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

  I. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
A. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la Camera Deputaţilor (sesiunile februarie- iunie  

și septembrie - decembrie 2021)......................................................................................................................................................2 
B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la Camera Deputaţilor (sesiunea sept. – dec. 2021).........3 
C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor (20 – 24 septembrie 2021).......................4 
D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor (săptămâna 20 – 24 septembrie 2021) ................................5 
E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare ale Camerei Deputaţilor.................................................................................7 

Anexă.............................................………………………….....…..........................................................................................8 
 

 

  II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN  
      CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

- Grupul parlamentar PSD…………………………………………………………………………………………14 
- Grupul parlamentar PNL……………………………………………………………………………………........44 
- Grupul parlamentar al AUR……………………………………………………………………………………...66 
 

 
 
 
 
 

   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 

Sesiunile februarie – iunie și septembrie – decembrie 2021 
 

(Situaţia cuprinde datele la 24.09.2021) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 2008 
din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1631 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie  305 
– înregistrate în luna august  2 
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie  70 
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 581
634 

– votate  632
             din care: - înaintate la Senat      32 
                            - în procedura de promulgare 31
                            - promulgate* 210 
                            - respinse definitiv 359 

                            - în mediere 1
                            - în divergenţă 1 
2) Se află în proces legislativ 1393
a) pe ordinea de zi 396 

b) la comisii  976
c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19 

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

2 

3) Clasate 23 
4) Desesizări 7
5) Retrase de inițiatori 1
6) Înregistrate la Camera Deputaţilor 29 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 24 
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 5 

 
   Cele 632 iniţiative legislative votate privesc: 

                      214 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
                                   149 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                     17 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     48 proiecte de legi 
                      418 propuneri legislative 
                             din c 
areern:n care 

* În anul 2021 au fost promulgate 227 de legi, dintre care 17 din inițiativele legislative adoptate în anul 2020. 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea septembrie – decembrie 2021 

 
(Situaţia cuprinde datele la 24.09.2021) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1449 

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie  1379 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie  70 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 41

54 

– votate  52 

             din care: - înaintate la Senat      11 

                            - în procedura de promulgare 27 

                            - promulgate* 2 

                            - respinse definitiv 12 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1393 

a) pe ordinea de zi 396 

b) la comisii  976 

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

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

2 

3) Desesizări 1 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 29 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 24 

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

 
   Cele 52 iniţiative legislative votate privesc: 

                      30 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
                                   24 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                     1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     5 proiecte de legi 
                       22 propuneri legislative 
                             din careern:n care 

* În anul 2021 au fost promulgate 227 de legi, dintre care 225 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile 
anterioare. 
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C. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 

 
 

Şedinţele din zilele de luni, 20 și marți, 21 septembrie 2021 

 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 52 

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          19  

23  

   - votate 
 

23

                            - la Senat 
 

  4 

                            - la promulgare 
 

  7 

                            - respinse definitive 
 

12 

 
 

Cele 23 de iniţiative legislative votate privesc: 
              8 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 
                 8 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                      15 propuneri legislative legislati 

 

 
 
 

Ives   
 
 
 
 
 

 
ives r   
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
în săptămâna 20 - 24 septembrie 2021 

 
 

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

1. PL-x 501/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2016 pentru modificarea 
regimului juridic al unui imobil  
 

2. PL-x 444/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2020 pentru 
completarea Legii nr.291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, 
Autostrada Unirii  
 

3. PL-x 502/2020 - Lege privind pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2020 privind 
schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al 
statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a 
obiectivului de investiţii "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1  
 

4. PL-x 82/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2019 pentru modificarea 
art.511 alin.(1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice şi 
modificarea unor acte normative  
 

5. PL-x 98/2020 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2020 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului    nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în 
vederea participării Institutului Naţional de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică 
şi Guvernanţă în Statistică al OCDE 

6. PL-x 573/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2020 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 
 

7. PL-x 85/2020 – Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2020 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate 
 
 

 II. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și care se 
transmit spre dezbatere Senatului: 
 

1. Pl-x 159/2021 - Propunere legislativă pentru completarea art.94 la Legea educaţiei naţionale nr.1 din 5 
ianuarie 2011 
Se comunică respingerea 
 

2. Pl-x 158/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 
Se comunică respingerea 
 

3. PL-x 280/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  
(Proiectul de Lege se consideră adoptat, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată) 
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4. Pl-x 144/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea legii Educaţiei Naţionale nr.1 din 
2011, cu modificările şi completările ulterioare 
(Propunerea legislativă se consideră adoptată în forma inițială, în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituția României, republicată) 
 
 

 III. Proiecte de lege pentru care procedura legislativă a încetat ca urmare a respingerii de Camera 
Deputaților în calitate de Cameră decizională: 
 

1. PL-x 217/2020/2021 – Lege privind măsurile de siguranţă cu caracter medical şi statutul spitalelor de 
psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă 
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.639 din 23 septembrie 2020, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1020 din 3 noiembrie 2020 
  

2. PL-x 636/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Protecţiei Mediului nr.137/1995 
 

3. Pl-x 675/2018 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273 din 2006 privind finanţele publice 
locale  
 

4. Pl-x 423/2014 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali  
 

5. PL-x 178/2020/2021 – Lege privind comasarea terenurilor agricole deţinute de asociaţiile agricole 
constituite de unităţile de cult 
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.776 din 28 octombrie 2020, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1229 din 28 octombrie 2020  
 

6. PL-x 554/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal  
 

7. PL-x 561/2019 - Proiect de Lege pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal  
 

8. Pl-x 628/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice  
 

9. Pl-x 621/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice  
 

10. Pl-x 535/2017 - Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263 
din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice  
 

11. Pl-x 209/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice  
 

12. Pl-x 554/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272 din 2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului  
 

 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 25 - 2021  
Săptămâna 20 - 24 septembrie 2021  

 

 

7 
 

 

E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
(la data de  23 septembrie 2021) 

 

I.  În perioada  20 – 23 septembrie  2021  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 28 rapoarte, din care 3 rapoarte 

suplimentare. 
        Comisiile permanente au depus  55 avize. 

Cele  28  rapoarte depuse sunt:  
 rapoarte de adoptare                         7  
 rapoarte de respingere                    21 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului     2  
 Proiecte de legi și propuneri legislative:  26                           

  Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă.  
La comisii se află în prezent  1008  proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 132 pentru raport 

suplimentar. 

 

II. De la începutul actualei legislature 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  472 de rapoarte, din care: 

 

Rapoarte 

În anul 

2021 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
397 

 rapoarte suplimentare 
50 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
25 

TOTAL 444 

 

   
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                 ANEXĂ 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada  20 – 23 septembrie  2021 

 

I. Comisia economică  

 
II. Comisia pentru buget 

 
III. Comisia pentru industrii 

 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 313/2021 

Proiect de Lege pentru ratificarea 
Acordului privind încetarea 
tratatelor bilaterale de investiţii 
dintre statele membre ale Uniunii 
Europene, semnat la Bruxelles, la 
5 mai 2020 

Ratificarea Acordului privind încetarea tratatelor 
bilaterale de investiţii dintre statele membre ale Uniunii 
Europene, semnat la Bruxelles, la 5 mai 2020. Acordul 
cuprinde definiţii, dispoziţii privind încetarea tratatelor 
bilaterale de investiţii, dispoziţii privind procedurile 
arbitrale iniţiate în temeiul acestor tratate 

Guvern 15.09.21 
Raport de aprobare 
(377/R din 21.09.21) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 355/2020 

Proiect de Lege pentru completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal şi pentru completarea Legii 
nr.170/2010 privind impozitul 
specific unor activităţi 

Prelungirea termenelor de plată scadente în prima 
parte a anului 2020 pentru anumite obligaţii fiscale 
prevăzute de Codul fiscal şi de Legea nr.170/2016, 
situaţie determinată de contextul actual al pandemiei 
cu Covid-19 

1 deputat 21.09.21 
Raport de respingere 
(394/R din 22.09.21) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 56/2018 

Proiect de Lege pentru abrogarea 
art.29 1 din Legea îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004 – raport 
comun cu Comisia pentru 
agricltură și Comisia juridică 

Corelarea reglementărilor din cuprinsul Legii 
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, având în vedere 
că prin modificări succesive dispoziţiile prevăzute la 
art.29 indice 1 au fost preluate în textul art.29 indice 3, 
urmare a modificării intervenite prin Legea 
nr.133/2017 

1 deputat 
14.04.21 
15.04.21 
28.06.21 

Raport suplimentar 
de respingere 

(313/RS din 22.09.21) 



 

IV. Comisia pentru agricultură 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

181/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.45/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de 
cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare, precum şi privind acordarea 
unor facilităţi fiscal – raport comun cu 
Comisia pentru învățământ și 
Comisia pentru știință 

Modificarea şi completarea Legii nr.45/2009, în scopul 
înfiinţării Staţiunii de Cercetări Sericicole Băneasa 
Bucureşti, organizată ca instituţie publică cu 
personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi 
subvenţii acordate de la bugetul de stat, în subordinea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi în 
coordonarea ştiinţifică a Academiei de Știinţe Agricole 
şi Silvice Gheorghe Ionescu-Șişeşti, prin reorganizarea 
Societăţii Comerciale “Sericarom” - S.A., în scopul 
conservării fondului genetic sericicol 

1 senator 
8.06.21 

15.09.21 

Raport de 
aprobare  

cu 
amendamente 

(378/R din 
21.09.21) 

2 PLx 56/2018 

Proiect de Lege pentru abrogarea 
art.29 1 din Legea îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004 – raport comun 
cu Comisia pentru industrii și 
Comisia juridică 

Corelarea reglementărilor din cuprinsul Legii 
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, având în vedere 
că prin modificări succesive dispoziţiile prevăzute la 
art.29 indice 1 au fost preluate în textul art.29 indice 3, 
urmare a modificării intervenite prin Legea 
nr.133/2017 

1 deputat 
14.04.21 
15.04.21 
28.06.21 

Raport 
suplimentar 

de respingere 
(313/RS din 

22.09.21) 

 
V. Comisia pentru administrație 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
527/2019/2021 

Cererea de reexaminare a Legii privind 
trecerea unor bunuri imobile din domeniul 
public al statului şi din administrarea 
Administraţiei Naţionale "Apele Române" - 
Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-
Litoral în domeniul public al comunelor 
Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea – raport 
comun cu Comisia juridică și Comisia 
pentru constituționalitate 

Trecerea unor bunuri imobile din domeniul public 
al statului şi din administrarea Administraţiei 
Naţionale „Apele Române” - Administraţia 
Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul 
public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul 
Tulcea, bunurile imobile reprezentând alimentarea 
cu apă din localităţile Ceatalchioi Pătlăgeanca şi 
Caraorman 

7 
deputați 

15.04.21 
20.04.21 
6.07.21 

Raport  
de respingere 

(396/R din 
23.09.21) 



 

 
VI. Comisia pentru muncă 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 

PLx 241/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea unor acte 
normative privind raporturile de 
muncă 

Modificarea unor acte normative privind raporturile de 
muncă, în sensul prelungirii, de la 30 de zile, la 45 de zile 
a termenului în care se pot depune cereri pentru 
soluţionarea conflictului de muncă 

61 parlam. 15.09.21 
Raport de aprobare  

cu amendamente 
(391/R din 22.09.21) 

2 PLx 294/2021 

Proiect de Lege privind 
completarea art.109 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice 

Completarea art.109 din Legea nr.263/2010, în sensul 
instituirii posibilităţii transmiterii de către Casa Naţională 
de Pensii Publice (CNPP), la cerere, în format electronic, 
pe e-mail sau în contul online deschis în portalul CNPP, a 
documentului de informare cu privire la sumele plătite 
beneficiarilor care au optat pentru plata în cont curent sau 
cont de card 

22 
deputați 

15.09.21 
Raport de aprobare  

cu amendamente 
(392/R din 22.09.21) 

3 Plx 251/2021 

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

Modificarea lit.d) a alin.(1) şi a lit.d) a alin.(3) ale art.56 
din Legea nr.263/2010, urmărindu-se, potrivit expunerii 
de motive, aplicarea prevederilor legii în mod 
nediscriminatoriu pentru angajaţii din sistemul naval 

