputaților. 

Rezolvarea acestor problem sistemice trebuie să devină prioritatea 0 pentru România. 
Altfel, decalajul privind șansa la o educație adecvată dintre elevii din mediul rural și mediul urban se va adânci.  
În mediul rural, doar un absolvent de gimnaziu din șase (și, în anii recenți, unul din opt) reușește să termine patru ani 

mai târziu studii liceale. Pe termen mediu și lung, această ineficiență educațională garantează apariția unui grup din ce în ce 
mai consistent de cetățeni care nu reușesc să se integreze pe piața municii din cauza calificării slabe. 

Un procent de 42,23% din elevii din mediul rural, comparative cu 25,80% din elevii din mediul urban, nu au promovat 
examenul de bacalaureat. 

Aproape 40% dintre elevii din mediul rural nu au promovat examenul de evaluare națională. 
Toate aceste cifre ne obligă să demarăm investiții în infrastructura școlară, mai ales cea din mediul rural, pentru a reuși 

diminuarea decalajelor în privința accesului la educație. 
În România, șansa în viață nu trebuie să fie determinată de codul poștal! 

 
Deputat 

Alexandru Muraru 
*** 

Apel pentru salvarea unei generații pierdute. Copiii rămași singuri acasă 
 

Peste 4 milioane de români au plecat din România în ultimii 20 de ani. În 2018, România a atins un nou record: aproape 
240.000 de români au ales să părăsească țara pentru o perioadă mai lungă de un an.  

Sigur nu este o coincidență. Nu a trecut atât de mult timp ca să pretindem că am uitat că vorbim de același an în care 
PSD a scos milioane de români în stradă din cauza încercărilor de subjugare a justiției, a aruncat economia în aer cu taxa pe 
lăcomie și în care am ținut primele pagini ale ziarelor internaționale cu gafe diplomatice sau abuzuri ale statului de drept.  
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Așa că nu putem fi surprinși că într-un singur an, atât de greu, un oraș mare, de dimensiunea Ploieștiului, a fost golit. 
Dar noi, clasa politică de astăzi, avem datoria morală să încercăm prin toate forțele să le oferim acestor oameni motive să 
revină acasă. Și, până reușim acest lucru, să avem grijă de cei pe care ei au fost nevoiți să-i lase în urmă.  

Fiecare român care pleacă din țară are o poveste. În urma lui rămâne o țară mai tristă, un sat sau un oraș mai gol, o 
familie mistuită de dor. Un copil care se întreabă: De ce au plecat mami și tati? Nu mă mai iubesc?  

Vorbim prea puțin despre drama copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. În primul rând, pentru că lipsește 
armonizarea în raportările făcute la nivelul instituțiilor, datele existente diferă foarte mult. Conform raportului unui grup de 
lucru organizat la nivelul Administrației Prezidențiale, la 1 ianuarie 2018 avem mai multe cifre: 

- Date colectate de la DGASPC-uri: 94.896 copii cu părinții plecați în străinătate, din care 30.195 cu ambii părinţi sau 
cu părintele unic susţinătorplecaţi la muncă în străinătate. 

- Date de la Inspectoratele Școlare Județene: 159.038 copii cu părinții plecați în străinătate, din care 45.502 copii cu 
ambii părinţi sau cu părintele unic susţinătorplecaţi la muncă în străinătate. 

- Date de la asociații și ONG-uri: 170.000 - 350.000 copii. 
Realitatea este că, în prezent, nu se cunoaşte numărul exact al copiilor rămaşi acasă în urma plecării unuia sau ambilor 

părinţi în străinătate. Acesta trebuie să fie punctul de pornire - avem nevoie de un sistem de raportare unitar, integrat, care să 
reflecte situația reală la zi.  

În al doilea rând, dincolo de bilanțul pragmatic, este și cel emoțional: sute de mii de copii rămân singuri acasă. Acești 
copii riscă să devină generația pierdută a României, chinuiți de sentimentul de abandon și de vină, fără acces la oportunități de 
dezvoltare. Studiile de specialitate arată riscurile grave la care sunt expuși copiii care au cel puțin un părinte plecat la muncă în 
străinătate: 

● Abandon școlar. 
● Dezvoltare psiho-socială deficitară (autoizolare, lipsa comunicării cu cei în grija cărora au rămas). 
● Infracționalitate (mai ales în cazul adolescenților lăsați fără supraveghere). 
● Acces deficitar la servicii de bază (sănătate, educație, cultură etc.). 

Cu această problemă se confruntă aproape fiecare localitate din România. Unde migrația este la cote ridicate. Sunt și 
zone profund afectate, cum sunt județele din Moldova sau din sudul țării, unde consecințele pot fi dramatice dacă nu alegem să 
ne implicăm urgent.  

Stimați cetățeni, prin această declarație vreau să trag un semnal de alarmă și să fac un apel către toți colegii mei de arenă 
publică - un apel de implicare pentru a găsi împreună soluțiile urgente pentru salvarea generațiilor de copii singuri acasă. Dacă 
ne implicăm acum, putem da o șansa la o viață normală acestor copii. Și putem preveni prelungirea peste generații a 
fenomenului pierderii celei mai valoroase resurse a României – oamenii. Pentru că dacă statul nu face nimic pentru acești 
copii, fără discuție vor alege același drum ca părinții lor. Dar dacă arătăm că se poate și în România, poate vor alege să 
rămână.  

De ce sunt așa convins că se poate? Pentru că am încercat pe cont propriu și a funcționat.  
În 2018, împreună cu câțiva oameni preocupați de acest subiect, am lansat programul SuperEroi, prin care ofeream 

mentorat copiilor singuri acasă din comunități afectate de migrație. Am derulat două programe pilot, în comuna Botoroaga, 
județul Teleorman, și în comuna Adunații Copăceni, județul Giurgiu, iar impactul a fost complet diferit de ceea ce anticipam.  

Am văzut cu ochii noștri ce efecte poate avea acest fenomen asupra unui copil - ce traume, ce probleme de adaptare, ce 
nevoi speciale au. Apoi, ne-am convins că sprijinul unui adult, atenția oferită pentru nevoie de bază și suportul permanent sunt 
elementele care pot defini traiectoria acestor copii. De la ajutor la teme, activități extra-școlare sau discuții pe subiecte 
complicate, care nu pot fi abordate cu un bunic sau o mătușă, un mentor poate forma un copil și îl poate pune pe un drum 
corect.  

Tocmai de aceea, avem nevoie rapid de o lege care să definească la nivel național conceptul de mentorat și să 
stabilească cadrul unui parteneriat între școli, inspectorate școlare, Ministerul Educației, pe de o parte,  și asociații și ONG-uri 
de profil, pe de altă parte. Legea poate merge până la oferirea de facilități sau vouchere pentru copii sau pentru mentori, în 
funcție de impactul bugetar și de nevoile identificate. În acest moment, cadrul legal pentru această categorie include o secțiune 
dedicată pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate în legea Legea 272/2004, de protecție și promovare a drepturilor 
copilului. De asemenea, Administrația prezidențială și Salvați Copiii au început demersuri pentru clarificarea și simplificarea 
procesului de delegare a autorităţii parentale, definit în Codul Civil. Însă, nevoile sunt mult mai ample. 

Tocmai de aceea, lansez prin intermediul acestei declarații, un apel la dialog. În zilele următoare, voi da startul primelor 
discuții și consultări pe acest subiect și sper să vedem cât mai mulți actori implicați, din instituții și din societatea civilă.  
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Modelul pentru implementarea de programe de mentorat pentru toți copiii care cresc singuri acasă, cu părinți plecați la 
muncă în străinătate, le poate asigura tuturor un start egal în viață, acces la serviciile de bază și sprijinul de care au nevoie. 
Democrații mult mai dezvoltate au înțeles mai devreme rolul mentoratului în modelarea viitorului categoriilor vulnerabile, așa 
că avem la dispoziție exemple de bune practici de unde ne putem inspira. 

Guvernul Statelor Unite ale Americii are o deja o tradiție de câteva decenii în implementarea programelor de mentorat 
pentru diferite categorii vulnerabile, studiile arătând beneficiile clare pentru copiii care au mentori în viața lor. Conceptul de 
mentorat a crescut în popularitate, după ce au fost constatate efecte pozitive clare pentru copiii care au avut un model în viața 
lor, un mentor care le-a oferit sprijin și consultanță în stabilirea și atingerea obiectivelor. Relațiile de mentorat pot fi formale 
sau informale, dar în orice variantă trebuie să includă empatie, deschidere, relații consistente de lungă durată, împreună cu 
rolul adultului de modelare, învățare și consultare. 

Asociația Tuesday’sChildren, tot din SUA, derulează o serie de proiecte de mentorat pentru copiii afectați de diverse 
acte de terorism sau violență, constatând impactul incredibil asupra traiectoriei vieții tuturor celor incluși în programe. 
Mentorii oferă sfaturi, împărtășesc experiențe de viață și ajută tinerii să depășească provocările vieții, fiind recrutați, selectați și 
instruiți de profesioniști în domeniu. Potrivirea mentorului cu un copil se face pe criterii de compatibilitate din punct de vedere 
al personalității, interese comune și, desigur, distanță.  

Un alt exemplu concludent, tot din Statele Unite ale Americii, este JUMP (Juvenile Mentoring Program), dedicat 
tinerilor cu risc ridicat de abandon școlar sau de asociere nefericită cu anturaje riscante. Programul a debutat în 1974, iar în în 
1996, congresul SUA a decis finanțarea acestuia cu 4 milioane de dolari. Conceptul de mentorat își are originile în ultimele 
decenii ale secolului 19, când așa numiții "FriendlyVisitors"  erau modele pentru copiii săraci. 

Așadar, stimați cetățeni și dragi colegi de arenă publică, avem un cadru, avem toate motivele din lume și avem o datorie 
față de generațiile viitoare. Parafrazându-l pe regele Mihai, care tot la această tribună ne lăsa o moștenire inestimabilă prin 
cuvintele lui puternice, haideți să facem din țara luată cu împrumut de la copiii noștri un loc din care să nu își mai dorească să 
plece. Vă chem alături să luptăm pentru viitorul țării, să salvăm împreună generațiile de copii care cresc singuri acasă.  