3 parlam. 21.09.21 
Raport  

de respingere 
(395/R din 22.09.21) 

 
VII. Comisia pentru învățământ 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 177/2021 
Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 

Modificarea art.263 alin.(10) din Legea nr.1/2011, în 
sensul instituirii posibilităţii de degrevare parţială de 
norma didactică pentru persoanele desemnate de 
federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ca 
urmare a participării acestora la procesul de 
monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de 

19 
deputați 

15.09.21 
Raport  

de respingere 
(373/R din 21.09.21) 

2 PLx 
568/2019/2021 

Cererea de reexaminare a Legii pentru 
trecerea unui imobil din domeniul public al 
statului şi din administrarea Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Vrancea, în domeniul 
public al judeţului Vrancea şi în administrarea 
Consiliului judeţean Vrancea – raport comun 
cu Comisia juridică și Comisia pentru 
constituționalitate 

Trecerea imobilului Palatul administrativ al 
judeţului Vrancea din domeniul public al statului 
şi din administrarea Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Vrancea, în domeniul public al judeţului 
Vrancea şi în administrarea Consiliului judeţean 
Vrancea. În acest imobil îşi desfăşoară activitatea 
atât Prefectura judeţului Vrancea, cât şi Consiliul 
judeţean Vrancea 

1 deputat 
15.04.21 
20.04.21 
7.07.21 

Raport  
de respingere 

(397/R din 
23.09.21) 



 

învăţământ, pe baza normelor aprobate prin ordin al 
ministrului educaţiei 

2 PLx 392/2018 
Proiect de Lege privind organizarea 
şi funcţionarea Academiei Române 

Organizarea şi funcţionarea Academiei Române, cel 
mai înalt for naţional de consacrare, cercetare 
ştiinţifică şi creaţie 

46 parlam. 15.09.21 
Raport  

de respingere 
(374/R din 21.09.21) 

3 
PLx 

46/2020/2021 

Cererea de reexaminare a Legii 
pentru modificarea  Legii nr.31/2007 
privind reorganizarea şi funcţionarea 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 
România – raport comun cu 
Comisia pentru constituționalitate 

Modificarea şi completarea Legii nr.31/2007, în 
sensul actualizării sediului instituţiei, al punerii în 
acord a textului legii cu prevederile Legii-cadru 
nr.153/2017, precum şi al stabilirea competenţelor în 
aprobarea statutului Academiei Oamenilor de Ştiinţă 
din România 

20 parlam. 
20.04.21 
15.09.21 

Raport  
de respingere 

(375/R din 21.09.21) 

4 PLx 158/2021 
Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale 1/2011 

Completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, în 
sensul inserării unui nou articol privitor la structura 
anului şcolar, prin impunerea unui număr minim de 
zile de şcoală 

8 parlam. 
8.06.21 

15.06.21 
21.09.21 

Raport  
de respingere 

(376/R din 21.09.21) 

5 PLx 181/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.45/2009 
privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a 
sistemului de cercetare-dezvoltare 
din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare, 
precum şi privind acordarea unor 
facilităţi fiscal – raport comun cu 
Comisia pentru agricultură și 
Comisia pentru știință 

Modificarea şi completarea Legii nr.45/2009, în 
scopul înfiinţării Staţiunii de Cercetări Sericicole 
Băneasa Bucureşti, organizată ca instituţie publică cu 
personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi 
subvenţii acordate de la bugetul de stat, în subordinea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi în 
coordonarea ştiinţifică a Academiei de Știinţe 
Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Șişeşti, prin 
reorganizarea Societăţii Comerciale “Sericarom” - 
S.A., în scopul conservării fondului genetic sericicol 

1 senator 
8.06.21 

15.09.21 

Raport de aprobare  
cu amendamente 

(378/R din 21.09.21) 

6 Plx 229/2021 

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale – raport comun 
cu Comisia pentru știință și 
tehnologie 

Completarea Legii nr.1/2011. Iniţiativa vizează, 
potrivit expunerii de motive, crearea unor activităţi şi 
evenimente pentru popularizarea ştiinţei, statul 
dispunând, în acest fel, de un instrument în plus pentru 
promovarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, 
accesibilizarea universului ştiinţific 

26 parlam. 21.09.21 
Raport de aprobare  

cu amendamente 
(393/R din 22.09.21) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

VIII. Comisia juridică 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii
Observaţii 

1 Plx 387/2015 
Propunere legislativă privind 
completarea Art.3 din Legea 
partidelor politice nr.14/2003 

Completarea art.3 din Legea partidelor politice 
nr.14/2003, republicată, în sensul interzicerii 
utilizării de către partidele politice în campaniile 
electorale sau în materialele promoționale ale 
acestora, a simbolurilor religioase și a mesajelor 
electorale cu caracter religios. 

1 deputat 26.08.21 
Raport de respingere 
(379/R din 21.09.21) 

2 PLx 506/2017 

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

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2000. Măsurile preconizate vizează instituirea 
unui termen de 2 ani pentru evaluarea activităţii unui 
organizaţii non-guvernamentale în vederea primirii 
statutului de utilitate publică. Se propune, de 
asemenea, ca asociaţiile şi fundaţiile să publice în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
declaraţia de venituri şi cheltuieli, cu evidenţierea 
distinctă a persoanelor şi activităţilor care generează 
veniturile asociaţiei sau fundaţiei, precum şi a valorii 
fiecărui venit în parte, sub sancţiunea 
suspendării/încetării activităţii 

1 deputat 26.08.21 
Raport de respingere 
(380/R din 21.09.21) 

3 PLx 391/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală, 
precum şi pentru completarea Legii 
nr.187/2012 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal 

Modificarea şi completarea unor prevederi din Legea 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, cu 
modificările şi completările ulterioare, iar pe de altă 
parte, completarea Legii nr.187/2012 pentru punerea 
în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, 
cu modificările ulterioare. 

Guvern 26.08.21 
Raport de respingere 
(381/R din 21.09.21) 

4 Plx 389/2015 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea art.46 din 
Legea 14/2003, Legea partidelor 
politice, republicată 

Completarea art. 46 alin. (1) din Legea partidelor 
politice nr. 14/2003, republicată, în sensul prevederii, 
drept caz în care un partid politic poate fi dizolvat pe 
cale judecătorească, a situaţiei în care „un număr de 
minim 10 membri ai partidului care au îndeplinit sau 
îndeplinesc funcţii în cadrul formaţiunii sau în 
aparatul de stat se află, pe parcursul unui an 
calendaristic, în diferite faze de urmărire penală 
având ca obiect fapte de corupţie“. 

1 deputat 26.08.21 
Raport de respingere 
(382/R din 21.09.21) 

5 PLx 250/2016 
Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.6/2016 privind unele măsuri 

Reglementarea unor măsuri pentru punerea în 
executare a mandatelor de supraveghere tehnică 
dispuse în procesul penal, prin intervenţii legislative 

Guvern 9.09.21 
Raport de aprobare 
(383/R din 21.09.21) 



 

pentru punerea în executare a 
mandatelor de supraveghere tehnică 
dispuse în procesul penal 

asupra acelor normative incidente în această materie, 
ca urmare a admiterii de către Curtea Constituţională, 
la data de 16 februarie 2016, prin Decizia nr.51/2016, 
a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor 
art.142 alin.(1) din Codul de procedură penală, în 
ceea ce priveşte sintagma „ori de alte organe 
specializate ale statului”; 

6 PLx 397/2015 

Proiect de Lege pentru completarea 
Legii 334/2006 privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale 

Completarea art.15 din Legea nr.334/2006 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul în care subvenţiile 
care se acordă din bugetul anual partidelor politice ar 
trebui să fie recalculate în fiecare sesiune 
parlamentară, în funcție de numărul de parlamentari 
pe care îi are partidul respectiv la debutul fiecărei 
sesiuni. 

60 
parlam. 

16.09.21 
Raport de respingere 
(384/R din 21.09.21) 

7 PLx 424/2014 

Propunere legislativă privind 
stabilirea unor măsuri pentru buna 
desfăşurare a alegerilor şi a 
referendumului din România 

Instituirea regulilor privind efectuarea supravegherii 
video a secţiilor de votare, în scopul mai bunei 
desfăşurări a alegerilor pentru Parlamentul European, 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, 
pentru alegerea Preşedintelui României, pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale sau 
cu prilejul exprimării votului în cadrul 
referendumului naţional. 

40 
parlam. 

16.09.21 
Raport de respingere 
(385/R din 21.09.21) 

8 PLx 409/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, precum şi a 
Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală 

Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, cu modificările şi completările 
ulterioare, în scopul completării transpunerii în 
legislaţia internă a Directivei 2011/92/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 13 
decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual 
asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a 
pornografiei infantile şi de înlocuire a Deciziei-cadru 
2004/68/JAI a Consiliului , precum şi a Directivei 
2012/13/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la 
informare în cadrul procedurilor penale. 

Guvern 26.08.21 
Raport de respingere 
(386/R din 21.09.21) 

9 PLx 372/2015 

Proiect de Lege privind juramântul 
de credinţă faţă de ţară şi popor al 
Preşedintelui României, al Primului-
ministru, al miniştrilor şi al celorlalţi 
membri ai Guvernului 

Punerea în acord a legislaţiei din România, 
referitoare la jurământul depus de către Preşedintele 
României,                  Primul-ministru, miniştrii şi 
ceilalţi membri ai Guvernului, cu prevederile 
europene, astfel încât formula religioasă conţinută în 
jurământ să fie înlocuită cu altă formulă în cazul 

1 deputat 26.08.21 
Raport de respingere 
(387/R din 21.09.21) 



 

persoanelor atee, liber cugetătoare, sceptice sau care 
împărtăşesc o credinţă religioasă budistă etc. 
Iniţiatorul susţine că, în felul acesta, s-ar înlătura o 
discriminare față de persoanele puse în situaţia de a 
depune un jurământ împotriva conştiinţei lor.  

10 PLx 515/2016 

Proiectul Legii referitoare la 
procedura privind emiterea somaţiei 
de plată pentru creanţele 
necontestate 

Instituirea unei proceduri privind emiterea somaţiei 
de plată în scopul simplificării, accelerării şi 
reducerii costurilor litigiilor referitoare la creanţele 
certe, lichide şi exigibile necontestate, atât de către 
notarul public, cât şi de executorul judecătoresc, 
urmând ca intervenţia instanţelor judecătoreşti să 
aibă loc doar în cazul contestării procedurii de către 
pârât 

6 
deputați 

26.08.21 
Raport de respingere 
(388/R din 21.09.21) 

11 Plx 654/2009 
Propunere legislativă privind regimul 
juridic al patrimoniului sindical din 
România 

Reglementarea regimului juridic al unor imobile care 
au aparținut patrimoniului sindical și a procedurii de 
restituire a acestora. Restituirea bunurilor este 
prevăzută a se face în natură, iar în cazurile în care 
acest lucru nu este posibil, vor fi stabilite măsuri 
reparatorii, care se vor acorda potrivit Titlului VII 
din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietății și justiției.  

20  
parlam. 

26.08.21 
Raport de respingere 
(389/R din 21.09.21) 

12 
PLx 

527/2019/2021 

Cererea de reexaminare a Legii 
privind trecerea unor bunuri imobile 
din domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei 
Naţionale "Apele Române" - 
Administraţia Bazinală de Apă 
Dobrogea-Litoral în domeniul public 
al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, 
judeţul Tulcea – raport comun cu 
Comisia pentru administrație și 
Comisia pentru constituționalitate 

Trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al 
statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale 
„Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă 
Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor 
Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea, bunurile 
imobile reprezentând alimentarea cu apă din 
localităţile Ceatalchioi Pătlăgeanca şi Caraorman 

7 
deputați 

15.04.21 
20.04.21 
6.07.21 

Raport de respingere 
(396/R din 23.09.21) 



 

13 
PLx 

568/2019/2021 

Cererea de reexaminare a Legii 
pentru trecerea unui imobil din 
domeniul public al statului şi din 
administrarea Instituţiei Prefectului 
- Judeţul Vrancea, în domeniul 
public al judeţului Vrancea şi în 
administrarea Consiliului judeţean 
Vrancea – raport comun cu 
Comisia pentru administrație și 
Comisia pentru 
constituționalitate 

Trecerea imobilului Palatul administrativ al judeţului 
Vrancea din domeniul public al statului şi din 
administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Vrancea, în domeniul public al judeţului Vrancea şi 
în administrarea Consiliului judeţean Vrancea. În 
acest imobil îşi desfăşoară activitatea atât Prefectura 
judeţului Vrancea, cât şi Consiliul judeţean Vrancea 

1 deputat 
15.04.21 
20.04.21 
7.07.21 

Raport de respingere 
(397/R din 23.09.21) 

14 Plx 33/2016 

Propunere legislativă pentru 
modificarea articolelor 218-222 din 
Legea nr.286/2009 privind Codul 
Penal 

Modificarea art.218 - 222 din Legea nr.286/2009 
privind Codul penal, în sensul majorării pedepselor 
pentru aceste infracţiuni 

1 deputat 26.08.21 
Raport suplimentar 

de respingere 
(134/RS din 21.09.21) 

15 Plx 410/2016 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
cetăţeniei române nr.21/1991, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, Nr.576 din 13 
august 2010 

Modificarea şi completarea Legii nr.21/1991, în 
sensul facilitării obţinerii cetăţeniei române de către 
anumite categorii de persoane. Astfel, cetăţenii 
străini şi apatrizii care au absolvit în România o 
instituţie de învăţământ superior unde există deficit 
de personal calificat, ce nu poate fi acoperit cu 
resursă locală, domenii ce urmează a fi stabilite prin 
hotărâre a Guvernului, pot dobândi la cerere, 
cetăţenia română fără îndeplinirea condiţiilor privind 
durata minimă a locuirii pe teritoriul României. De 
asemenea, cetăţenia română poate fi acordată, la 
cerere, cetăţenilor români sau apatrizilor, dacă au 
rezidenţa pe teritoriul statului român de cel puţin 2 
ani. Reducerea perioadei de rezidenţă se va aplica şi 
străinilor care au investit în România sume ce 
depăşesc 1.000.000 de euro pentru încurajarea 
investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă 

1 deputat 26.08.21 
Raport suplimentar 

de respingere 
(517/RS din 21.09.21) 

16 PLx 56/2018 

Proiect de Lege pentru abrogarea 
art.29 1 din Legea îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004 – raport 
comun cu Comisia pentru industrii 
și Comisia pentru agricultură 

Corelarea reglementărilor din cuprinsul Legii 
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, având în vedere 
că prin modificări succesive dispoziţiile prevăzute la 
art.29 indice 1 au fost preluate în textul art.29 indice 
3, urmare a modificării intervenite prin Legea 
nr.133/2017 

1 deputat 
14.04.21 
15.04.21 
28.06.21 

Raport suplimentar 
de respingere 

(313/RS din 22.09.21) 

 
 
 
 



 

 
IX. Comisia pentru apărare 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 308/2021 

Proiect de Lege 
privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului 
nr.70/2021 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.384/2006 privind 
statutul soldaţilor şi 
gradaţilor profesionişti 

Modificarea şi completarea Legii nr.384/2006 privind statutul 
soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, în sensul stabilirii, pentru 
aceste categorii de personal, a cadrului legal necesar pentru 
acordarea compensaţiei lunare pentru chirie şi în situaţia 
contractării unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării 
unei locuinţe, în cuantumul şi condiţiile prevăzute pentru cadrele 
militare în activitate, acordarea dreptului la asistenţă medicală 
gratuită şi medicamente, pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti 
în rezervă sau scoşi din evidenţele militare, pensionari militari, 
precum şi pentru membri de familie ai acestora, similar cadrelor 
militare aflate în rezervă şi retragere şi familiilor lor, precum şi 
accesul la facilităţile de odihnă şi tratament ale instituţiilor 
militare 

Guvern 21.09.21 
Raport de aprobare 
(390/R din 21.09.21) 

 
X. Comisia pentru constituționalitate 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

46/2020/2021 

Cererea de reexaminare a Legii 
pentru modificarea  Legii nr.31/2007 
privind reorganizarea şi funcţionarea 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 
România – raport comun cu 
Comisia pentru învățământ 

Modificarea şi completarea Legii nr.31/2007, în 
sensul actualizării sediului instituţiei, al punerii în 
acord a textului legii cu prevederile Legii-cadru 
nr.153/2017, precum şi al stabilirea competenţelor 
în aprobarea statutului Academiei Oamenilor de 
Ştiinţă din România 

20 parlam. 
20.04.21 
15.09.21 

Raport de respingere 
(375/R din 21.09.21) 

2 
PLx 

527/2019/2021 

Cererea de reexaminare a Legii 
privind trecerea unor bunuri imobile 
din domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei 
Naţionale "Apele Române" - 
Administraţia Bazinală de Apă 
Dobrogea-Litoral în domeniul public 
al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, 
judeţul Tulcea – raport comun cu 
Comisia pentru administrație și 
Comisia juridică 

Trecerea unor bunuri imobile din domeniul public 
al statului şi din administrarea Administraţiei 
Naţionale „Apele Române” - Administraţia 
Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul 
public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul 
Tulcea, bunurile imobile reprezentând alimentarea 
cu apă din localităţile Ceatalchioi Pătlăgeanca şi 
Caraorman 

7 deputați 
15.04.21 
20.04.21 
6.07.21 

Raport de respingere 
(396/R din 23.09.21) 



 

3 
PLx 

568/2019/2021 

Cererea de reexaminare a Legii pentru 
trecerea unui imobil din domeniul 
public al statului şi din administrarea 
Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Vrancea, în domeniul public al 
judeţului Vrancea şi în administrarea 
Consiliului judeţean Vrancea – 
raport comun cu Comisia pentru 
administrație și Comisia juridică 

Trecerea imobilului Palatul administrativ al 
judeţului Vrancea din domeniul public al statului şi 
din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Vrancea, în domeniul public al judeţului Vrancea şi 
în administrarea Consiliului judeţean Vrancea. În 
acest imobil îşi desfăşoară activitatea atât 
Prefectura judeţului Vrancea, cât şi Consiliul 
judeţean Vrancea 

1 deputat 
15.04.21 
20.04.21 
7.07.21 

Raport de respingere 
(397/R din 23.09.21) 

 
XI. Comisia pentru știință și tehnologie 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 181/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.45/2009 
privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi 
a sistemului de cercetare-dezvoltare 
din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare, 
precum şi privind acordarea unor 
facilităţi fiscal – raport comun cu 
Comisia pentru agricultură și 
Comisia pentru învățământ 

Modificarea şi completarea Legii nr.45/2009, în 
scopul înfiinţării Staţiunii de Cercetări Sericicole 
Băneasa Bucureşti, organizată ca instituţie 
publică cu personalitate juridică, finanţată din 
venituri proprii şi subvenţii acordate de la 
bugetul de stat, în subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi în 
coordonarea ştiinţifică a Academiei de Știinţe 
Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Șişeşti, 
prin reorganizarea Societăţii Comerciale 
“Sericarom” - S.A., în scopul conservării 
fondului genetic sericicol 

1 senator 
8.06.21 

15.09.21 

Raport de aprobare  
cu amendamente 

(378/R din 21.09.21) 

2 Plx 229/2021 

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale – raport comun 
cu Comisia pentru învățământ 

Completarea Legii nr.1/2011. Iniţiativa vizează, 
potrivit expunerii de motive, crearea unor 
activităţi şi evenimente pentru popularizarea 
ştiinţei, statul dispunând, în acest fel, de un 
instrument în plus pentru promovarea rezultatelor 
cercetărilor ştiinţifice, accesibilizarea universului 
ştiinţific 

26 parlam. 21.09.21 
Raport de aprobare  

cu amendamente 
(393/R din 22.09.21) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

 

Sărăcia energetică a românilor, o realitate! 
 

PSD susține necesitatea plafonării prețurilor la energie și a venit cu un proiect concret pentru plafonarea temporară a 
prețurilor la gaze și energie. Premierul Cîțu a dezinformat din nou când a anunțat că în Uniunea Europeană nu se mai pot 
plafona prețurile energiei, iar Spania a dovedit foarte clar acest lucru, odată ce a anunțat public faptul că ia măsuri pentru 
reducerea facturilor prin plafonarea prețurilor gazelor naturale. 

Proiectul PSD privind plafonarea prețului la gaze și energie electrica constă, pe scurt, în plafonarea prețului la media 
ultimelor 6 luni, respectiv martie-septembrie, iar statul va suporta 50% din scumpirile pentru consumatorul final. Banii pentru 
compensare vor veni dintr-un fond în care se vor duce 50% din profiturile producătorilor de energie si gaze, precum și de la 
bugetul de stat. 

Argumentele financiare pentru plafonarea prețurilor energiei sunt multiple. Dublarea facturilor cu utilitățile – 
electricitate și gaz – înseamnă un cost suplimentar de 5676 de lei pe an, aprox. 1200 de euro, pentru fiecare gospodărie de 
salariați din România. Practic, românii cu salariul minim net de 1386 lei / lună, ar fi nevoiți să-și dea întreg salariul pe 4 luni, 
pentru a-și plăti factura la utilități. Cei cu salariul mediu – 3545 lei lună – vor plăti salariul pe o lună și jumătate. 

În cazul pensionarilor, dublarea facturilor ar însemna un plus de 377 lei / lună, adică 4524 lei / an. La o pensie medie 
netă de 1604 lei, înseamnă că pensia pe 3 luni va fi folosită integral pentru plata facturilor utilităților. Mai grav de atât, 2,92 
milioane de pensionari au pensia mai mica de 1600 lei / luna, iar 1,57 milioane de pensionari au sub 1000 lei / lună. Aceștia 
vor trebui practic să cheltuie pensiile pe 4-6 luni pentru a-și achita utilitățile scumpite. 

În scenariul (optimist) al creșterii cu 60% a facturilor la gaze și doar 20% la electricitate și la apă, povara suplimentară 
asupra bugetului gospodăriilor se ridică la 2940 lei / an, aprox. 600 euro anual. 

Dramatic este însă faptul că aceste scumpiri ale energiei se propagă la toate produsele și serviciile. Totul va fi mai 
scump iar cei mai mulți dintre români, pur și simplu nu vor putea face față! Deja 45% dintre români suferă de sărăcie 
energetică. 

Toate calculele prezentate sunt făcute pe baza datelor oficiale INS, prezentate în ”Coordonate ale nivelului de trai în 
Romania 2020”, apărută în mai 2021. 

PSD consideră că apărarea românilor în fața unei adevărate apocalipse energetice este adevărata prioritate a unui partid 
responsabil, nu circul politic și bătălia pentru putere pe care o desfășoară în această perioadă PNL și USR-PLUS. Este o 
adevărată iresponsabilitate să aștepți pasiv, cum a făcut până acum guvernul actual, și apoi în plină iarnă să constați tragediile 
și abia atunci să încerci să iei măsuri. 

Deputat 
Mirela Adomnicăi 

*** 
 

Costurile mai mari la energie vor provoca falimentul multor fermieri 
Stimați colegi, 
Perspectivele mondiale nu sunt din cele mai prielnice pentru fermieri pe fondul crizei energetice. Însă și mai afectați 

sunt cei din comunitatea europeană. Din păcate, la nivelul Uniunii asistăm în continuare la polarizarea țărilor puternice și a 
celor cu o democrație și o dezvoltare aflate încă în procesul de maturizare, motiv pentru care, automat, agricultorii din state 
precum România și Bulgaria vor fi cei mai loviți de valul de majorări ale prețurilor tuturor tipurilor de energie consumată 
pentru producție.  
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Această observație personală este confirmată de modul în care președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a 
ales să trateze această problematică presantă în discursul asupra Stării Uniunii, adică prin omisiune. Și asta în condițiile și așa 
grele provocate de pandemie, accentuate de standardele tot mai înalte de calitate și importurile ieftine din țări terțe, dar și de 
costurile mult mai mari la energie, care apasă toate pe umerii fermierilor. Pe lângă faptul că nu se bucură de atenția cuvenită la 
nivelul conducerii Uniunii, aceștia beneficiază de prea puțini bani și sprijin din partea guvernului român de dreapta. Dar, în 
ciuda acestor condiții aspre de lucru, toți investitorii în agricultură sunt forțați să ne pună pe masă aceeași hrană ieftină cu 
costuri mult mai mari la energie.  