 

Deputat 
Sebastian Burduja 

*** 
 

Educația este o prioritate națională 
Stimaţi colegi, 
Ne aflăm astăzi în cea de-a treia zi după redeschiderea școlilor. La 11 luni de la suspendarea cursurilor școlare, iată că 

situația în acest domeniu a început să reintre în normal. Reluarea cursurilor a fost așteptată cu nerăbdare de către toți cei 
implicați: părinți, cadre didactice, dar mai ales de către elevi, cărora le-a lipsit socializarea cu colegii și profesorii. 

A trecut un an teribil de greu pentru sistemul educațional românesc, dar am constatat cu toții că autoritățile, atât  
centrale, cât și locale, au făcut față cu brio acestei perioade grele. Nemulțumiți vor fi întodeauna – unii pe motiv că școlile au 
fost închise prea mult, alții supărați că s-au deschis prea repede. 

Important este că școlile funcționează după norme și regulamente clare, adaptate situației pandemice cu care ne 
confruntăm la nivel mondial.  Ministerul Educației a elaborat un pachet complex de măsuri menite să asigure igiena sanitară în 
toate școlile și desfășurarea cursurilor în cele mai bune condiții, chiar dacă o parte dintre elevi și cadre didactice (persoane cu 
vulnerabilități medicale sau care provin din familii în care există astfel de cazuri) vor participa în continuare în sistem online. 
Da, e multă materie de recuperat, dar am convingerea că se va reuși acest lucru și că atât examenele naționale, cât și examenul 
de bacalaureat, se vor desfășura în condiții optime, așa cum s-au desfățurat și în anul școlar trecut. 

Și în timp ce toată lumea se va strădui să recupereze materia și să asigure toate condițiile sanitare, noi, factorii decidenți 
ai țării, nu trebuie să uităm că sistemul de învățământ se confruntă și cu alte probleme.  

E nevoie urgentă de clarificarea normativă a decontării transportului elevilor, precum și de acte normative care să 
reglementeze modul în care produsele furnizate elevilor prin „Programul pentru școli al României” pot fi redistribuite, în 
cazul unei alte suspendări a cursurilor, către spitale sau centre sociale. De asemenea, e nevoie de continuarea dezbaterilor și 
ulterior de aprobarea planurilor cadru, pentru că reforma în învățământul preuniversitar  trebuie să continue cu programele 
școlare pentru liceu și stabilirea conținuturilor aferente. Nu este un demers simplu dar, tocmai de aceea este nevoie de un 
consens la nivel național, pentru că educația a fost și va rămâne o prioritate națională. 

 Vă mulţumesc! 
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Deputat 
Rodica-Luminița Barcari 

*** 
 

Soluții de urgentare a punerii în valoare a spațiului Mării Negre 
 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
În calitate de deputat PNL de Constanța și membru al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din Camera 

Deputaților, am în vedere, pentru noua legislatură parlamentară, o serie de inițiative legislative care vizează îmbunătățirea 
legislației din domeniul plajelor, precum și identificarea unor soluții de urgentare a punerii în valoare a spațiului Mării Negre.  

În acest sens, am demarat deja, înainte de a demisiona din funcția de director al Administrației Bazinale de Apă 
Dobrogea – Litoral, demersurile necesare pentru urgentarea elaborării Planului de amenajare a spațiului maritim. Înca din 
august 2016, se dădea o Ordonanță de Guvern (nr 18/2016) privind amenajarea spațiului maritim. În termen de 130 de zile de 
la intrarea în vigoare a OG 18/2016, Ministerul Dezvoltării ar fi trebuit să prezinte Guvernului, spre adoptare, Regulamentul de 
organizare și funcționare a Comitetului de amenajare a spațiului maritim. Acest lucru s-a întâmplat însă peste abia nouă luni, 
când Guvernul României aproba Regulamentul din 31 mai 2017 privind organizarea, funcționarea și componența membrilor 
Comitetului de amenajare a spațiului maritim. 

Acest Comitet avea obligația de a definitiva proiectul planului de amenajare a spațiului maritim până cel târziu la data 
de 01 ianuarie 2020, potrivit HG 406/2017. Însă, din păcate, până în prezent, comitetul respectiv nu a elaborat acest plan 
definitoriu pentru amenajarea corespunzătoare a spațiului maritim, deși documentul are rolul de a defini distribuția spațială și 
temporală a activităților și utilizărilor actuale și viitoare în apele marine, cum ar fi: zonele de acvacultură, de pescuit, de 
exerciții și antrenamente militare, de extracție a materiilor prime, zonele în care există infrastructuri portuare și hidrotehnice, 
rutele de transport maritim și fluxurile de trafic, instalațiile și infrastructurile pentru explorarea țițeiului, a gazelor și a altor 
surse de energie, activitățile turistice, patrimoniul cultural subacvatic. 

Cu toate că AdministraţiaBazinală de Apă Dobrogea – Litoral, instituție pe care o conduceam la acel moment, are 
calitate de administrator al apelor maritime interioare, a mării teritoriale și fundului apelor maritime, fiind direct interesată de 
valorificarea desfășurării unor activități specifice, ea nu a fost niciodată înștiințată oficial de existența Comitetului. Practic, cei 
care vor trebui sa se ocupe de aplicarea corecta a acestui plan de amenajare a spațiului maritim nu au fost consultați in niciun 
fel.  

Doamnelor și domnilor deputați, 
Planul de amenajare a spațiului maritim ar fi trebuit elaborat de Comitetul de amenajare a spațiilor maritime, aprobat 

prin lege organică și intrat în vigoare cel târziu la data de 31 martie 2021. Termenul propus este în acest moment total 
nerealist, însă noi avem acum obligatia de a realiza, în cel mai scurt timp, tot ce nu s-a făcut până la această dată. Consider că 
mai sunt încă foarte multe lucruri de făcut pentru îmbunătățirea și modernizarea unor aspecte care să contribuie la dezvoltarea 
durabilă a turismului și a sectoarelor de pescuit și acvacultură, dar și de energie și transport pe mare, și mă voi implica în mod 
susținut în acest sens. 

Dobrogea are nevoie urgentă de linii clare de reglementare în domenii vitale, cum este și amenajarea spațiului maritim, 
pentru a putea face față astfel schimbărilor climatice, pentru a crea locuri de muncă și noi posibilități de creștere economică, 
dar și pentru a proteja în mod corespunzător mediul și a promova un turism competitiv și durabil în viitor. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Bogdan Bola 
*** 

 

Priorități legislative și acțiuni susținute în noul mandat 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Noua legislatură parlamentară începe cu noi provocări - și, din păcate, într-un climat sanitar/economic încă dificil -, dar 

și cu foarte multe priorități legislative și acțiuni parlamentare pe care le voi susține necondiționat, în calitate de parlamentar 
reales de Alba. 
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Sunt deosebit de onorat pentru faptul că cetățenii județului pe care-l reprezint au apreciat activitatea mea parlamentară 
din mandatul încheiat în decembrie 2020 și mi-au acordat din nou încrederea lor, pentru a-i reprezenta în Parlamentul 
României în următorii patru ani! Le voi demonstra și în acest nou mandat, că nu voi lăsa garda jos și mă voi lupta pentru ei și 
drepturile lor - cel puțin la fel de hotărât ca și în precedentul -, și, implicit, pentru corectarea legislației din mai multe domenii. 

În acest sens, aș vrea să precizez pentru început, că voi milita cu prioritate pentru ca inițiativa mea legislativă referitoare 
la eliminarea indemnizațiilor pentru limită de vârstă pentru senatori și deputați, să fie adoptată cât mai curând în această 
sesiune! Consider că tot ceea ce este ″special″ în materie de pensii trebuie să dispară, iar principiul contributivității trebuie să 
rămână BAZA REALĂ a oricărui calcul al unei pensii acordate de către stat.  

De asemenea, voi susține în continuare reglementarea cumului pensiei cu câștigul salarial, având în vedere că există deja 
în procedură parlamentară pe această speță un proiect pe care l-am inițiat încă din anul 2019, dar care a fost blocat de către 
PSD în Parlament. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Cred că sunt șefi ai unor autorități și instituții aflate în subordinea Parlamentului României care nu au ce căuta în 

funcțiile respective și unii dintre ei ne-au tot demonstrat în mod categoric acest lucru în ultima perioadă! Exemple elocvente în 
acest sens sunt: dna Renate Weber, care numai interesele poporului nu le reprezintă din funcția pe care o ocupă, ci mai degrabă 
propriile interese – vezi sporul de praf pe care și-l acordă sau pensia specială pentru care luptă vehement să nu o piardă! Tot în 
acest registru se încadrează și domnul Iordache, ″altă întrebare″, sau dna Gradea de la SR-TVR și domnul Severin de la SRR, 
care, deși sunt reprezentanți ai televiziunii publice și radioului public, fac în mod ostentativ politica dictată de către PSD! 

Acestea sunt numai câteva dintre dezideratele pe care le am în vedere în următoarea perioadă, deziderate pe care le voi 
transforma, cu siguranță, în FAPTE, pas cu pas! 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Florin Roman 
*** 

 
De la fermă la „furculiță” 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Încă de la începutul mandatului său, fosta Comisie a depus eforturi pentru constituirea unui lanț de aprovizionare cu 

alimente mai echitabil și mai echilibrat.  
Pactul verde european stabilește modalitatea prin care Europa poate deveni primul continent neutru din punct de vedere 

climatic până în 2050.  
Obiectivul global al conceptului Green Deal este regândirea întregului lanț de aprovizionare și construirea unui sistem 

alimentar durabil din punct de vedere ecologic, social și economic, care să acopere toate verigile. Astfel se dorește reducerea 
semnificativă – cu 50%, a utilizării și riscul pesticidelor chimice, și cu 20 % a îngrășămintelor și antibioticelor. 