Credeți că se poate așa ceva, stimați colegi care suțineți sau sunteți membri în Cabinetul Cîțu? Aveți vreo soluție 
concretă pentru această situație gravă sau nici măcar nu v-a trecut prin cap așa ceva? Din păcate pentru noi, restul românilor, 
este evident că a doua variantă de răspuns vi se potrivește pentru că nu ne serviți decât vorbe goale! Și cu aceste replici 
politicianiste lipsite de aplicabilitate ale dumneavoastră nu se plătesc nici facturile pentru energia electrică, nu se acoperă nici 
costurile motorinei și nici nu se ară sau se însămânțează ogoarele singure! 

În schimb, vorbiți de la orice tribună care vă iese în cale despre cum ar putea deveni strategiile Uniunii și fermierii ei 
modele pentru lumea largă. La fel de mult vorbiți despre cum să contribuie sectorul agricol european la atingerea obiectivelor 
de dezvoltare durabilă în lume. Iar când vine vorba de fermierul român, pe la finalul oricărui discurs de-al dumneavoastră, vă 
grăbiți să prezentați multe cifre privind recoltele, cifre cu care nu doar că plictisiți orice auditoriu, ci și eludați adevărul din 
teren. 

Cu câteva exemple de cifre de afaceri bune, ale unor investitori care s-au bucurat de toate avantajele posibile, oferite 
discreționar de dumneavoastră, nu se face nici primăvară și nici vreun rai în agricultura din România! Excepțiile de bunăstare 
rezultate din astfel de investiții, pe care le tot invocați, nu confirmă regula!  

Și eu, la rândul meu, vă voi prezenta date exacte, dar tragice! Am ajuns, astăzi, cu peste 30.000 de fermieri care sunt 
executați de către traderi și alte firme de distribuție din cauza datoriilor pe care nu le pot acoperi. Este adevărat că larga 
majoritate dintre distribuitori a pierdut procesele cu fermierii pentru că, din punct de vedere legal, agricultorii au avut dreptate, 
dar asta nu-i scutește de faptul că li s-a cerut insolvența pentru a-i pune în imposibilitatea de a-și desfășura activitatea.  

Și acest impediment major se adaugă la noile reguli stricte impuse lor de la Bruxelles și de la Palatul Victoria, oferindu-
le pretinsa ”libertate” să se descurce singuri și în pandemie, când eram la un pas de criza alimentară, ca și acum, când costurile 
de producție cresc necontenit. În schimb, aveți pretenția, domnilor guvernanți, să ni se pună pe masă aceeași hrană ieftină, 
produsă sustenabil, în condițiile crunte create de explozia prețurilor la energie.  

Ca să-l păstrați competitiv pe plan intern și mondial pe fermierul român, trebuie să-i oferiți sprijin real, să puneți în 
practică unitar ceea ce rămâne, de cele mai multe ori, doar scris pe vreo hârtie, rătăcită printre alte mii pe la Ministerul 
Agriculturii, și să-i oferiți noi oportunități de dezvoltare. Numai așa aceștia vor ajunge cu adevărat producători model 
europeni, și nu doar exemple de supraviețuitori în acest domeniu!  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Adrian Alda 
*** 

Declarație politică 
 

Zgomotul politic nu mai este un fundal sonor ce poate fi ignorat. Torente de venin, acuzații, imprecații și zoaie de culise 
au cuprins scena publică, iar consecințele luptei pentru putere din cele două partide, PNL si PLUSR au afectat viața de zi cu zi 
a fiecărui român. România este în fapt, neguvernată. PLUSR nu s-a decis dacă este la putere sau în opoziție. Radicalii de 
stânga (PLUSR) valsează, deocamdată timid, aparent de nevoie, cu radicalii de dreapta (AUR), iar PNL oferă cel mai grotesc 
spectacol al lipsei de responsabilitate.  

Au explodat prețurile la gaze, la energia de orice fel si de aici un lanț de consecințe nefaste asupra traiului nostru. Există 
sute de mii de familii, deci milioane de oameni, care pur și simplu nu au resurse de a trăi la costurile pe care le-a ridicat 
guvernarea PNL-PLUSR. România este mai îndatorată ca oricând în trecut, economia este șubrezită, companiile sunt sufocate 
de criza economică suprapusă celei sanitare și celei politice. În așteptarea amăgitoare a PNRR-ului guvernul a uitat să acceseze 
alte fonduri UE aflate în așteptarea competențelor de a fi folosite, iar banii, atâția câți au fost, s-au alocat doar pe criterii 
mizerabil de politice, doar autorităților locale PNL-PLUSR.  

Oameni slabi cu biografii profesionale găunoase au fost promovați în funcții de decizie, iar administrația e mai politizată 
decât a fost vreodată. Guvernanții PNL-PLUSR se sfâșie între ei cu așa voluptate că au uitat între timp până și grija de a ne 
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explica deciziile pe care le iau în numele nostru. Se încheie la sfârșitul acestei săptămâni competiția din PNL, se încheie apoi și 
competiția politică din interiorul PLUSR. Românii au fost în aceste luni victime colaterale ale unui război sângeros pentru 
putere în cadrul celor doua partide cinice și iresponsabile. E doar o iluzie că cei care vor câștiga în cadrul fiecărui partid se vor 
apleca asupra priorităților noastre, e doar o iluzie că vom avea parte de liniște și guvernare eficientă. România este mai săracă 
și mai bolnavă după un an de guvernare PNL-PLUSR. Nici unul dintre cei care se prefigurează a conduce mai departe 
partidele puterii nu a dovedit că știe sau că îi pasă de oameni.  

Urmează o iarnă amară, cu facturi amețitoare, cu victime ale neputinței guvernanților de a gestiona pandemia, cu firme 
închise și oameni în agonie. Urmează să ne fie mai rău, înainte de a ști cum ne poate fi mai bine. Cei care conduc astăzi 
România au sfidat votul românilor la alegerile precedente și s-au instalat prin joc politic murdar la putere.  

PSD a câștigat acele alegeri, noi trebuia să alcătuim guvernul și noi am fi știut, am fi putut, cum am știut și am putut de 
fiecare dată să generăm bunăstare. 80% din români socotesc acum că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Ar fi așadar 
legitim și înțelept pentru viața oamenilor să aibă loc alegeri anticipate. PSD le-ar câștiga, din nou, mai decis, mai elocvent și 
ne-am putea îndrepta către un trai mai liniștit, mai bun, mai sănătos.  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Eugen Bejinariu 
*** 

 

Fapte, nu vorbe, în sprijinul populației copleșite de creșterile de prețuri la energie! 
 

Domnule președinte de ;edință 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Prezenta declarație este un ecou al îngrijorării românilor în fața necunoscutelor cu care se confruntă, în fața creșterilor 

fără precedent a prețurilor la energie.  
Proiectul de lege care ar urma să reglementeze compensarea facturilor la energie și gaze pentru milioane de români, care 

consumă mai puțin de 200 kilowați/oră lunar și sub 1200 de metri cubi de gaze pe an, nu are încă o formă finală. Și 
necunoscutele sunt multe.  

De exemplu, va fi sau nu sprijinit un român care primește o factură de regularizare cu un consum de peste 200 de 
kilowați? Sau, vor primi ajutor românii care stau în blocuri cu centrale pe gaz? Sunt întrebări la care oficialii nu au încă un 
răspuns. La o zi după ce guvernanții le-au promis românilor discount-uri la factura de gaze și curent, reprezentanții 
Ministerului Energiei nu au reușit să vină cu detalii suplimentare și să lămurească câteva dintre situațiile în care se vor găsi, cu 
siguranță, mulți români la iarnă. Astfel, în cazul în care un român primește o factură de regularizare, cel mai probabil peste 
pragul de 200 kWh, până la care se acordă compensarea de 18 bani/kWh, va beneficia sau nu de sprijin de la stat? Poate că el 
are, în mod normal un consum care l-ar face eligibil. 

O altă întrebare care se ridică este: ce se întâmplă cu o gospodărie obișnuită care, într-una sau mai multe luni de iarnă, 
are un consum puțin peste plafon, să zicem 201 kWh? În această situație s-ar putea afla mulți dintre bucureșteni în cazul unei 
avarii prelungite a sistemului de termoficare în plină iarnă, care i-ar putea obliga pe cei din blocurile afectate să se încălzească, 
temporar, cu calorifere sau radiatoare electrice. 

Furnizorii de energie electrică cer și ei clarificări cu privire modul și termenul în care își vor primi banii de la stat pentru 
discount-urile acordate. 

IMM-urile, confruntate și ele cu o creștere accelerată a costurilor cu energia și gazele așteaptă măsuri de sprijin din 
partea Guvernului. Acesta însă se rezumă la demagogie ieftină! 

Partidul Social Democrat, partidul apropiat de cetățeni are soluția corectă pe termen scurt, pentru ca românii să poată 
trece cu bine peste această iarnă!  

Este vorba de un proiect concret pentru plafonarea temporară a prețurilor la gaze și energie la nivelul mediei tarifelor 
din ultimele 6 luni. 

Statul va suporta 50% din scumpirea rezultată în facturile oamenilor. 
Profiturile uriașe ale producătorilor de energie și gaze vor fi impozitate.  
Sunt măsuri acceptate de legislația europeană, iar Spania a anunțat deja un proiect similar! 
Nu există niciun fel de scuze pentru a nu vota foarte urgent această lege în Parlament! 
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Oamenii au nevoie de sprijin acum! De aceea, Cîțu trebuie să înceteze a mai pune pe primul plan profiturile băieților 
deștepți din energie și să înțeleagă că prioritatea oricărui Guvern trebuie să fie protejarea nivelului de trai al românilor!  

Vă mulțumesc.                      Deputat 
Constantin Bîrcă 

*** 
 

Ipocrizia și aroganța autorităților generează discriminare! 
Stimate college / Stimați colegi, 
De peste 3 luni de zile România este pusă pe pauză. În cele 3 luni de când am intrat în „pauză”, partidele aflate la 

guvernare au fost mai preocupate de luptele interne. Nu a mai contat economia, faptul că începe școala sau pandemia. Totul s-a 
oprit în loc, pentru că atât PNL, cât și USR-PLUS au fost mai preocupate de alegeri.  

Măsurile luate în ultimele 3 luni au fost unele populiste, iar principalul lor efect s-a văzut în discriminarea pe care au 
creat-o, iar în plan economic se va vedea în impactul asupra bugetului de stat. Sunt măsuri luate fără niciun fel de gândire, fără 
niciun fel de analiză. Pe scurt, ce au visat noaptea au transpus ziua în decizii ale instituțiilor pe care le conduc sau, în unele 
cazuri, au încercat să fie cât mai „cool”. Doar că toate aceste lucruri au dus la discriminări masive. Au lăsat, spre exemplu, 
festivalurile din marile orașe (București și Cluj) să aibă loc fără niciun fel de restricții sau măsuri de siguranță, doar pentru că 
aceste orașe sunt importante pentru „echipa câștigătoare”. Domnul Bode poate să confirme faptul că restricțiile au fost 
facultative, el fiind surprins fără mască la Cluj.  

De unde vine discriminare vă întrebați? Ei bine, în vreme ce la marile festivaluri se putea merge fără mască și fără 
niciun fel de distanțare, copiii noștri sunt obligați ca zilnic, câteva ore bune, să stea cu măștile pe față. În vreme ce oameni în 
toată firea participă la festivaluri fără mască, nerespectând vreo lege, copilașii care merg la școală sunt nevoiți să poarte masca 
zi de zi. Desigur, măștile asigurate de părinți, pentru că statul cumpără zeci de milioane de măști ca să le țină în depozite sau 
sunt neconforme.  

Vi se pare just stimați colegi de la guvernare? 
Mai grav este că, în gândirea populistă de a lăsa festivalurile să aibă loc fără restricții, guvernanții nu s-au gândit la 

nivelul de infectare pe care îl pot produce. Deja Clujul și Bucureștiul au trecut de o rată de infectare de 2 la mia de locuitori, 
iar aceasta tot crește.  

După ce au lăsat la voia întâmplării festivalurile și alte manifestații, pentru a-și acoperi tâmpenia făcută, au venit să 
fluture prin fața ochilor certificatul verde. Să fiu foarte bine înțeleasă: nu sunt împotriva vaccinării! Însă, fiecare decide ce e 
mai bine pentru sănătatea lui.  