Comisia își propune ca alimentele importate care nu respectă standardele de mediu impuse de Uniunea Europeană în 
interiorul său să nu fie permise pe piețele statelor membre. Consumatorii  vor fi ajutați să aleagă diete sănătoase și durabile și 
să reducă risipa de alimente. Comisia dorește să ofere consumatorilor informații mai bune, inclusiv prin mijloace digitale, cu 
privire la detalii precum locul în care provine alimentele, valoarea nutritivă a acestora și amprenta lor asupra mediului. 

În discursul său, în cadrul Consiliului AgriFish de anul trecut, ministrul Adrian Oros a declarat că ”PAC are ca obiectiv 
și garantarea unui venit decent care va permite fermierilor să reziste la crize de orice natură. Dar fermierii europeni se 
confruntă deja cu o serie de problem privind: importurile ieftine care nu respectă standardele UE, lipsa forței de muncă, 
diferențe de sprijin comunitar între statele membre, diferențe de capitalizare a fermelor etc. În acest sens trebuie continuată 
convergența externă a plăților directe. Plățile către fermieri trebuie să acopere eforturile lor pentru: livrarea bunurilor 
publice, implementarea obiectivelor noilor strategii, reducerea discrepanțelor de venit față de alte sectoare și mai ales pentru 
livrarea de produse la prețuri accesibile tuturor consumatorilor. Nu în ultimul rând, trebuie stimulată consolidarea cooperării 
dintre producătorii primary pentru a-și susține poziția în cadrul lanțului alimentar”. 

Strategia Farm toFork își propune, de asemenea, să contribuie la realizarea unei economii circulare. Acesta va avea 
drept scop reducerea impactului asupra mediului al sectoarelor de prelucrare a produselor alimentare și a comerțului cu 
amănuntul prin luarea de măsuri privind transportul, depozitarea, ambalarea și producerea deșeurilor alimentare.  
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Agricultura ecologică este o practică favorabilă mediului, care trebuie dezvoltată în continuare. Comisia va relansa 
dezvoltarea agriculturii ecologice în UE și dorește ca, până în 2030, acest sector să ocupe 25% din terenurile agricole. 

Pactul verde european reprezintă o oportunitate de a reconcilia sistemul nostru alimentar cu nevoile planetei și de a 
răspunde în mod pozitiv aspirațiilor europenilor pentru o alimentație sănătoasă, echitabilă și ecologică. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Ică Florică Calotă 
*** 

 
Mai multă descentralizare financiară va conduce la modernizarea comunităților locale 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
În următorii patru ani, România va traversa o perioadă de stabilitate politică, generată de sincronizarea ciclurilor 

electorale și de faptul că țara noastră nu va mai sta, ca în anii trecuți, sub presiune electorală. Avem, așadar, oportunitatea de a 
demara ample reforme naționale, amânate de foarte mulți ani, atât la nivelul marilor sisteme publice – educația și sănătatea – 
dar și la nivelul administrației publice locale.   

Este adevărat că, în ultimele trei decenii, administrația publică locală s-a modernizat substanțial, însă nu în ritmul pe 
care ni l-am dorit cu toții. Este incontestabil faptul că procesele administrative la nivel local sunt astăzi mult superioare celor 
pe care le aveam în anii 90, că aleșii locali sunt mult mai conectați la nevoile comunității, că transparența proceselor 
decizionale a crescut și că standardul de viață al oamenilor a cunoscut salturi calitative importante. Cu toate acestea, unele 
reforme esențiale ale administrației publice locale au fost tergiversate, amânate sau compromise, tocmai pentru faptul că 
centralizarea puterii financiare a generat avantaje politice diverselor guverne. 

Stimați colegi, 
Descentralizarea decizională, principiu esențial al performanței administrative, nu poate să fie împlinită fără o 

descentralizare financiară efectivă. Decizie fără finanțare nu există! De aceea, cred că se impune ca în perioada imediat 
următoare, atât Parlamentul cât și Guvernul, să demareze un amplu proces de evaluare a modalităților de descentralizarea 
financiară reală a unităților administrativ-teritoriale. Acest proces ar trebui să conducă la adoptarea unui cod al finanțelor 
publice locale modern, care să asigure atât consiliilor județene, cât și primăriilor, resursele financiare necesare pentru 
finanțarea cheltuielilor curente pentru funcționarea localităților, pentru finanțarea educației și serviciilor de sănătate și pentru 
promovarea unor proiecte majore de investiții.  

Stimați colegi, 
Modernizarea finanțării administrației publice locale ar permite Guvernului României să sprijine financiar acele județe 

sau primării care nu dispun de resurse financiare proprii, tocmai pentru faptul că în ultimele trei decenii au fost ocolite de 
investițiile publice și private. Zone importante din Moldova vor avea nevoie în următorii ani de o susținere financiară extrem 
de puternică, scopul fiind acela al dezvoltării armonioase a întregii țări, nu numai a unei părți din aceasta. Cetățenii sunt egali 
în fața legii, iar statul are obligația de a furniza o viață decentă tuturor. 

De asemenea, un alt aspect pe care ar trebui să îl vizeze reforma administrativă trebuie să privească sprijinirea formării 
continue a funcționarilor din administrațiile locale. Procesele administrative se schimbă frecvent, iar funcționarii au nevoie să 
fie sprijiniți. De asemenea, cred că trebuie să adăugăm eforturilor investiționale și un aspect suplimentar, și anume 
monitorizarea permanentă a calității proiectelor de investiții. Știm cu toții că nu-i suficient să facem investiții, dacă nu ne 
asigurăm că acestea sunt de calitate, trainice și conduc la creșterea calității vieții oamenilor. Dacă în următorii ani vom reuși să 
aducem acest spor de modernizare în administrația publică locală, cred cu putere că România va începe să arate tot mai mult ca 
statele dezvoltate din Uniunea Europeană. 

Deputat 
Ioan Balan 

*** 
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Sistemul de sănătate consumă enorm de multe resurse financiare și nu produce servicii de calitate pentru români 
 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Mulți ani de zile am spus despre sistemul de sănătate din România că este subfinanțat, că se alocă puțini bani pentru 

infrastructura sanitară, că salariile medicilor și ale personalului medical nu le asigură nici măcar subzistența. Într-adevăr, 
lucrurile chiar așa au stat până de curând. Însă, începând cu anul 2017, salariile personalului medical au urcat în topul 
sistemului public de salarizare, fără ca acest lucru să conducă și la o creștere a calității actului medical. De asemenea, începând 
cu anul 2020, alocările financiare pentru infrastructura spitalicească a ajuns la cel mai mare nivel din ultimele decenii, fără ca 
acest lucru să fie resimțit și de pacienți, printr-o creștere calitativă a serviciilor.  

Stimați colegi, 
Recent, în baza execuției bugetare pentru anul 2020, Prim-ministrul Florin Cîțu declara că anul trecut au fost alocate 

sistemului sanitar mai bine de 65 de miliarde de lei, adică 6,5% din PIB, reprezentând mai mult de o cincime din veniturile 
bugetului general consolidat al statului. Așadar, astăzi nu mai putem invoca faptul că sistemul de sănătate nu beneficiază de 
finanțare sau că personalul medical nu este bine plătit. Și, cu toate acestea, încrederea pacienților români în sistemul public de 
sănătate a ajuns la un minim istoric. Mai mult de jumătate dintre români nici nu vrea să audă că ar putea să treacă pragul unei 
unități spitalicești ca să se trateze, pentru că, în mod justificat, încă persistă teama că intri în spital cu o boală și te externezi cu 
două boli.  

Stimați colegi, 
Tragediile recente înregistrate în unități sanitare modernizate de scurt timp ne demonstrează că avem nevoie de un punct 

zero în reformarea sistemului public de sănătate. Reforma sanitară trebuie să privească atât realizarea unui masterplan pentru 
investițiile în infrastructură, cât și creșterea exigențelor pentru oamenii care lucrează în sistemul medical. De asemenea, cred 
cu putere că reforma sistemului de sănătate trebuie să marcheze și o clarificare precisă între serviciile de sănătate furnizate în 
sistemul public, precum și delimitare clară față de sfera de acțiune a sistemului privat. Mi-aș dori să nu mai auzim de pacienți 
trimiși din spitalul de stat vis a vis la cabinetul particular, unde asiguratul este taxat de două ori pentru același tratament. De 
asemenea, este crucial să depolitizăm managementul unităților spitalicești și să generăm competiție reală pentru ocupare 
acestor posturi.  Atât în sănătate, cât și în educație, politicul ar trebui să facă un pas în spate, iar conducerile unităților de 
sănătate și de educație să fie ocupate exclusiv pe criterii de performanță. 

Vă mulțumesc,       
Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 

 
”Situația copiilor care au părinții plecați la muncă în străinătate” 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Aderarea țării noastre la NATO și la Uniunea Europeană a adus beneficii uriașe pentru români. Apartenența la NATO 

ne-a adus cea mai puternică garanție de securitate din istoria statului român. Apartenența la UE a purtat cu ea transferuri 
financiare consistente și o asistență tehnică masivă, prin care am reușit să trecem țara prin sinuosul drum al tranziției post-
comuniste. De asemenea, aderarea la UE ne-a adus și una dintre libertățile fundamentale ale Uniunii, libertatea de circulație, 
care a creat oportunitatea uriașă pentru mulți dintre semenii noștri de a găsi un loc de muncă bine plătit în unul dintre statele 
dezvoltate ale Uniunii Europene. Atunci când România nu a putut să ofere tinerilor săi locuri de muncă bine plătite și sigure, 
Uniunea Europeană a făcut-o și ne-a ajutat ca națiune să depășim momentele grele.  

Stimați colegi, 
Milioane de tineri români contribuie astăzi la creșterea economică din Italia, Spania, Franța, Germania sau Marea 

Britanie. În ultimele decenii, statele dezvoltate s-au ridicat și prin munca lucrătorilor proveniți din România. Hărnicia 
lucrătorului român este recunoscută de toți angajatorii și de toate guvernele europene. Chiar dacă lucrătorul român este 
apreciat în străinătate, puțini cunosc faptul că cei mai mulți dintre aceștia au făcut un sacrificiu enorm, lăsându-și acasă, în 
România, fiii și fiicele, care cresc cu dorul de mama și de tata în suflet, neglijarea copiilor rămaşi acasă fiind una din 
consecințele plecării romanilor la muncă în străinătate. 

Stimati colegi,  
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Datele colectate de autoritățile române și de organizațiile non-guvernamentale ne atrag atenţia că mai mult de 90.000 de 
copii de vârstă şcolară trăiesc departe de părinţi , iar aceste date nu surprind nici ele întreaga amploare a fenomenului, pentru 
că nu cuprind şi copiii de vârstă antepreşcolarăşi pe cei neînscrişi la şcoală sau în abandon școlar, fiind estimată chiar cifra de 
150.000 de copii în astfel de situații. Atunci când are loc reîntregirea familiei, acest fapt înseamnă de cele mai multe ori și 
plecarea copiilor în străinătate și, implicit, o altă gravă consecință pentru Romania. 

Cu toții suntem de acord că plecarea la muncă în străinătate reprezintă un sacrificiu imens pe care îl fac părinții, în 
scopul de a asigura copiilor lor hrană, hăinuțe și rechizite. Însă acești copii ramași acasă sunt expuși mai multor riscuri: 
abandon școlar, autoizolare, apariția unor tulburări emoționale și comportamentale. Mai mult decât atât, lipsa ambilor părinți 
sau a reprezentanților legali determină limitarea accesului acestor copii la servicii de sănătate, la protecție juridică, la beneficii 
sociale si mail ales la un sistem educațional de calitate. 

Din păcate, însă, este foarte greu de estimat dacă rămași acasă în grija rudelor sau vecinilor copiii sunt îngrijiți 
corespunzător și dacă absența părinților are impact asupra frecventării cursurilor școlare.  

Îmi doresc ca în perioada următoare autoritățile române să abordeze această problemă ca maximă prioritate. O generație 
care crește fără părinți, fără o monitorizare atentă, poate să nu performeze la maximum nici în școală și nici în viitor. În 
următorii patru ani, mă voi implica personal pentru a genera soluții prin dezvoltarea de servicii destinate acestora, prin 
demersuri de îmbunătățire a aplicării legislației, astfel încât toți copiii rămași în țară să frecventeze cursurile școlare și să fie 
îngrijiți corespunzător, cât mai aproape de condițiile pe care le oferă căldura unei familii. 

Vă mulțumesc, 
Deputat 

Valentin-Ilie Făgărășian 
*** 

 

Deblocarea programelor de susţinere, sunt elemente vitale pentru capitalul românesc 
 

Pandemia de coronavirus a generat pierderi severe la nivel mondial - pierderi de vieţiomeneşti, crize ale sistemelor de 
sănătate publice, crize economice, colapsuri ale producţieişi consumului. Între acestea, se remarcă un impact semnificativ 
asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, asupra acelor activităţi economice, care asigurau resursele financiare pentru o bună 
parte a populaţiei, pentru traiul zilnic a sute de mii de oameni. 

Aduc aici în discuţie două situaţii critice din sfera IMM-urilor, asupra cărora consider că Guvernul României trebuie să 
intervină de urgenţă. 

În condiţiile în care există o ordonanţă de urgenţă cu criterii clare de acordare a microgranturilorşi a granturilor pentru 
capital de lucru şi pentru investiţii, cu definirea tipurilor de cheltuieli care se pot face, respectiv OUG 130/2020,  de ce la 
momentul actual ne aflăm în dificultate în  ceea ce priveşte contractarea acestor granturi? Clarificarea urgentă a problemelor 
apărute, deblocarea programului şi aplicarea corectă a prevederilor acestei ordonanţe vor accelera implementarea acestei 
măsuri, venind cu adevărat în sprijinul antreprenorilor grav afectaţi de pandemie. 

A doua situaţie se referă la industria de organizare de evenimente şi servicii conexe, care până în prezent a fost închisă 
complet ca urmare a restricţiilor adoptate la nivel naţional. Practic, în ultimele zece luni, toţiangajaţii din această industrie – 
creatori de concept, maşinişti, tehnicieni, transportatori, deţinători de spaţii de evenimente au fost lipsiţi de surse de venit şi, 
ceea ce este mai grav, în continuare nu au o perspectivă clară a ceea ce va urma, un orizont estimat de timp pentru relansare. 
Iar Guvernul trebuie să vină rapid cu soluţii pentru redresarea acestei industrii, aşa cum se întâmplă în alte ţări europene. 
Falimentul, supraîndatorarea, incapacitatea de a păstra angajaţii, efectele costurilor fixe sunt probleme reale cu care se 
confruntă agenţii economici din domeniul organizării de evenimente şi care necesită măsuri urgenţe de atenuare a 
consecinţelor lor. 

Trebuie să fim conştienţi de rolul IMM-urilor pentru redresarea economiei în urma pandemiei de coronavirusşi să 
acordăm şanse întreprinzătorilor din toate demeniile. Putem depăşi această criză economică şi socială profundă numai dacă 
toate categoriile de întreprinzători afectaţi vor beneficia de programele europene de finanţare, transpuse echitabil în măsuri 
naţionale. 

Am încredere în guvernul actual că va găsi cele mai bune soluţii, însă acestea trebuie luate cu celeritate, pentru că 
programele de susţinere sunt elemente vitale pentru capitalul românesc. 

Deputat 
Glad Varga 
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România se întoarce la școală, dar în condiții speciale 

Dragi colegi,  
Decizia revenirii elevilor și studenților în bănci, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenție împotriva răspândirii 

noului Coronavirus, trebuie privită ca o măsură de reîntoarecere la normalitate. 
Dacă anul 2020 a fost unul dificil, cu provocări și presiuni noi asupra tuturor domeniilor de activitate, 2021 ne găsește 

mai pregătiți și prudenți. Educația elevilor și studenților este prioritară, iar sistemul educațional din România a fost afectat de 
pandemia provocată de COVID-19.  

În acest sens, a fost adoptat un plan care va asigura balanța necesară dintre educație și sănătate. Dorința noastră este ca 
elevii să beneficieze la maximum de mecanismul educațional, iar carențele care au survenit în urma învățământului online de 
anul trecut să fie minimizate/corectate, dar, în același timp, sănătatea elevilor și profesorilor să rămână protejată. Suntem 
conștienți că anul trecut sistemul de învățământ a fost supus unei presiuni și mai mari datorită incertitudinii generale provocate 
de pandemie. Elevii, studenții, părinții și profesorii au avut de efectuat o misiune dificilă, cu multe necunoscute. Calitatea și 
eficiența procesului educațional a fost, implicit, afectată.  

PNL a făcut eforturi în coaliția de guvernare pentru a pregăti o strategie care să avantajeze fiecare parte implicată, având 
ca prioritate protecția cadrelor didactice și a elevilor. Adaptarea nu este niciodată ușoară, dar, în situații de criză precum cea de 
față, este inevitabilă. PNL își dorește și depune eforturi zilnice în vederea întoarcerii la o Românie normală, dar deocamdată, 
normalitatea a căpătat noi valențe, precum siguranța și prevenția.  

Vom monitoriza demersul procesului educațional pentru a facilita și potența desfășurarea acestuia în condiții cât mai 
favorabile. Perioada dificilă nu a trecut, prilej cu care afirm că numai împreună, prin responsabilitate și implicare din partea 
noastră a tuturor , putem depăși și aceste momente grele. 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 
Avem nevoie de facilități fiscale pentru ca zonele defavorizate să se poată dezvolta! 

 
 Domnule președinte, 
 Doamnelor și domnilor deputați, 
 După aderarea țării noastre la NATO și la Uniunea Europeană, România s-a dezvoltat puternic și economic și social, 

însă nu la fel în toate regiunile țării. De pildă, beneficiile accesării fondurilor europene, al modernizării infrastructurii naționale 
de transporturi, școlare sau de sănătate se văd mult mai puternic în marile orașe ale țării și tot mai puțin în zonele rurale, în 
fostele zone miniere sau în zonele montane izolate. De asemenea, investitorii români și străini care au construit mii de fabrici 
în țara noastră s-au poziționat tot în jurul localităților bogate, ocolind zonele rurale, zonele în care fostele industrii au dispărut 
sau în care accesul este dificil, iar infrastructura este deosebit de degradată. 

 Stimați colegi, 
 Subdezvoltarea care marchează unele regiuni extinse din zona Munților Apuseni, dar și din alte părți ale țării, nu poate 

să fie înlăturată decât prin investiții publice susținute în infrastructura de transporturi, în cea de utilități, în serviciile publice de 
educație și de sănătate. De asemenea, pentru a ridica economic zonele defavorizate ale României se impune construirea unui 
pachet fiscal stimulativ pentru investitorii care ar putea fi atrași să genereze unități de producție și locuri de muncă bine plătite 
pentru oameni, care astăzi și dacă vor, nu au unde să muncească. 

 Știu că România traversează o perioadă grea. Știm cu toții că nici criza sanitară și nici cea economică nu au luat sfârșit. 
Cu toate acestea, având în vedere faptul că țara noastră are posibilitatea de a utiliza peste 80 de miliarde de euro din fondurile 
europene în următorii 6 ani, cred cu putere că ar trebui să facem tot posibilul să utilizăm acești bani pentru a creștere 
standardul de viață pentru toți românii, nu doar pentru unii. Trag speranța că tinerii care conduc astăzi ministerele cu rol cheie 
în domeniul investițiilor și al fondurilor europene au înțelepciunea și priceperea să schimbe viața tuturor românilor în bine. 

Vă mulțumesc, 
Deputat 

Corneliu Olar 
*** 
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Declarație politică 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Stimați colegi, 
După cum bine știți, pentru unii dintre tinerii membri ai comunității, ziua de luni a însemnat revenirea în băncile școlii. 

Un prilej de răsuflare ușurată pentru părinți, dat fiind contextul, dar și de îngrijorări în ceea ce privește reintegrarea, siguranța 
și vaccinarea. 