Campania de vaccinare merge prost. De fapt, nici nu știu dacă mai avem campanie de vaccinare sincer. Iar în loc să 
asigure testarea în masă a populației, Guvernul decide să impună certificatul verde. Ni se spune că asta fac și Franța, Spania 
sau alte țări europene. Perfect de acord, doar că în acele țări rata de vaccinare e de peste 80%. La noi ea e de puțin peste 30%.  

Pe scurt, Guvernul discriminează aproape 70% dintre români prin impunerea obligativității certificatului verde pentru 
anumite evenimente sau activități economice.  

Așadar, nu testează românii, așa cum li se tot spune de aproape 2 ani, dar în schimb apelează la o discriminare fățișă. 
Inclusiv Asztalos Csaba, șeful CNCD, a spus că nu există cadru legal pentru introducerea certificatului verde.  

Încă o dată, deși suntem în valul 4, Guvernul este prins nepregătit. La primul val poate că aveau o scuză, aceea că era un 
virus nou, despre care nu știam nimic. Când a venit valul 2 au fost mai preocupați de alegerile locale. La valul 3 deja nu mai 
aveau vreo scuză. Cu toate astea, spitalele nu au făcut față. Pe lângă acestea, amatorismul de care au dat dovadă ne-a costat 
scump. Acum, când vine valul 4, chiar nu au vreo scuză. În cele 8 luni în care au condus Ministerul Sănătății, reprezentanții 
USR-PLUS nu au făcut nimic să pregătească sistemul de sănătate, ci au fost mai preocupați să numească în funcții bănoase 
apropiații domnilor Barna, Cioloș sau Voiculescu.  

De la debutul pandemiei și până azi, PSD v-a tot propus soluții. V-am spus că testarea în masă e absolut necesară. În 
februarie anul acesta v-am propus soluții pentru a ține pandemia sub control. Însă, aroganța guvernului a fost mai presus de 
sănătatea românilor.  

În loc să fiți aroganți și îngâmfați, dumneavoastră, cei care sunteți azi la guvernare, ar trebui să țineți cont și de 
recomandările specialiștilor, chiar dacă ei sunt de la PSD. Doar așa poate fi combătută pandemia, nu impunând restricții fără 
noimă și generând discriminare la nivelul populației! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Oana Bulai 
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Lipsa testării anti-COVID - 19 din școlile României și nepăsarea guvernanților 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați deputați / Dragi colegi, 
Din declarațiile ministrului Educației și ministrului Sănătății și din ordinul comun emis de aceștia înainte de a începe 

păruiala între partidele din Coaliția de guvernare, am înțeles că școlile se închid dacă rata de infectare din comunitate ajunge la 
6 la mia de locuitori. De asemenea, testarea elevilor intervine doar în momentul în care apare un caz confirmat de îmbolnăvire 
cu Covid în unitatea școlară.  

Deci ni se spune când se închid școlile și că testarea apare doar după îmbolnăvirea elevilor.  
În același timp, premierul, coordonatorul campaniei de vaccinare, ministrul Educației și toate celelalte autorități 

guvernamentale ne îndeamnă să ne vaccinăm copii pentru că vine valul al patrulea al pandemiei, cu tulpina Delta, care e mult 
mai contagioasă. Este dovedit științific că vaccinarea poate reduce riscul de a dezvolta simptome severe, la fel de dovedit 
științific e și faptul că vaccinul nu oprește transmiterea virusului. Mai știm și faptul că, cel puțin în momentul de față, nu există 
un vaccin aprobat pentru copiii sub 12 ani.  

Deci oricum am lua-o, vaccinarea adolescenților între 12 și 17 ani, deși are beneficii incontestabile pentru cei vaccinați, 
nu rezolvă cu nimic transmiterea virusului în unitățile școlare.  

În acest condiții, singura formă de prevenire a riscului de infectare, pe lângă masca de protecție, care are o eficiență 
limitată, este testarea periodică a elevilor. Este principala formă prin care alte state civilizate acționează pentru a menține 
școlile deschise.  

OMS, UNICEF, Comisia Europeană ne spun toate, că învățământul online nu este opțiune sau cel puțin nu e o opțiune 
pe termen lung. Aceleași instituții ne mai spun că închiderea școlilor produce efecte negative mult mai grave decât riscul 
infecției la nivelul elevilor.  

Prin urmare, renunțarea sau abandonarea testării periodice a elevilor în noul an școlar reprezintă o decizie criminală a 
acestui Guvern.  

Este o decizie criminală pentru că distruge pur și simplu șansa la educație a milioane de elevi din România. Este o 
decizie criminală pentru că, în lipsa testării periodice, riscul de infectare al elevilor este mult mai mare. Și nu vorbim doar de 
elevi ci și de părinții sau bunicii lor cărora le pot transmite virusul luat de la școală.  

Tot ce a putut face Guvernul a fost să ne anunțe când vor închide din nou școlile. Au irosit toată vacanța de vară când 
puteau organiza testarea periodică doar pentru că s-au certat între ei, PNL cu USR-Plus, ministrul Educației cu cel al Sănătății 
etc. etc. etc. 

Au irosit în schimb sume uriașe de bani pentru achiziția a zeci sau chiar sute de mii de doze de vaccin pe care acum le 
vând la un preț mult mai mic sau le donează cu totul altor state, întrucât s-au apropiat de termenul de expirare.  

Oare câte teste antigen ar fi putut fi cumpărate cu acești bani risipiți de Guvern?  
Oare câți elevi și-ar fi putut continua cursurile, cu prezență fizică, dacă prin testare s-ar fi identificat și izolat din timp 

colegii lor infectați? 
Este o bătaie de joc revoltătoare la adresa învățământului românesc. Este o bătaie de joc la adresa șanselor copiilor 

români de a ieși din sărăcie, printr-o bună educație. Este o bătaie de joc la adresa viitorului României, pentru că, știm bine 
copiii care astăzi nu au acces la educație din cauza deciziilor absurde ale acestui Guvern, reprezintă viitorul României. Iar așa 
cum arată educația lor de azi, tot așa va arăta și viitorul României! 

Ca și anul trecut, am început noul an școlar în aceleași condiții de haos și incertitudine. Aceeași lipsă de predictibilitate 
care i-a exasperat pe părinți anul trecut o vedem chiar din primele zile ale noului an școlar. Și mai vedem și aceeași manieră 
pasivă, mioritică, lipsită de măsuri preventive, profilactice și care duce inevitabil la închiderea școlilor și nenorocirea educației 
și viitorului a milioane de copii din România. 

Rușine să vă fie pentru această incompetență crasă și nepăsare criminală! 
Vă mulțumesc!          

Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

*** 
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Școala din Ulmu, județul Călărași, condiții ca în Evul Mediu. Primar dezinteresat. DSP suspendă cursurile 
 

În secolul XXI, școala din Ulmu, județul Călărași, aflată într-o stare deplorabilă, ne transpune direct în Evul Mediu. 
Clădirea în care învață elevii din clasele I-VIII nu are nicio toaletă funcțională și nicio sursă de apă pentru aceasta. 

Băieții care învață aici sunt nevoiți să-și facă necesitățile fiziologice într-o cameră în care nu se află un vas de toaletă, ci 
un șanț săpat în apropiere de perete, iar fetele au un wc turcesc, dar și acela într-o stare precară.  

Pe lângă starea insalubră a toaletelor, copiii sunt nevoiți să se spele pe mâini la o chiuvetă amplasată în curte, din care 
apa se scurge într-o găleată de vopsea. Un mecanism sofisticat și foarte bine gândit, demn de epoca modernă! 

După apariția în spațiul public a imaginilor care prezentau situația dezastruoasă din școală, DSP Călărași a anunțat că va 
suspenda cursurile. Școala nu respectă condițiile minime de igienă și funcționează cu încălcarea normelor din domeniul 
sanitar.  

Conform DSP, Școala gimnazială Ulmu din județul Călărași nu are autorizație sanitară și nici nu a solicitat una în ultima 
perioadă. Ce are de spus directorul școlii? De ce nu face demersuri pentru obținerea fondurilor necesare în vederea salvării 
unității? 

În plus asigurarea condițiilor normale de desfășurare a activității în unitățile de învățământ este în sarcina autorităților 
locale. Primarul comunei însă nu pare interesat de această problemă și refuză să iasă din pasivitate! Nu este nicio problemă 
dacă școala se închide iar elevii vor fi nevoiți să rămână acasă. Educația nu reprezintă o prioritate pentru acest primar!  

Solicit asigurarea fondurilor necesare pentru modernizarea acestei instituții de învățământ. Copiii noștri merită o șansă 
la educație într-un mediu curat și sănătos! Trebuie să contribuim cu toții la sporirea calității învățământului și la asigurarea 
condițiilor necesare pentru desfășurarea actului educațional. 

Consider că educația este piatra de temelie a unei societăți civilizate și reprezintă un drept fundamental consacrat atât în 
legislația internă cât și pe plan internațional. 

Deputat 
Dumitru Coarnă 

*** 
PSD cere plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze pentru consumatorii casnici! 

 

Domnule preşedinte de ședință, 
Stimaţi colegi, 
Liberalizarea pieței de energie electrică a creat un adevărat haos cauzat de proasta informare și gestionare a Guvernului 

Cîțu, care a lăsat consumatorii români într-o stare de confuzie și mai grav, i-a lăsat cu facturi mărite la energie electrică și 
gaze.   

Potrivit datelor INS, prețul energiei electrice la consumatorul final a crescut în primele 6 luni ale acestui an cu 
aproximativ 24%, iar la gaze cu 20%, însă există furnizori care au crescut prețul cu până la 65% sau chiar 100%, în ultimele 2 
luni.  

O astfel de creștere poate fi doar rezultatul unor manipulări ale pieței și românii merită răspunsuri. Tocmai de aceea, 
PSD a cerut înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind stabilirea cauzelor creșterii substanțiale a prețurilor 
gazelor naturale și energiei electrice, care în termen de maxim 90 zile va emite un raport care să răspundă întrebărilor noastre, 
ale tuturor, cu privire la creșterea prețurilor.  

În plus, PSD a depus în Parlament o propunere legislativă care presupune plafonarea prețurilor la energie electrică și 
gaze pentru consumatorii casnici. Alături de colegii parlamentari PSD cerem ca pentru o perioadă de 6 luni să se plafoneze la 
un nivel mediu prețurile la energie electrică și gaze naturale, dar și constituirea Fondului național pentru compensarea 
pierderilor înregistrate de furnizori și cu până la 50% a diferenței de preț înregistrate în ultimele 6 luni la consumatorii casnici. 

Cerem dezbaterea în procedură de urgență a acestei propuneri legislative, pentru că românii au dreptul să fie protejați de 
creșterea artificială a prețurilor. Vedem cu toții că acest Guvern nu pare interesat să ajute consumatorii vulnerabili și se 
preocupă mai degrabă cu luptele interne, fie pentru șefia PNL, fie lupta pentru ciolan, între PNL și USR.  

Însă, în condițiile în care se apropie iarna și peste tot primim avertizări că prețul gazelor naturale va crește în Europa, 
plafonarea prețurilor propusă de PSD rămâne cea mai bună soluție pentru români în acest moment.   

Vă mulţumesc!         Deputat 
Romulus-Marius Damian 

*** 
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Proiectul de Lege privind regimul juridic al plantei canabis, al substanţelor şi preparatelor  
ce conţin canabis, utilizate în scop medical 

 

Domnule președinte / Stimați colegi, 
Proiectul de lege privind regimul juridic al plantei cannabis utilizată în scop medical a primit încă de anul trecut aviz 

favorabil din partea Comisiei Juridice, de Disciplină și Imunități. Aș dori ca în minutele următoare să precizez încă o dată 
importanța instituirii regimului juridic în vederea legalizării canabisului medicinal. Atât eu cât și cei aproape o sută de 
parlamentari co-semnatari considerăm că România are o nevoie imperativă de o lege care să reglementeze toate aspectele 
utilizării canabisului în scop medical (de la cultivare, producție, fabricare, transport până la utilizarea efectivă). 

După cum probabil se cunoaște deja o bună parte dintre statele membre UE au introdus în legislația națională 
posibilitatea utilizării canabisului medicinal și s-au aliniat astfel Rezoluției emise de Parlamentul European care a manifestat 
preocuparea pentru promovarea utilizării canabisului in scop medical, a încurajat sprijinirea cercetării în domeniul 
medicamentelor pe bază de cannabis și a cerut executivului European mijloace de îmbunătățire a accesului pacienților la 
canabisul utilizat în scopuri medicale. 