Școala online a zdruncinat modul în care am perceput până acum actul educațional, în condiții de normalitate, dar a fost 
și un bun prilej de reflecție asupra lucrurilor pe care le putem face diferit pentru ca această instituție să își îndeplinească scopul 
social. Vom vedea pe parcurs cum se vor adapta copiii, profesorii și managementul educației la această nouă realitate. Este 
însă clar că e nevoie de schimbări pentru a obține altfel de rezultate. Atâta timp cât vom avea aceleași inputuri, nu ne putem 
aștepta la rezultate diferite. Iar inovarea trebuie să înceapă cu adevărat cât mai curând, în școală, ca nucleu al dezvoltării 
primare și, mai departe, în ansamblul societății. 

Am ales să mă refer la educație în raport cu modernizarea, deoarece școala definește și dictează societatea de mâine. 
Peste zece ani, puștii de clasa a treia vor fi la vârsta marilor alegeri și este responsabilitatea noastră să facem în așa fel încât 
aceste alegeri să presupună, în cât mai puține cazuri, emigrarea către zări mai ofertante, de pildă. Trebuie să proiectăm cât mai 
corect și mai rapid atributele societății în care ei se vor forma, cât de transparentă și egală ca șanse trebuie aceasta să fie încât 
să includă și actualele ghiozdane ponosite, și trollerele de opt kilograme, și toaletele din spatele curților, și programele 
depășite. Dar, în primul rând, proiecția noastră ar trebui să se refere la construcția unei societăți corecte și pragmatice, aici, în 
România. 

Simpla distribuire de tablete gratuite este o soluție de moment, iar discuția despre digitalizare și atât trebuie depășită și 
înlocuită cu un concept mult mai cuprinzător - inovarea sistemică. Trebuie să reflectăm împreună la cum promovăm știința, la 
cum facem lucrurile altfel - mai adaptat, mai orientat către nevoile și realitățile viitorilor zece ani.  

Sper din tot sufletul că vremea găleților, a brelocurilor și a brichetelor colorate a trecut. România nu poate progresa așa. 
Niciun stat european nu poate progresa așa. Țara noastră are nevoie de un plan coerent și o agendă unică de care să țină cu 
dinții, de un plan simplu scris în cuvinte puține, dar clare și asumate, care să indice ferm un drum, iar România educată este un 
astfel de plan. Și această Românie va avea nevoie de sprijinul dumneavoastră. Mă feresc să evoc concepte precum plan de 
uniune națională sau interes național, deoarece au fost prea mult terfelite de personaje politice care nu aveau nimic comun cu 
ele. Voi vorbi despre implicarea largă într-un proiect de inovare sistemică. Vă include și depinde de dumneavoastră. 

Vă veți întreba probabil de unde începe inovarea în societatea noastră aridă. Răspunsul este “De oriunde aveți putere și 
resurse pentru a începe”. În România de astăzi sunt semne că apar zone favorabile de dezvoltare care nu mai seamănă deloc cu 
cele pe care s-au întemeiat planurile de dezvoltare din anii ‘90. Timpul se scurge mai rapid, informația circulă mai rapid, banii 
se mișcă mai facil, cooperările sunt mult mai flexibile, iar oportunitățile mai ample.  

Doamnelor și domnilor, 
Administrația trebuie să producă un lucru simplu - condiții corecte și incluzive pentru organizarea treburilor comunității 

în jurul adevăraților poli de dezvoltare, în jurul noii dinamici de evoluție economică, socială și culturală. Alături de 
dumneavoastră se află o rețea extinsă și în continuă creștere de structuri civice, asociative, profesionale, care pot și vor să se 
exprime în completarea statului, care își propun să participe la dialogul larg despre modernizarea României. 

Stimați colegi, 
Ultimul an ne-a arătat că prioritățile și textura realității sociale se modifică radical, fie că vrem, fie că ne opunem. Este 

momentul oportun să căutăm cu înțelepciune în fibra societății românești direcțiile de viitor care să o facă mai solidă, mai 
conectată la idei, mai rezilientă la provocări.  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

George Tuță 
*** 
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Profesionalizarea administrației publice este absolut necesară dacă vrem să convingem 
că cetățenii contează în primul rând 

 
România este membră a Uniunii Europene de peste 13 ani, iar intrarea în această mare familie europeană a însemnat și 

un pas important în ceea ce privește profesionalizarea administrației publice locale. S-au făcut destul de multe progrese, 
inclusiv în comunicarea dintre cetățeni și instituțiile statului, trecând de la centrala telefonică la internet și aflându-ne acum pe 
calea digitalizării.  

Dar România încă este un stat cu două viteze, în care unele zone ale țării se dezvoltă mai rapid față de altele, în care 
există decalaje majore între mediul rural și mediul urban. Deși mai mult de 50% dintre români trăiesc în mediul rural, aceste 
zonele încă luptă să atragă fondurile necesare pentru ca oamenii de aici să aibă un trai decent. 

România a făcut un pas uriaș, ca țară, trecând de la un stat comunist centralizat, anchilozat și dominat de corupție, 
printr-o tranziție greoaie, dureroasă, la o transparentizare, democratizare și descentralizare a sistemului public. 

Suntem contemporani cu o epocă în care valul tehnologic ușurează activitatea umană și în același timp, facilitează 
comunicarea între cetățeni și autorități. România se află în plin proces de digitalizare a administrației, iar acest demers trebuie 
însoțit în paralel de profesionalizarea funcției publice, astfel încât, prin oameni competenți și de bună-credință, care merită să 
fie puși la treabă, să și comunicăm ce trebuie. 

Ca deputat, voi susține proiectele care vizează reforma administrației publice, reducerea celor două viteze ale României, 
echilibrarea dintre rural și urban, digitalizarea, profesionalizarea activității administrației publice, precum și cariera în funcția 
publică bazată pe competență, integritate și performanță.  

Am convingerea că în anii ce urmează, România va demonstra că este un stat european, cu un loc binemeritat, cu o 
administrație funcțională de partea cetățenilor, care pune în primul rând o comunicare eficientă, rapidă și în interesul celor care 
plătesc taxe și impozite. 

Eu cred că România poate face acest pas, pentru că administrația publică profesionalizată înseamnă nu doar respect și 
prosperitate pentru cetățeni, dar mai ales câștigarea încrederii și a cooperării acestora. 

Se depune în scris. 
Deputat 

Dumitru Flucuș 
*** 
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 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Vlad-Vasile Voiculescu, ministrul  Sănătății 

 
Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca 

 
Stimate domnule ministru, 
În urma uneia dintre declarațiile dumneavoastră recente, conform căreia Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj-

Napoca este  o „rușine”1 , doresc să subliniez rolul emblematic pe care spitalul nostru județean îl joacă atât în România, cât și 
în afară, recunoscut ca un adevărat exemplu de profesionalism și personal devotat în ciuda dificultăților din sistemul sanitar. 
Prin urmare, din ultima analiză ce vizează activitatea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca se observă un 
indicator important de performanță, faptul că spitalul ocupă primul loc pe țară la numărul de cazuri externate2.  De asemenea, 
spitalul clujean se află pe cea mai înaltă poziție pentru performanța serviciilor generale de urgență din Transilvania3.  La nivel 
național, în anul 2019, SCJU Cluj-Napoca ocupa locul al doilea la numărul de paturi, 1,542, aspect considerat vital în special 
cunoscând necesitatea acută de paturi pe perioada pandemiei COVID-19. Conform Ord. OMS 1408/2010 , spitalul este 
clasificat în categoria I  4atât din punct de vedere al asistenței medicale de specialitate, cât și datorită colaborărilor cu mediul 
extern. Aici, spitalul se distinge ca un pol de cercetare, implicat în colaborări intense cu Universitatea de Medicină și Farmacie 
"Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca 5 ,oferind astfel sprijin extrem de valoros pentru învățământul medical universitar și 
postuniversitar. 

Așadar, este nepotrivit pentru reprezentanții politici care declarativ aspiră spre o guvernare care să aducă reforme pe 
termen lung în România și să participe la schimbări vizibile în sistemul medical să folosească termeni atât de disprețuitori față 
de unitățile spitalicești aflate sub cârma lor. Nu doar că sunt replici care dezonorează și rănesc efortul suprauman depus de 
medicii, asistenții medicali și personalul auxiliar din linia I, în special în situația cu care ne confruntăm, dar acestea nu pot fi 
constructive nici pentru cetățenii care apelează la serviciile medicale.  

Prin urmare, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Pe ce considerente obiective, dar și subiective ați declarat faptul că Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca  

ar fi o „rușine”? 
2. Ce măsuri concrete ați luat în sprijinirea activității acestui Spital în condițiile în care ați fost Ministru al Sănătății în 

două mandate? 
Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 
Cu stimă, 

Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 
 
 
 
 

                                      
1http://www.monitorulcj.ro/sanatate/87524-ministrul-sanatatii-promite-un-spital-regional-la-cluj-spitalul-judetean-este-o-rusine-pentru-
acest-oras#sthash.XyS9h7Yw.dpbs 
 
2 Spitalul Clinic de Județean de Urgență Cluj-Napoca, Evaluarea situației generale a Spitalului Clini Județean 
de Urgență Cluj- Napoca pentru perioada 01.01.2013 - 31.12.2019, 2020, p. 34 
3Idem p. 7 
4 Idem p. 7 
5https://scjucluj.ro/pdf/introducere.pdf 
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Adresată domnului Vlad-Vasile Voiculescu, ministrul Sănătății 
 

Situația ambulanțelor în contextul de supra-uzură 
Stimate domnule ministru, 
Datorită evoluției pandemice, unul dintre cele mai afectate și implicate sectoare a fost cel medical, rezultând în uzura 

ridicată a echipamentelor ce asigură îngrijirea pacienților. Aici mă refer, în primul rând, la mașinile folosite de Serviciul de 
Ambulanță, care, fiind angajate în regim de lucru continuu pentru a răspunde solicitărilor de asistență medicală de urgență, au 
ajuns la punctul de suprasolicitare. Acest fapt prezintă motive deosebite de îngrijorare pentru eficiența de deservire a 
urgențelor.   