Foarte pe scurt vreau să reamintesc că cercetările științifice au arătat dovezi concrete și concludente privind efectele 
terapeutice ale utilizării canabisului medicinal în multiple afecțiuni și boli, în terapia durerii cronice, în ameliorarea efectelor 
provocate de chimioterapie la pacienții oncologici, în atenuarea simptomelor epilepsiei și foarte multe alte patologii. 

În ciuda acestor aspecte, în practică, pacienții din România nu beneficiază de această opțiune medicală în tratamentul 
lor. Legea își propune să armonizeze legislația națională cu cea a altor state membre UE, să permită accesul la canabisul 
medical pe bază de prescripție medicală, eliberată de medicul specialist dar totodată să reglementeze și alte aspecte ce privesc 
buna desfășurare a acestei inițiative precum: înființarea Agenției Canabisului care se ocupă de controlul și supravegherea 
operațiunilor cu această plantă precum și a Registrului Național Unic pentru garantarea transparenței și securității în domeniu. 

Pe fondul interesului imens al societății medicale, științifice, colegi parlamentari dar și pacienți români care au nevoie 
de acest tratament alternativ pentru problemele lor medicale, mărturisesc că punctul de vedere negativ primit din partea 
Guvernului a fost neașteptat și dezamăgitor. 

Calitatea informațiilor transmise de Executiv nu fac decât să ateste lacunele care există la nivelul ministerelor și 
comisiilor de specialitate care duc în derizoriu acest proiect cu informații false ce contestă tocmai utilitatea medicală a acestei 
plante. Le reamintesc cu această ocazie că pe 2 decembrie 2020 canabisul a fost retras din anexa IV a Convenției din 1961 
privind drogurile. Astfel nu pot să calific decât ca rău-voitoare transmiterea unor informații care nu sunt de actualitate precum 
și refuzul de a fi la curent cu ultimele cercetări în domeniu, cu zecile de mii de studii din întreaga lume și consultarea riguroasă 
a proiectului de lege. 

Solicit pe această cale Guvernului României reconsiderarea punctului de vedere formulat care este unul incomplet și 
incorect. Cetățenii români au tot atâtea drepturi la sănătate și tratamente ca cei din alte state membre UE. Mai mult decât atât 
România riscă să fie sancționată și la CEDO sau la Curtea Europeană de Justiție din cauza acestui gen de abordare a 
drepturilor omului. 

Vă mulțumesc.        Deputat 
Cristina Ileana Dumitrache 

*** 
Falimentul guvernării de dreapta 

 
România, o țară neguvernată, un „sat fără câini”, într-o disoluție feroce, în care de bază sunt ignorarea şi dispreţuirea 

drepturilor omului, drepturi fundamentale ce sunt recunoscute prin constituţie sau lege.  
Măsurile guvernamentale au un impact larg asupra drepturilor fundamentale, cum sunt drepturile la libertatea de 

circulație și de întrunire, precum și cele legate de muncă, sănătate și educație. 
În „România dezvoltată” a lui Iohannis, Orban și Cîțu, singura preocupare a guvernului este de a pune „pumnul în gură” 

românilor, de a-i izola în case, de a-i îngrădi permanent, sub apanajul de protejare a vieții cetățeanului,prin noi restricții fără 
strategii concrete și eficiente de sănătate publică. 

În „România reclădită” auzim din partea decidenților politici doar de creșteri economice aiuritoare, care n-au 
sustenabilitate, în realitate nivelul sărăciei populației ajungând cote îngrijorătoare.  

Confruntat cu debarcarea useristo-plusistă, guvernul Cîțu nu are timp de altceva în afara reeditării zilnice a șlagărului 
expirat „PSD este de vină!”. Bugetarii sunt atacați, nevaccinații sunt discriminați, societatea este permanent divizată. Salariile, 
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pensiile și alocațiile copiilor au fost înghețate, cu încălcarea flagrantă a unor legi aflate în vigoare. Puterea de cumpărare a 
românilor este într-un declin imposibil de stopat.  

Actualul Guvern a îndatorat țara la cel mai înalt nivel, prin împrumuturi uriașe, pe care tot românii le vor deconta zeci 
de ani de acum încolo. Mai mult, scumpirea energiei electrice și a gazelor naturale, noua serie de restricții aferente valului 
patru al pandemiei, vor îngreuna și mai mult, ba chiar vor stopa dezvoltarea economică. Un semnal îngrijorător a fost dat și de 
scumpirea excesivă a polițelor RCA din aceste zile, caz în care, paradoxal, instituțiile abilitate ale statului nu au avut nicio 
reacție și nicio putere de intervenție.  

În consecință, este cât se poate de evident că guvernul nu va reuși să prevină și să contracareze explozia prețurilor ce se 
conturează a avea loc în această toamnă. 

În încercarea de a salva populația de la un colaps iminent, PSD a propus plafonarea prețului la energia electrică în 
România, pentru șase luni, termen în care guvernul este obligat să găsească soluții temeinice pentru a rezolva această situație 
dramatică.  

În orice situație însă, este clar că nu mai putem continua cu acest guvern al austerității cetățeanului. PSD își poate asuma 
administrarea țării, așa cum a găsit de fiecare dată soluții și bani pentru majorarea salariilor și pensiilor, pentru creșterea 
alocațiilor copiilor, pentru investiții și dezvoltare reală. 

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
 

România are nevoie de educație pentru o viață de calitate, un mediu curat pentru generații sănătoase 
 

Stimați membri ai Parlamentului României, 
La sfârșitul săptămânii trecute am participat ca voluntar la evenimentul „Let’s Do it, Romania”, cel mai mare proiect de 

implicare socială organizat în țara noastră, în fiecare județ. Din 2010 și până în prezent, acest proiect a cooptat peste 1.900.000 
de voluntari în acțiuni de curățenie națională și peste 50.000 de elevi și părinți în proiecte de educație ecologică. Anul acesta s-
au înscris pe platforma campaniei numai din județul Botoșani peste 1.500 de voluntari și peste 50 de școli. 

Cifrele sunt impresionante, însă nu este de ajuns un eveniment pe an, chiar și de o asemenea amploare. În opinia mea, 
fiecare comunitate locală trebuie să conștientizeze importanța unui mediu curat, fără gunoaie. De aceea avem nevoie de 
educarea populației tinere, dar și a adulților pentru formarea și promovarea unui stil de viață sănătos, influențat de un mediu 
curat prin informarea, provocarea tuturor actorilor și atitudinile luate în păstrarea unui loc curat, amenajat pentru activități în 
aer liber, fie că este vorba de străzi, alei, parcuri, locuri de agrement sau terenuri virane. 

Pe lângă datoria autorităților de la nivel central și local de a se pune de acord și de a implementa un sistem eficient de 
management al deșeurilor, este nevoie și de implicarea civică pentru păstrarea curățeniei mediului înconjurător. 

Ambele acțiuni trebuie realizate concomitent, informare și educare a oamenilor, inclusiv aplicare de amenzi usturătoare 
celor care nu respectă regulile și totodată creșterea eficienței colectării și prelucrării deșeurilor de toate tipurile, indiferent că 
sunt din construcții, medicale sau menajere. 

Vă invit distinși colegi, să lăsăm deoparte toate orgoliile politice, ideologice sau de altă natură și să facem front comun 
pentru a elabora o legislație coerentă, prin care să ne propunem ca în următorii zece ani să nu mai avem munți de gunoaie la 
marginea orașelor, în păduri sau alte locuri de agrement, să scăpăm definitiv de gropile de gunoi, care poluează marile orașe și 
localitățile limitrofe, să avem colectare selectivă în toate municipiile, orașele și comunele din România, astfel încât să lăsăm o 
țară curată și sănătoasă pentru copiii noștri și pentru generațiile următoare. 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Alexandra Huțu 

*** 
România Educată - proiectul care ne vorbește despre PNL, dar nu și despre nevoile elevilor 

 

România Educată, proiectul de țară asumat de președintele României, a devenit în ultimul timp laitmotivul PNL. 
Vorbim despre proiectul Administrației Prezidențiale, între timp asumat de Guvern, care promite investiții consecvente în 
educația bazată pe echitate, calitate și inovație. Adevărat sau fals?  

Nici bine nu a început școala că avem de-a face cu școli închise în 13 localități din România, școli închise lângă 
București și guvernanți care anunță aceeași soartă și pentru restul unităților de învățământ din țară. Al 2-lea an consecutiv care 
anunță școala online, sau mai bine spus iresponsabilitatea conștientă a Guvernului care din nou ridică din umeri la creșterea 
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semnificativă a numărului de cazuri COVID-19. Vă întreb: unde sunt măsurile? Pentru că situația nefericită în care ne aflăm 
este cunoscută tuturor. Nimic din ceea ce se întâmplă nu este bine pentru elevi, pentru părinții care se tem pentru ce va fi 
mâine. Într-un sondaj proaspăt realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională, școala online apare ca a doua mare 
temere a cetățenilor în aceste zile, după cea generată de creșterea galopantă a prețurilor. 

În timp ce declarațiile politice pe subiectul „România Educată” curg cu entuziasm, elevii și părinții sunt cei care 
încearcă să facă față realității sumbre din școli și grădinițe. Țin să vă spun, stimați colegi, că nici până în acest moment situația 
liceului dezafectat din București, Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” nu a fost rezolvată. Sunt elevi care vă cer domnule 
Președinte, stimați guvernanți, să interveniți și să susțineți educația echitabilă așa cum vă lăudați că o faceți prin acest proiect 
național. Este inacceptabil să vorbiți despre un viitor educațional prosper și în același timp mii de părinți să se chinuie să își 
țină copii înscriși la gradinițele de stat, iar elevii să spere la săli de clasă în care să poată să învețe. 

Domnule Președinte, în România Educată despre care ne vorbiți ca despre cea mai mare realizare a țării din ultimii ani, 
proiect comparat mai nou de colegii dumneavoastră din PNL cu momentul aderării României la NATO și UE, trebuie să se 
regăsească aceste realități evitate de domnia voastră. Înainte să vorbiți despre tehnologizarea educației, îngrijiți-vă de copiii 
înscriși la grădinițele de stat care nu beneficiază de masă caldă gratuită, de elevii pentru care învățământul este limitat de lipsa 
infrastructurii potrivite pentru desfășurarea orelor, de sutele de copii, inclusiv din județul Hunedoara, care riscă odată cu 
sezonul rece să înghețe în bănci! De aici trebuie să începeți să lucrați pentru România Educată și România Normală, pentru 
acele sloganuri de campanie pe care până acum le-ați susținut doar pe hârtie. 

Deputat 
Natalia-Elena Intotero 

*** 
 

Stingem lumina și lăsăm țara în frig din cauza neputinței guvernamentale! 
 

Stimați colegi parlamentari, 
Haosul creat de neputința actualului guvern de a gestiona corespunzător liberalizarea pieței energetice duce la situații 

paroxistice! Facturile la energie și gaze naturale au explodat deja și nu sunt afectați doar românii obișnuiți, companiile private 
și unități de producție dependente energetic. Sunt, în egală măsură, lovite și instituțiile Statului! 

În primul rând, liberalizarea pieței de energie a început cu ani în urmă. Au mai fost praguri de liberalizare a tarifelor în 
anii anteriori însă organizarea pieței și rolul reglator și de reglementare al Statului a fost vital pentru ca populația și agenții 
economici să nu resimtă atât de brutal unele creșteri de prețuri. De altfel, liberalizarea prețurilor la energie pentru agenții 
economici s-a încheiat în 2018 și nu a fost o asemenea criză cum este cea actuală! 

Suntem în pragul iernii, deja temperaturile încep să scadă. Foarte curând românii vor trebui să dea drumul la centrale 
pentru a se încălzi. La fel și clădirile în care funcționează instituțiile administrative ale Statului Român. Primării, Prefecturi, 
dar și școli, muzee, filarmonici, teatre, posturi de Poliție, spitale și clinici medicale, detașamente de Pompieri și unități 
militare, toate vor avea facturi astronomice peste iarnă. Stăm cu toții pe o bombă economică și financiară care stă să explodeze 
în curând. Nu mai vorbesc de tulburările sociale cauzate de deteriorarea bruscă și brutală a nivelului de trai. 