Prin adoptarea Ordonanței de Urgență nr. 74 din 11 octombrie 2017, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 
(IGSU) a fost desemnat ca unitate direct răspunzătoare de procesul de achiziții atât al autospecialelor, cât și al ambulanțelor 
destinate intervențiilor de urgență. La momentul respectiv, la nivelul Județului Cluj, precum sunt sigur că și în restul țării, 
existau dificultăți în desfășurarea activității serviciului de urgență deoarece vehiculele folosite de echipajele atingeau vechimea 
între 7 și 11 ani, în condițiile în care durata normală de utilizare a unei ambulanțe este de 5-6 ani.6 

De asemenea, cu privire la serviciile medicale de urgență acordate în mediul rural, problemele sezizate fac referire la 
imperativitatea dotării ambulanțelor cu tracțiune 4x4. Astfel, am elimina riscul împotmolirilor în noroi sau zăpadă, asigurându-
se eficiență de timp sporită cu privire la rapiditatea intervențiilor serviciului ambulanțier.  

Deoarece fiecare secundă este esențială în misiunea salvării de vieți, se înțelege nevoia de a ne putea baza pe aceste 
mijloace de transport și importanța ca acestea să răspundă standardelor actuale de modernizare. 

În sensul celor menționate anterior, vă solicit, Domnule Ministru, să îmi comunicați răspunsuri pentru următoarele 
întrebări care se referă la dotarea Serviciilor de Ambulanță Județene, pe care le coordonați: 

1. În ce proporție au fost înlocuite parcurile auto de ambulanțe la nivel național din 2016 până în  
prezent și care este numărul de ambulanțe casate în urma acestei reînnoiri? 

2. Care este numărul exact al ambulanțelor achiziționate din anul 2016 până în prezent la nivelul  
Județului Cluj din fonduri guvernamentale? 

3. Câte din aceste ambulanțe răspund cerințelor de dotare cu tracțiune 4x4? Este acest număr suficient considerând  
numărul ridicat de intervenții medicale în mediul rural și mai ales în contextul de pandemie?  

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 
pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 

Cu stimă,          Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 
Adresată domnului Vlad-Vasile Voiculescu, ministerul Sănătății 
 

Situația investițiilor în sursele de oxigen din spitale 
Stimate domnule ministru,  
La cinci ani de la tragedia din clubul bucureștean Colectiv, România anului abia trecut a fost lovită din nou de un 

eveniment similar, în noiembrie 2020, când am fost martorii tragicului incendiu de la Secția ATI a Spitalului Județean Piatra 
Neamț.  

În octombrie 2020, când Sănătatea se afla sub conducerea Ministrului Nelu Tătaru, se făceau investigații ce vizau direct 
sursele de oxigen din spitale pentru a se putea face achiziții de paturi de terapie intermediară.7 Creșterea numărului pentru aceste 
paturi reprezenta prioritatea la acel moment pentru a le permite pacienților cu patologii medii, ce suferă de diferite grade de 
insuficiență respiratorie, să acceseze o sursă de oxigen, fără a avea nevoie de ventilație mecanică invazivă.  

Deși strategia amintită este binevenită și necesară, în lipsa unei infrastructuri electrice puse la punct care să poată oferi 
oxigen multiplelor echipamente conectate, aceasta poate reprezenta un real pericol la care suntem expuși. De asemenea, o altă 
problemă de care ne lovim este timpul, care, curge în defavoarea noastră în momentul în care sănătatea este pusă în prim plan. 

                                      
6 http://www.monitorulcj.ro/actualitate/62177-isu-cluj-lucreaza-cu-ambulante-vechi-care-pun-in-pericol-viata-
pacientilor#sthash.kLF5tfGK.dpbs 
7 https://www.libertatea.ro/stiri/coronavirus-inventar-surse-de-oxigen-spitale-terapie-intermediara-3211151 
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Chiar și la acea perioadă, constrânse de nevoia de a acționa cu rapiditate, multe cadre medicale au recurs la improvizații precum 
modificarea concentratoarelor pentru a oferi două ieșiri, așadar, 2 tuburi conectate să poată primi 2 pacienți la sursa de oxigen.8 În 
situații de suprasolicitare, sistemul poate claca, rezultatul fiind evenimente tragice precum incidentul de la Institutul ”Matei Balș” 
din data de 29 ianuarie, unde bilanțul de persoane decedate a ajuns la 15.  

Având în vedere cele semnalate mai sus, doresc să vă adresez următoarea întrebare: 
- Care este stadiul Proiectului de Ordonanță de Urgență a Guvernului9 ce prevede aprobarea de sprijin financiar pentru 

infrastructurile de gaze medicale, decontat prin fonduri europene?  
Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 
Cu stimă,         Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 
Adresată domnului Cătălin Drulă,  ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Stadiul actual al lucrărilor pentru Autostrada Pitești-Sibiu 
 

În Programul de Guvernare 2020-2024 s-a propus accelerarea lucrărilor la Autostrada Sibiu-Pitești, pe toate cele 5 
secțiuni ale proiectului.  

Ținând cont de importanța vitală a acestei autostrăzi pentru economia țării noastre, precum și de numărul foarte mare de 
accidente de pe actualul drum național care face legătura între Sibiu, Râmnicu Vâlcea și Pitești, doresc să vă adresez 
următoarele întrebări: 

1. Care este stadiul concret al fiecăreia din cele 5 secțiuni ale proiectului Autostrăzii Sibiu-Pitești? 
2. Când estimați că Autostrada Sibiu-Pitești va fi finalizată în întregime? 

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 
pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 

Cu stimă,         Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
Adresată domnului Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor 

 
Recuperarea prejudiciilor 

Stimate domnule ministru, 
Doresc, în primul rând, să vă felicit pentru numirea în funcția de ministru al finanțelorși să vă urez mult succes în 

continuare. 
La începutul acestui an Comunitatea Declic au lansat o petiție prin care cer noului Guvern să gândească o strategie 

pentru recuperarea prejudiciilor și să mute toate instituțiile implicate în procesul de recuperare în subordinea Ministerului 
Justiției.  

De recuperarea prejudiciilor se ocupă două autorități: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Agenția 
Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI). După ce procurorii pun sechestre pe averi, iar judecătorii 
dau condamnări definitive, cele două instituții amintite mai devreme trebuie să înceapă efectiv să indisponibilizeze bunurile și 
banii condamnaților. 

Ca urmare, domnule ministru, vă transmit următoarele întrebări: 
1. Care este suma care trebuie recuperată în urma condamnării definitive? 
2. Ce sumă a fost recuperată în anul 2020? 

                                      
8 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/situatie-alarmanta-la-botosani-medic-statia-de-oxigen-nu-face-fata-pacientii-respira-cu-portia-am-
ajuns-sa-improvizam-1388136 
9 https://mfe.gov.ro/oug-gaze-medicale/ - OUG pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, pentru extinderea, 
reabilitarea sau modernizarea infrastructurii de gaze medicale din secțiile de anestezie și terapie intensivă,  în contextul riscului de infecție 
cuSARS-CoV-2,  
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3. Care sunt măsurile pe care le veți lua pentru a îmbunătăți modalitatea de recuperare a prejudiciilor?   
Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație,       Deputat 

Sorin Dan Moldovan 
*** 

Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene 

Organigrama și salarizarea din cadrul MFE 
 

Stimate domnule ministru, 
Vă felicit pentru numirea în funcția de ministru al Fondurilor Europene și vă urez mult succes în continuare. 
În spațiul public au apărut informații referitoare la modificarea organigramei și a salarizării din cadrul ministerului pe 

care îl conduceți. 
Ȋn cadrul noului exercițiu financiar 2021-2027 sumele alocate din fonduri europene pentru România sunt generoase, 

acestea fiind șansa dezvoltării țării noastre, astfel Ministerul Fondurilor Europene este o instituţie foarte importantă în 
dezvoltarea țării noastre. 

Ca urmare, domnule ministru, vă transmit următoarele întrebări: 
1. Cum va arăta noua organigramă a ministerului Fondurilor Europene şi cum va eficientiza aceasta atragerea  

fondurilor europene? 
2. Există personal suficient şi pregătit pentru a gestiona sumele mari din exerciţiul financiar 2021-2027? 

Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație,         Deputat 

Sorin Dan Moldovan 
*** 

 
Adresată domnului Stelian-Cristian Ion, ministrul Justiției 
 

Penitenciare cu risc de prăbușire 
Stimate domnule ministru, 
Doresc, în primul rând, să vă felicit pentru numirea în funcția de ministru al Justițieiși să vă urez mult succes în 

continuare. 
În anul 2018 am adus în atenția Ministerului Justiției situația penitenciarelor cu risc ridicat de prăbușire. Întrebarea a 

fost înregistrată cu numărul 3695A/04.04.2018, la care am primit răspunsul din partea Ministerului Justiției în data de 
26.04.2018 cu numărul de înregistrare 31694/26.04.2018. 

În 2018 au fost identificate 8 unități încadrate în clasa de risc seismic I, și mi-a fost prezentată o situație legată de 
investițiile viitoare realizate din fonduri de la bugetul de stat și fonduri europene.  

Ca urmare, domnule ministru, vă transmit următoarele întrebări: 
1. Care este situația în prezent a celor 8 unități care erau în anul 2018 încadrate în clasa de risc seismic I? 
2. Au fost atrase fondurile nerambursabile menționate în răspunsul primit de la dumneavoastră?   

Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație, 

Deputat 
Sorin Dan Moldovan 

*** 
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Adresată domnului Stelian-Cristian Ion, ministrul Justiției 
 

Întreținerea persoanelor private de libertate 
 

Stimate domnule ministru, 
În anul 2018,AdministraţiaNaţională a Penitenciarelor (ANP) indica suma de 993 lei/lună ca fiind necesară pentru 

întreţinerea unui deţinut după gratii. În această sumă fiind incluse lumina, căldura, transportul, hrana şi alte bunuri şi servicii 
de care beneficiază persoanele închise. 

Această sumă nu include şi salariul gardienilor, care-i păzesc pe deținuți, şi a personalului administrativ. Dacă luăm în 
calcul şi aceste sume, suma ajunge la peste 3.000 de lei. 