Avem cel mai la îndemână exemplu de dezastru care este pe punctul de a se produce: clădirea în care ne aflăm astăzi, 
Palatul Parlamentului, are factura la energie deja cu 61% mai mare ca în vara anului trecut! Vă dați seama că în aceeași situație 
se află TOATE clădirile instituțiilor Statului Român din țară! Absolut toate, fără nici o excepție! Vă întreb, cât de mare va fi 
impactul bugetar dacă toate clădirile administrației României vor avea costuri cu încălzirea și cu energia electrică atât de mari? 
Cât va dura până când clădiri întregi vor rămâne fără căldură în plină iarnă? 

În același timp, Guvernul pare orb și surd la semnalele de alarmă venite din societate și de la specialiștii în energie. 
Domnilor guvernanți, ce veți face cu impactul bugetar cauzat de aceste creșteri iraționale de prețuri de pe piața energiei? Le 
veți acoperi tot din împrumuturi? Care împrumuturi, la ce costuri? Vă întreb fiindcă România este deja țara europeană care se 
împrumută cel mai scump din UE! Datoriile și deficitele au ieșit din orice grafic și au atins recorduri incredibile! 

Stimați colegi, creșterile de preț la energie sunt în România cele mai mari din Uniunea Europeană, însă Guvernul actual 
refuză să ia în considerare plafonarea prețurilor. Nici măcar nu este „invenția” noastră fiindcă Spania, Italia, Grecia, Polonia și 
multe alte țări iau în considerare deja plafonarea prețurilor la gaze naturale. 

Este de datoria noastră, a reprezentanților aleși ai românilor, să luăm atitudine prin mijloacele legislative care ne stau la 
dispoziție pentru a obliga Guvernul să ia măsuri urgente în echilibrarea situației energetice din România! Această bătaie de joc 
numită liberalizare riscă să devină o vulnerabilitate pentru securitatea națională! Subvenționarea facturilor populației nu va 
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face decât să pună presiune mai mare pe buget, luând bani de la toți românii pentru a finanța profitul câtorva companii din 
energie! Mai mult, bugetul va fi puternic lovit de costurile de întreținere a clădirilor instituțiilor bugetare. Mai ales că nici un 
director sau manager nu ar fi putut prevedea o asemenea catastrofă bugetară pe domeniul energiei. 

Stimați colegi, se impun măsuri legislative urgente pentru a proteja populația și economia României de un val de 
scumpiri inacceptabile! România stă pe un butoi de pulbere în prag de iarnă în timp ce Guvernul se ocupă de alegeri politice 
interne care, în realitate, nu interesează aproape deloc populația. În schimb, pe români îi așteaptă o iarnă în frig. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Silviu Macovei 
*** 

Marele congres al nesimțirii peneliste 
Stimați colegi, 
De aproape doi ani, România este o țară prost guvernată. Chiar și atunci când se prefac că îi interesează, ceea ce, 

desigur, nu e adevărat, peneliștii și, să nu uităm, aliații lor useriști, nu fac decât rău, un rău pe care oamenii îl resimt în fiecare 
zi. 

Și mai tragic, de câteva luni deja, România este o țară neguvernată. Asta pentru că indivizii care ar trebui să o guverneze 
sunt prinși în lupta pentru ciolan, pentru resurse, pentru posturi la stat, pentru sinecuri, pentru orice altceva decât lupta pentru a 
asigura românilor o viață mai bună. 

Congresul de sâmbătă este obsesia șefilor peneliști, de la Klaus Iohannis în jos. Nu pandemia, nu spitalele pe care le-au 
lăsat, iar, nepregătite, nu explozia prețurilor, nu sutele de mii de români plecați din țară sub guvernarea lor, nimic din toate 
acestea. Pe ei îi obsedează congresul pentru șefia PNL! 

Acest blestemat de congres, care pune în pericol real întreaga Românie, care arată fața adevărată a guvernului de 
”dreapta”, nu va aduce nimic bun! Poate se vor schimba ei între ei, un clan cu alt clan, dar românii nu vor câștiga nimic de pe 
urma lui. 

Anul trecut, au falsificat numărul morților ca să facă alegeri când au vrut ei. Acum, se pregătesc să aducă mii de oameni 
la București în vreme ce românul obișnuit va îndura noi restricții și limitări pentru că ei nu au făcut nimic ca să ne apere de 
valul patru. Ba chiar contribuie la el! 

Însă oamenii văd și înțeleg. Înțeleg cât sunt de disperații guvernanții după ciolan dacă au ajuns să se sfârtece cu 
sălbăticie unii pe alții în plină zi, fără să se mai ascundă, fără pic de rușine, fără o urmă, măcar, de bun-simț. Românii văd că 
puterea e ruptă complet de viața lor, de nevoile lor, de problemele lor. Și vor acționa, sunt sigur, în consecință.   

Vă mulțumesc pentru atenția acordată! 
Deputat 

Ioan Mang 
*** 

 

Enigmaticul PNNR trebuie desecretizat pentru beneficiul real al României 
Dragi colegi, 
Planul Național de Redresare și Reziliență a rămas o necunoscută pentru toți românii. În mod voit! Și cu acceptul tacit al 

liberalilor! Frământările intestine din PNL au mascat perfect interesele oculte strecurate abil de către ministrul userist în 
PNRR. Probabil că este și redundantă întrebarea retorică dacă premierul Cîțu are totuși habar măcar de strategia în linii mari a 
PNRR, da, aceea care transcede porțiile de fonduri de la UE, direcționate cu dedicație și camarilei liberale, nu doar celei 
useriste. Cel mai probabil că are habar, pentru că altfel nu se justifică de ce nu denunță incompetența de care a dat dovadă 
Cristian Ghinea când a alcătuit Planul refuzat cu atâtea repetiții de către Comisia Europeană încât românii le-au pierdut șirul. 
Dar, pe lângă respingerile cu multe bisuri au curs și o serie de observații drastice din partea experților europeni. Și acestea au 
fost prezentate succint opiniei publice românești. Deci, din nou opacitate informativă.  

În opinia mea este inadmisibil ca nici la ora actuală să nu fi fost prezentat în amănunt conținutul PNRR-ului țării 
noastre. Dacă PE-SE-DE ar fi întocmit acest plan și ar fi refuzat constant și cu atâta obstinație să îl facă public, cu sigranță o 
astfel de veste ar fi depășit hotarele Europei și s-ar fi auzit până și în China de strategia pe care a mai inventat-o ”PE-SE-DE ca 
să fure”, după cum ne-au tot acuzat, în mod nejustificat, și pe toate vocile cei de la PNL-USR-PLUS. Însă, având în vedere că 
dreapta este cea care chiar asta face prin acest Plan, este liniște și pace! Nimeni nu zice mai nimic nici de incompetența, 
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iresponsabilitatea și strategiile subterane sau marea austeritate care ne așteaptă cel mai probabil de anul viitor, dacă nu vom 
beneficia deloc de acești bani.  

Dragi colegi, aceste observații vă rog să nu le tratați într-o cheie politicianistă, ci cu responsabilitatea oamenilor politici 
asumați, care trebuie să se ocupe, în principal, de interesele celor care i-au investit pe funcțiile ocupate în prezent. Din acest 
motiv, rămâne de analizat ce reforme și zeci de legi ascunde PNRR și dacă în această cutie a Pandorei în varianta 2021, 
introdusă cu forța pe gâtul românilor de Cabinetul Cîțu, mai există și speranța, după cum conținea modelul inițial grecesc.  

Dar nu trebuie excluse din start variantele de lucru cele mai radicale, respectiv austeritatea programată pentru 2022 sau 
sistarea fondurilor după primele 6 luni de la semnarea PNRR. Pronunț cu deplină răspundere cuvântul sistare pentru că există 
acest risc major. Guvernul Cîțu a făcut niște promisiuni Bruxelles-ului și, în varianta fericită pentru toți românii în care dreapta 
părăsește guvernarea, orice alt cabinet, care o va succeda la Palatul Victoria, va fi obligat să mențină angajamentele luat de 
antecesori, indiferent cât de prea puțin conforme ar fi pentru România.   

Și pentru că aceste fonduri europene, alocate prin PNRR, reprezintă o oportunitate majoră pentru economia României, 
deci ar trebui să vizeze schimbarea în bine a vieții cetățenilor, consider că este necesar să cer din nou Guvernului României 
transparentizarea de urgență a Planului Național de Redresare și Reziliență. Plus prezentările în concret ale tuturor 
observațiilor Comisiei Europene, a planului întocmit pentru primirea avansului solicitat din PNRR în acest an, strategia clară 
destinată categoriilor sociale din România și măsurile pentru mediul privat. Doar în acest mod ar fi infirmate orice speculații 
privind potențialele sau încă nedoveditele inginerii financiare instrumentate de guvernanții USR și PNL.  

Țin să le reamintesc celor care se agață cu atâta disperare de putere că lipsa transparenței privind PNRR va încetini 
procesul de implementare și absorbția fondurilor, punând în pericol alocarea banilor. Mai mult, pentru toți românii, cât și 
pentru mediul de afaceri este vitală predictibilitatea. Lipsa acesteia deja anihilează pe nesimțite inițiativele private mici și 
medii, precum și planurile de viitor alea oamenilor.  

Închei subliniind din nou că niciun român nu ar trebui să continue să intuiască ce are de gând Guvernul cu acest PNRR, 
și că România are nevoie urgentă de un plan economic de redresare care să răspundă preocupărilor reale ale economiei și ale 
oamenilor.  

Vă mulțumesc!        Deputat 
Ștefan Mușoiu 

*** 
 

PSD - Singurul partid politic care se gândește la soarta românilor! 
Stimaţi colegi, 
Declaraţia mea politică se numește  “PSD - Singurul partid politic care se gândește la soarta românilor” și se referă la 

măsurile propuse de Partidul Social Democrat pentru sprijinirea românilor afectați de creșterea prețurilor din ultima perioadă. 
Guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR este responsabil pentru scăderea puterii de cumpărare a românilor cu 12%. Astfel, 

prin lipsa măsurilor de compensare a pierderilor de venit, acest guvern dezastruos a preferat să condamne la sărăcie milioane 
de români. 

Partidul Social Democrat a propus o serie de inițiative legislative care să vină în sprijinul românilor afectați de creșterea 
facturilor la utilități și produse.  Astfel, au fost propuse o serie de amendamente la legea consumatorului vulnerabil care vor 
duce la compensarea facturilor pentru 10 milioane de români. 

O altă măsură a PSD se referă la majorarea salariului minin din mediul privat de la 2.300 lei la 2.500 lei și ridicarea 
plafonului de deducere scutite de impozit, pe care 66% dintre antreprenori o susțin. 

Chiar dacă guvernul Cîțu a servit fermierilor români doar minciuni, prin asigurările privind despăgubirile pentru secetă, 
în domeniul agriculturii, Partidul Social Democrat propune un program strategic de stimulare a procesării în agricultură.  

Ideea esențială a politicii economice propuse de PSD este că ceea ce este produs în România să fie prelucat în țară 
pentru a ajunge pe masa românilor, astfel încât să crească numărul firmelor și al angajaților din România și să scadă deficitul 
comercial agroalimentar catastrofal din prezent. 

De asemenea, Partidul Social Democrat propune un set de măsuri prin care se dorește scăderea deficitului forței de 
muncă și a colapsului sistemului de pensii. Problema majoră cu care se confruntă România este de natură demogafică, iar 
singura soluție pentru această problemă este stimularea natalității.  

Partidul Social Democrat a propus creșterea alocațiilor, deduceri pentru salariații cu copii și acordarea de tichete sociale 
pentru stimularea participării copiilor la învățământul preșcolar. 
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În consecință, prin toate aceste măsuri, Partidul Social Democrat demonstrează că este singurul partid care se gândește 
la traiul românilor și vine cu propuneri legislative concrete în acest sens. 

Vă mulțumesc. 
Deputat 

Nicu Niță 
*** 

Măsurile anunțate de guvern pentru scăderea facturilor la utilități vor avea efect zero  
pentru cei mai mulți dintre cetățeni și majoritatea IMM-urilor de la nivel local 

 

Stimați membri ai Parlamentului, 
Măsurile propuse de Guvernul Cîțu pentru criza din domeniul preturilor energiei sunt mai mult de ochii lumii, să spună 

românii că se face ceva. În realitate, continuă lupta pentru putere între taberele Cîțu și Orban în PNL, lupta pentru bani înntre 
PNL și UDMR și lupta pentru influență și camarilă de partid între PNL și USR.  