Ca urmare, domnule ministru, vă transmit următoarea întrebare: 
- Care este suma lunară pe care ANP-ul o folosește pentru întreținerea unui deținut? 
Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație,        Deputat 

Sorin Dan Moldovan 
*** 

 
Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
 

Evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii din România 
 

Stimată doamnă ministru, 
Doresc, în primul rând, să vă felicit pentru numirea în funcția de ministru al muncii și protecției sociale și să vă urez 

mult succes în continuare. 
Evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii din România reprezintă un pas de reformă pe care toate partidele 

politice l-au promis în repetate rânduri, în timpul campaniilor electorale.  
La sfârșitul lunii ianuarie v-ați asumat evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii.    
Ca urmare, doamna ministru, vă transmit următoarele întrebări: 

1. Când preconizați că va fi finalizat procesul de evaluare al dosarelor din sistemul public? 
2. Există un calendar după care va fi efectuată această evaluare?   

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

Sorin Dan Moldovan 
*** 

 
Adresată domnului Georgică Severin, președinte Director General Radio România 

 
Situația directorului Radio România Cluj 

 
Stimate domnule președinte, 
În luna ianuarie a anului 2014 Comisia de Etică a Universității Babeș-Bolyai a fost sesizată pentru a verifica lucrarea de 

licență realizată de domnul Mihai Bogdan Roșca, director al Radio România Cluj. 
Comisia de Etică a Universității a constatat existența plagiatului din partea domnului Mihai Bogdan Roșca, prin 

preluarea aproape integrală a unei lucrări, universitatea considerând a fi o abatere gravă de la buna conduită în cercetarea 
științifică. 

Deși această hotărâre este dată din anul 2014, domnul Mihai Bogdan Roșca este în prezent director al Radio România 
Cluj.  

Ca urmare, domnule președinte, vă transmit următoarea întrebare: 
- Aveți cunoștință despre hotărârea Universității Babeș-Bolyai luată împotriva domnului Mihai Bogdan Roșca?   
Vă mulțumesc. 
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Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație,        Deputat 

Sorin Dan Moldovan 
*** 

 
Adresată  domnului Nicolae Ciucă, ministrul Apărării Naționale 

Valorificarea Cetății Aradului 
 
Stimate domnule ministru Nicolae Ciucă, 
Valorificarea Cetății Aradului este o aspirație veche a comunității locale din Arad, pentru care se fac demersuri de 

câteva decenii. Cetatea în care își desfășoară în prezent activitatea o unitate militară este un ansamblu cu mare valoare 
arhitecturală și simbolică.  

Cetatea a fost pe vremea împărătesei Maria Tereza, după planurile generalului Ferdinand PhilippHarsch, în stil Vauban-
Tenaille, între anii 1762-1783. Forma de stea cu șase colțuri și Mureșul care își urmează cursul pe lângă zidurile ei sunt un 
simbol al orașului nostru. În interiorul Cetății se află monumente istorice de mare valoare, printre care Biserica Franciscană, 
care din păcate se degradează de la an la an. Pe parcursul a câteva secole, evenimente majore au dat valoare de simbol Cetății, 
atât pentru comunitatea românilor (aici au fost închiși Horia, Cloșca și Crișan), cât și pentru comunitatea maghiară (aici au fost 
închiși cei 13 generali în timpul revoluției pașoptiste). Din 1919, Armata Română a preluat acest obiectiv, în care și în prezent 
și desfășoară activitatea o unitate militară de prestigiu. 

Dorința fermă a comunității arădene este să pună în valoare această bogăție arhitecturală, așa cum se întâmplă peste tot 
în Europa. Rostul acestor vestigii încărcate de istorie este să fie transformate în spații deschise pentru activități culturale și de 
agrement. Modelul european arată succesul de care se bucură conversia acestor spații și extraordinarele oportunități pe care le 
oferă comunităților locale. 

În România, avem de asemenea exemple de succes, integrarea cetăților din orașe ca Alba Iulia și Oradea au fost 
valorificate în interes național și local, sunt puncte de atracție care au mărit atractivitatea acestor orașe. 

Comunitatea locală din Arad a făcut numeroase demersuri pentru valorificarea Cetății. Au fost parcurse câteva etape în 
dialogul cu MApN, pornind de la voința comună de a reda Aradului această bogăție arhitecturală și de a oferi cele mai bune 
condiții de funcționare unității militare. În anul 2020, în prezența primului ministru Ludovic Orban, Guvernul României și 
Primăria Arad au semnat un protocol pentru investiții de cel puțin 20 de milioane de euro pentru Cetatea Aradului, un 
eveniment major care ne dă speranța de a pune în valoare acest obiectiv. 

Sunt deplin conștient de faptul că este nevoie de investiții mari, susținute din fonduri europene și de etape bine gândite, 
care să permită unității militare să funcționeze optim. Pentru a porni investițiile necesare, pentru conservarea și renovarea 
monumentelor istorice din Cetatea Aradului, este nevoie de documentații și studii pregătitoare. 

Având în vedere starea de fapt prezentată succint până acum, vă rog să ne expuneți în scris planul pe care îl are 
Guvernul și ministrul pe care îl conduceți pentru Cetatea Aradului, stadiul demersurilor întreprinse până acum, etapele pe care 
le preconizați pentru investițiile necesare în Cetatea Aradului și valorificarea ei în interesul comunității locale și naționale. 

Cu deosebită considerație, 
Deputat 

Sergiu Ovidiu Bîlcea 
*** 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 

Stadiul investițiilor pentru modernizarea căii ferate Arad - Timișoara 
 

Stimate domnule ministru, 
Aradul este un centru feroviar de tradiție, atât prin fabricile care produc vagoane de tren cât și prin faptul că este un nod 

important de trafic feroviar. De asemenea, Aradul este o comunitate care susține o economie, vie, dinamică. Suntem preocupați 
de investițiile care vizează modernizarea infrastructurii și care susțin dezvoltarea economică. 

Având în vedere aceste aspecte, suntem interesați de proiectul ministerului pe care îl conduceți, prin care urmează să fie 
modernizată calea ferată între Arad și Timișoara. Vă rog, pentru corecta informare a opiniei publice din Arad care urmărește 
cu interes acest demers, să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
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1. Care este stadiul licitației pentru modernizarea căii ferate Arad – Timișoara? 
2. Care este lista obiectivelor de investiții în județul Arad, în cadrul acestui proiect? 
Solicit răspuns scris 
Cu deosebită considerație,        Deputat  

Sergiu Ovidiu Bîlcea 
*** 

 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Proiecte mari de infrastructură 
Stimate doamnule ministru, 
România, în momentul de față, are o nevoie imperioasă de o infrastructură rutieră şi feroviară modernă pentru intrarea 

în spațiul Schengen, dar și pentru a atrage investiţii. Nevoia de infrastructură, în România, este vitala pentru sectorul 
economic. România este o ţară în continuă dezvoltare, de aceea trebuie o continuitate a proiectelor si aceasta este posibilă 
printr-un continuu dialog cu autoritațile locale și centrale, astfel încât să reușim să dezvoltăm proiectele de infrastructura intr-
un ritm cât mai rapid.  

Ca urmare, domnule ministru, vă transmit următoarele întrebări: 
1. Care estestadiul marilor proiecte de infrastructură din România (autostrazi, drumuriexres, modernizare căi ferate)?  
2. Care este stadiul licitațiilor proiectelor în curs, stadiul lucărilor în desfășurare și sursa de finanțare pentru marile  

proiecte de infrastructură din România (autostrazi, drumuriexres, modernizare căif erate)? 
Solicit răspuns scris.     

Deputat 
Bîlcea Ovidiu-Sergiu 

*** 
 
Adresată domnului Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului   
 

Stadiul contractării formelor de sprijin prevăzute prin OUG nr. 130/2020: microgranturile, granturile  
pentru capital de lucru, granturile pentru investiții productive 

 
            Domnule ministru,  
Ordonanţa de Urgenţă nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe  
nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de 

COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, cu modificările ulterioare, defineşte în mod clar condiţiile 
în care sunt acordate microgranturile, granturile pentru capital de lucru şi granturile pentru investiţii. Această schemă de ajutor 
de stat este menită să contribuie la relansarea economică, vizează interesul public şi strategic şi este aşteptată de întreprinderi 
mici şi mijlocii cu aport important la asigurarea şi crearea de locuri de muncă, la creşterea economică. 

Având în vedere cele de mai sus, vă rog să răspundeţi la următoarele întrebări: 
1. Care este situaţia granturilor privind înscrierea, contractarea şiplăţile pentru Măsura 1 – Microgranturi, Măsura 2 – 

Granturi pentru capital de lucru, şi Măsura 3 – Granturi pentru investiţii. Dorim situația la zi, la data întocmirii răspunsului.  
2.  Când estimaţi că se vor finaliza contractările dar și plăţile pentru Măsura 2? 
3. Se va lansa Măsura 1, ediţia a II-a. Dacă da, atunci când? 
4.  Când estimaţi că se va încheia procesul de evaluare şi contractare pentru Măsura 3? 
5.  Ce măsuri veţi lua pentru ca prevederile OUG 130/2020 să fie implementate, astfel încât beneficiarii care îndeplinesc 

condiţiile de eligibilitate şi care în prezent se află în situaţii critice generate de pandemia de COVID-19, să intre în posesia 
acestor granturi cât mai rapid? 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulțumesc.         Deputat 

Varga Glad 
*** 
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Adresată Secretariatului General al Guvernului României 
 

Lămuriri privind transportul gratuit al elevilor 
 

Stimate domnule Secretar de Stat,  
Prin Legea 226/2020 s-a modificat Legea 1/2011 a Educației naționale și cercetării. Conform Art. 84, alin.1) elevii din 

învățământul preuniversitar acreditat beneficiază de gratuitate la serviciile publice de transport local și Județean, pe tot 
parcursul anului calendaristic. 

1. Decontarea cheltuielilor se face de la bugetul de stat, prin transfer către UAT.  
2. Gratuitatea este asigurată de către UAT prin subvenționarea operatorului de transport, conform Legii 92/2007 a 

serviciului public de transport.  
Pentru că nu au apărut norme de aplicare, mai toate UAT - urile nu au putut face decontul de subvenție pentru luna 

decembrie și au în continuare aceleași nelămuriri: 
1. UAT trebuie să cuprindă în Bugetul Local, sumele pentru această subvenție. Cine face estimarea pentru nr de  

abonamente gratuite? 
2. UAT poate solicita lunar transferul de subvenție pe baza acestor estimări, urmând a regla valoarea cu depunerea  

decontului? Operatorul de transport facturează lunar această subvenție și se așteaptă să fie achitată.  
3. Cu-i solicită UAT transferul de subvenție? MEC, Ministerului de Finanțe, Inspectoratului?  

Dacă nu se vor emite norme de aplicare, vă rog să aveți în vedere ca în proiectul de lege al bugetului pentru anul în curs 
să se precizeze într-un articol distinct, lămuririle necesare.  

Cu stimă,         Deputat 
Sorin Năcuță 

*** 
 

Adresată domnului Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
 

Precizări referitoare la Măsura 3 din cadrul schemei de ajutoare de stat de redresare  
a IMM-urilor din criza COVID-19 

 Stimate domnule ministru,  
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, dacă ați cerut acceptul CE, pentru Măsura 3, și dacă da, la ce dată? De asemenea, 

vă rog, să-mi precizați care este decizia ministerului în urma scandalului declanșat de suspiciunile de fraudă pentru Măsura 3. 
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Florin Claudiu Roman 

*** 
Adresată domnului ministru Carol Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului 
 

Regulamentul de aplicare a Legii nr. 146/2002 
Stimate domnule ministru, 
În anul 2017, în calitate de consilier județean, am fost numit în Comisia pentru evaluarea, supravegherea și controlul 

Fundației Județene pentru Tineret Constanța de către Consiliul Județean Constanța în temeiul Legii nr. 146/2002. 
Hotărârea de numire a subsemnatului a fost contestată de Fundația Județeană pentru Tineret Constanța, invocându-se 

neaprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 146/2002. Deși, instanțele judecătorești au dat dreptate Consiliului 
Județean Constanța în acest proces, în sensul în care acesta a acționat legal numind o persoană pentru a supraveghea și controla 
Fundația.  

Din păcate, Comisia pentru evaluarea, supravegherea și controlul Fundației Județene pentru Tineret Constanța nu și-a 
desfășurat activitatea din cauza lipsei reprezentantului prefectului, lipsă motivată de neaprobarea aceluiași regulament. 

Precizez că activitatea Fundației Județene pentru Tineret Constanța a fost și este una controversată, fiind condusă de o 
persoană condamnată penal, iar pe parcursul timpului au fost depuse numeroase solicitări de către organizațiile de tineret 
pentru luarea unor măsuri privind intrarea lor în legalitate și cu privire la modul în care patrimoniul destinat tinerilor este 
utilizat. La finalul anului 2020, Consiliul Județean Constanța a emis o hotărâre prin care și-a desemnat cei 3 reprezentanți în 
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conducerea Fundației Județene pentru Tineret Constanța. Deși actul administrativ se bucură de prezumția de legalitate și este 
obligatoriu, fosta conducere (legală sau nu) a fundației refuză să pună în executare hotărârea Consiliului Județean Constanța și 
tergiversează aplicarea acesteia prin inițierea mai multor procese, exclusiv în scop șicanatoriu, motivând lipsa Regulamentului 
de aplicare a Legii nr. 146/2002. 

Precizez că situația Fundației Județene pentru Tineret Constanța este cunoscută la nivelul administrației publice centrale, 
având în vedere faptul că s-au depus mai multe întrebări/interpelări, printre care: 

● Întrebarea nr. 1824A/16-10-2017, Situaţia "Monumentul Tineretului" - simbolul întregului "Canal Dunăre Marea-
Neagră", formulată de către domnul deputat Bogdan - Iulian Huţucă; 

● Interpelarea nr. 688B/04-10-2017, Situaţia fundaţiilor judeţene de tineret, formulată de către domnul deputat István-
János Antal. 

Ținând cont de faptul că, la începutul anului 2020, Ministerul Tineretului și Sportului a reluat procedura de aprobare a 
acestui Regulament, dar aceasta a fost tergiversată, vă rog să-mi comunicați de ce acest Regulament nu a fost aprobat nici până 
în acest moment, având consecințe grave pentru tinerii din întreaga țară, și ce demersuri veți întreprinde pentru intrarea în 
legalitate a acestor fundații pentru tineret. Solicit răspuns în scris, în termenul legal. 

Cu deosebită considerație,  
Deputat 

Bogdan Bola 
*** 

Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii 
 

Precizări referitoare la monumentul istoric Palatul Reginei Maria, 
situat în centrul stațiunii Mamaia 

Stimate domnule ministru, 
Prin  prezenta,  doresc  să  vă  fac  cunoscut  faptul  că,  printr-o  sentință judecătorească definitivă recentă, Curtea de 

Apel Constanța a stabilit ca terenul de 1,5 hectare aferent  monumentului istoric Palatul Reginei Maria, situat în centrul 
stațiunii Mamaia, să rămână la proprietarii care l-au cumpărat, fără avizul Ministerului Culturii, deci fără ca statul să își 
exercite dreptul de preemțiune (conformLegii422/2001), în schimbula 23euro/mp. 

Astfel, terenul de 1,5 hectare reprezintă curtea Palatului Reginei Maria și face parte din ansamblul construcției care este 
monument istoric de categoria A, de interes național și internațional. Invocarea dreptului de preemțiune al statului în privința 
tranzacționării monumentelor istorice este Imprescriptibilă, dacă un monument este vândut fără acordul Ministerului Culturii. 

Un exemplu în acest sens, îl constituie faptul că Ministerul Culturii a deschis, în anul 2018, o acțiune în instanță, cerând 
anularea contractului de vânzare- cumpărare a Palatului Reginei Maria din Mamaia, pentru că acesta a fost vândut la prețul 
unui apartament din stațiune (cu aproximativ 180.000 de euro)  și pentru că a fost tranzacționat, deasemenea, fără avizul 
Ministerului Culturii. 

Ținând cont de aspectelemai susmenționate, vă rog,domnuleministru, să-mi răspundeți,în scris,la următoareleîntrebări: 
1. Intenționează Ministerul Culturii să deschidă o nouă acțiune în instanță, invocând dreptul de preemsțiune asupra  

curții Palatului Reginei Maria din Mamaia? Dacă da, cândanume? 
2. Exista un plan, o strategie a Ministerului Culturii pentru supravegherea modului în care monumentul istoric  

regal din Mamaia va fi exploatat pe viitor? 
În încheiere, aș vrea să vă asigur, domnule ministru, că toți locuitorii Constanței vă vor fi recunoscători, dacă toate aceste 

demersuri vor fi imediate și încununate de succes. Pentru prea mult timp, cultura ș i  monumentele Constanței au fost distruse 
sau vândute sistematic de către administrațiile locale din anii trecuți, cu complicitatea factorilor de decizie din Ministerul 
Culturii. 

Consider că preluarea și reabilitarea întregului complex al Palatului Reginei Maria-clădire și curte, împreună cu Pasarela 
Regală, despre care deja v-am întrebat în săptămânile trecute, vor constitui un prilej de mândrie națională, nu numai locală. 
Avem o istorie fabuloasă în Dobrogea, însă avem nevoie de intervenția dumneavoastră, directă și imediată, pentru a os alva și 
pune în valoare. 

Vă mulțumesc!            Deputat 
Cu stimă,      Bogdan Bola 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Democrate 
Maghiare din România 

 
 Întrebări 

 
Adresată Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților 

 
Stadiul soluționării Dosarului nr. 49726/CC 

 
În cadrul audiențelor organizate la biroul parlamentar teritorial, domnul Máté Imre-János, domiciliat în localitatea 

Salonta, județul Bihor, mi-a solicitat informații privind stadiul dosarului său înaintat Autorității Naționale pentru Restituirea 
Proprietăților. 

Vă rog să îmi comunicați situația dosarului nr. 49726/CC avându-l ca solicitant pe domnul Máté Imre-János și când se 
poate aștepta la o decizie în privința cererii domniei sale? 

Solicit răspuns în scris.   
Deputat 

Szabó Ödön 
*** 

Adresată 
domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministrului Sănătății 
domnului dr. Valeriu Gheorghiță – Comitetul Național De Coordonare A Activităților Privind Vaccinarea 
Împotriva COVID-19 
 

Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități pe platforma de vaccinare  
împotriva COVID 19 pentru programare în etapa a doua 

 
Potrivit capitolul XI subcapitolul 2, punctul 2 al literei C, la punctul (iii) al literei a) din Hotărârea Guvernului nr. 12 din 

20 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea H.G. 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de Vaccinare împotriva 
COVID-19 în România, se pot vaccina în etapa a doua „persoane încadrate într-un grad de handicap, persoane 
imobilizate, persoane imunodeprimate, însoţitorii acestora şi persoanele care locuiesc la acelaşi domiciliu cu acestea”.   

Cu toate acestea, nici pe platformă nu se regăsesc informații despre aceste categorii de personane, nici în comunicatele 
oficiale și nici în documentul Precizări privind înscrierea pe platforma de vaccinare. Deși pe platforma online de vaccinare a 
fost creată o categorie pentru persoanele cu dizabilități, aceasta poate fi accesată exclusiv de instituțiile competente, nu și de 
persoanele fizice.  

Prin urmare, ar trebui creată o secțiune destinată numai persoanelor fizice vizate, unde fiecare să se poate înscrie în mod 
individual, ținând cont de faptul că sunt foarte multe persoane cu dizabilități și însoțitori ai acestora care doresc să se 
vaccineze. Aceasta fiind o opțiune personală, programarea prin instituțiile competente este imposibilă. 

Întrebări: 
1. De ce nu a fost creată secțiunea destinată programării persoanelor fizice?  
2. Cum credeți vor putea fi programate persoanele cu handicap, însoțitorii acestora și persoanele care au același  

domiciliu cu acestea, din moment ce evidența lor ține de autorități diferite?  
3. Ce măsuri veți lua pentru ca persoanele fizice vizate de H.G. nr. 12/2021 să se poată programa individual, în  

funcție de nevoile și situația lor specifică? 
Solicit răspuns în scris.       Deputat 

Csép Éva-Andrea 
*** 