Compensațiile anunțate de guvernul Cîțu la scumpirile masive ale energiei sunt praf în ochii românilor. În schimb, 
furnizorii nu doar că rămân cu profiturile uriașe, ci și le pot umfla în continuare, întrucât nu au restricții în majorarea prețurilor. 
Soluția adecvată este cea propusă de PDS, plafonare temporară a prețurilor simultan cu acordarea de compensații adecvate atât 
populației, cât și firmelor care au dificultăți în plata facturilor. 

Este de un cinism grotesc măsura guvernului pentru că se compensează doar o foarte mică parte din creșterile de preț, 
care, în condițiile scumpirilor continue va deveni absolut irelevantă. 

De exemplu, la o factură în care scumpirea înseamnă 100 de lei în plus, compensația e de cel mult 18 lei. E ridicol, 
pentru că rămâne o majorare de 82 de lei (82%) a facturii. E ca atunci când un tâlhar te jefuiește de 100 de lei și după ce l-a 
prins poliția, îi dă drumul să plece cu tot jaful, iar polițistul îți compensează 18 lei din pagubă. 

Măsurile guvernului Cîțu nu vor rezolva problema de fond, creșterea continuă a prețurilor la ucrent și gaze și indirect la 
toate produsele și serviciile. 

Propunerile guvernanților, deși sunt foarte tardive că în curând vine frigul, nu vor putea opri creșterea prețurilor 
energiei. De asemenea, nu elimină presiunea inflaționistă asupra celorlalte prețuri de bunuri și servicii. Astfel, nu rezolvă 
problema industriei și a economiei în general. Companii care vor trebui să plătească în continuare prețuri ridicate vor avea trei 
opțiuni: faliment, deci mai puține taxe la buget, trimiterea angajaților în șomaj, deci cheltuieli mai mari de la buget pentru 
indemnizația de șomaj și în cele din urmă creșterea prețurilor propriilor produse, ceea ce crește inflația și scade nivelul de trai. 

Ideile pe care vrea să le introducă Guvernul Cîțu, încurajează specula pe o piață a energiei pe care nu există concurență 
reală și avantajează furnizorii și producătorii speculativi, care rămân cu profiturile intacte. Totul va culmina cu o creștere a 
datoriei publice ca urmare a efectelor expuse mai devreme. 

E de remarcat și brambureala comunicării guvernamentale, de un ridicol nemaiîntâlnit, ceea ce arată și incompetența 
miniștrilor în frunte cu premierul. Una zice premierul Cîțu, că ar trebui plafonat prețul gazelor, total opus zice și face 
subalternul său, ministrul Energiei. Justificarea lui Virgil Popescu că respinge plafonarea pentru că ar beneficia de ea și cei 
bogați este cinic-comunistă, o expresie a luptei de clasă împotriva „chiaburilor” și „burghezilor”. Popescu e preocupat să nu 
profite consumatorii „bogați”, dar nu-l deranjează deloc specula și profiturile uriașe ale companiilor care abuzează de poziția 
monopolistă de pe piața energiei. În plus, în mintea lui Virgil Popescu, gospodăria care depășește 200 KW este bogată. În 
realitate însă, o familie cu mai mulți copiii mici, dacă locuiește într-un oraș cu probleme la termoficare, cum este Bucureștiul 
va depăși ușor 200 de KW pentru mașina de spălat și încălzirea cu sursă electrică. 

Măsurile corecte și reale pentru rezolvarea crizei energiei sunt cele propuse de PSD. Compensarea facturilor simultan cu 
plafonarea prețurilor. Creșterea capacității interne de producție de energie. Redeschiderea centralei de la Mintia și sprijinirea 
celorlalte centrale să funcționeze la întreaga capacitate, astfel încât să nu mai importăm energie scumpă. Adoptarea unei 
Hotărâri de Guvern prin care să se dea posibilitatea consiliilor de administrație de la Hidroelectrica și Nuclearelectrica să 
limiteze marja de profit a acestor două companii de stat, astfel încât prețul final la energia produsă de acestea să scadă și să 
forțeze astfel și scăderea celorlalte prețuri la energie de pe piață. Accelerarea absorbției fondurilor europene din Fondul de 
Modernizare, unde România are 10 miliarde de euro pe care le poate investi în sectorul energetic pentru creșterea capacităților 
interne de producție. Domnul Popescu a ratat primul termen la care putea trimite proiecte. Am pierdut 4 luni degeaba. Abia 
săptămâna trecută s-au trimis la Bruxelles proiecte care reprezintă doar 7% din banii europeni pe care îi avem la dispoziție. 

Guvernul lui Iohannis trebuie să înceteze să facă experimente economice pe spatele românilor, în favoarea prietenilor 
din domeniul energetic. Românii sunt cobai ai creșterilor de prețuri necontrolate la energie. 
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România trebuie să urmeze exemplul Spaniei, Italiei și al celorlalte țări care se pregătesc să plafoneze prețurile dar și 
politicile Angliei și Germaniei care se reorientează spre creșterea capacităților de producție, inclusiv prin generarea de energie 
electrică prin utilizarea de cărbunelui.  

Vă mulțumesc.        Deputat 
Daniela Oteșanu 

*** 
 

Guvernul lui Superman și România văzută de sus 
Stimați colegi,  
Conform ultimului sondaj INSCOP,  63% dintre români spun că o duc mai rău decât în ultimii ani ai regimului 

comunist, toți cei chestionați fiind persoane care aveau peste 18 ani în perioada regimului comunist. Datele acestui sondaj ne 
arată exasperarea românilor ajunși la limita răbdării tocmai pentru că nu există perspectivă în ceea ce privește viitorul.  

România se află în mijlocul unei crize economice și politice fără precedent. În fiecare familie se vede - și mai ales se 
simte - incompetența acestei guvernări. Cum să ai încredere în viitor când premierul țării tale, în mijlocul unei crize majore, nu 
găsește altceva de făcut decât să pozeze și să se posteze în erou de desene animate?  

Se gândește Superman-Cîțu la cei 1,57 milioane pensionari cu pensie sub 1000 lei /lună sau la cei 2,92 milioane 
pensionari cu pensie mai mică de 1600 lei/lună?  

Știe Superman-Cîțu că acești pensionari - bunici, părinți care au muncit o viață pentru această țară -  vor trebui să 
cheltuie pensiile pe 4 - 6 luni pentru a-și achita utilitățile scumpite prin deciziile guvernului condus de el? 

Explozia facturilor la energie, patronată de Guvernul PNL - USR, va usca ultimele economii ale acestora și vor urca 
prețul tuturor produselor și serviciilor până la cer. Uraganul scumpirilor lovește totul, fără excepție: produse alimentare, bunuri 
de larg consum, materiale de construcții, utilități, transport, totul.  

Totul va fi mai scump, iar cei mai mulți dintre români pur și simplu nu vor putea face față ! Deja 45% dintre români 
suferă de sărăcie energetică. 

Guvernul președintelui Iohannis, nu al românilor, trebuie să ne explice de ce s-a grăbit cu liberalizarea pieței de energie, 
în condițiile în care nu exista concurență reală pe piață, nu existau suficiente capacități de producție interne și nu existau 
prevederi pentru consumatorii vulnerabili. 

Să ne explice Superman - Cîțu de ce PNL a eliminat taxa de 2% din cifra de afaceri a corporațiilor din sectorul 
energetic? Acea taxă ar fi asigurat resursele financiare pentru protecția consumatorilor vulnerabili.  

Dar de la înălțimea lui Superman-Cîțu, românii sunt cei mai fericiți dintre europeni și nu au nevoie de protecția statului. 
Guvernanți, priviți în jos și conștientizați că cei mulți pe care-i nedreptățiți zi de zi, fac o țară și nu mâna de privilegiți pe care-i 
mângâiați protector pe creștet. 

Deputat 
Florin Piper-Savu 

*** 
 

Legea PSD privind plafonarea prețului la gaze și energie electrică 
O obligație socială și morală față de cetățenii României 

Stimate domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi,  
În contextul creșterii halucinante a prețurilor gazelor și energiei electrice, clasa politică din România este obligată să ia 

măsuri urgente pentru protejarea consumatorilor vulnerabili și nu numai.  
Am fost mințiți că nu ni se permite de către UE să reglăm sau să ajustăm prețuri. În timp ce Spania, țară fondatoare a 

UE, a venit cu măsuri concrete și rapide în acest sens, Florin Cîțu bălmăjește despre români fericiți, creșterea nivelului de trai 
și alte bazaconii. 

Partidul Social Democrat are gata proiectul de lege care presupune plafonarea prețurilor la energia electrică și la gaze. 
Propunem măsuri care să-i protejeze pe toți românii în fața acestor scumpiri exagerate. Asta face un partid responsabil. Asta 
face un partid care știe cu ce se confruntă oamenii, un partid care trăiește în realitate, nu în filme cu super-eroi. 

Ce propunem prin acest proiect: 
1. Oprirea facturilor exagerate prin plafonarea prețului la gaze și energie electrică – pentru următoarele șase luni, după 

intrarea în vigoare a legii, prețul să fie plafonat la nivelul mediu al perioadei martie-septembrie 2021.  
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2. Acordarea unui ajutor financiar - statul va suporta până la jumătate din diferența de preț pentru consumatorul final. 
3. Taxarea profiturilor producătorilor de gaze și energie – jumătate din profiturile companiilor producătoare să meargă 

în Fondul Național pentru compensarea pierderilor la furnizori.  
Acest proiect de lege trebuie susținut de toate formațiunile politice din România, iar parlamentarii PSD vor discuta cu 

toate grupurile politice înaintea votului. Doar niște politicieni iresponsabili vor putea respinge o asemenea inițiativă menită 
oprească aceste creșteri de preț, multe de nesuportat pentru bugetul unei familii obișnuite din România.  

Această creștere nejustificată va antrena alte scumpiri și se va reflecta în absolut tot ceea ce consumăm, în coșul fiecărui 
cetățean. Mai putin în coșul lui Cîțu, pentru că el nu consumă. Nu consumă pâine. 

După un primar al Bucureștiului care și-a bătut joc o iarnă întreagă de locuitorii capitalei, lăsându-i fără căldură și apă 
calda, vine rândul guvernului iresponsabil de supermani să extindă minunatul proiect la nivelul întregii țări. 

Nu putem să ne jucăm cu viețile oamenilor! Trebuie să vă opriți imediat cu această golăneală politică! Rămâneți 
meschini și goi în bula voastră și lăsați oamenii în pace! 

Și aflați, în sfârșit, că românii sunt nefericiți! Vă mulțumesc! 
Deputat 

Dan Cristian Popescu 
*** 

 

Alte măsuri aberante luate de Guvernul Cîțu în plină pandemie 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Valul 4 al pandemiei îi prinde, din păcate, din nou nepregătiți pe cei aflați la guvernare. Tentativa Guvernului de a 

impune aplicarea certificatul verde prin Hotărâre de Guvern reprezintă un abuz care va provoca haos și va aduce și mai multă 
neîncredere publică. Guvernul știa de mult că România trebuie să fie în acord cu realitatea europeană în privința certificatului 
verde, dar în loc să pregătească, să prezinte public și să promoveze din timp, în Parlament, actul normativ necesar, a pierdut 
ultimele 3 luni cu campanii electorale absurde care nu au nici o legătură cu problemele oamenilor. 

Potrivit Constituției, singura modalitate prin care se pot restricționa drepturi si libertăți este prin proiect de lege dezbătut 
și adoptat în Parlament. Prin urmare, Hotărârea de Guvern de vineri, 17.09.2021, prin care a fost impus certificatul verde este 
ilegală.   

În plus, prevederile privind aplicării certificatului verde și în cazul copiilor de peste 6 ani sunt total aberante și în 
contradicție totală cu conduita europeană în acest sens. S-a gândit cineva la costurile pe care părinții ar trebui să le suporte? Ce 
vor face familiile cu mai mulți copii? Cine va achita aceste teste? Cine va efectua testele? Cine a impus această limită de vârstă 
de 6 ani, când peste tot în Europa vârsta pentru testare este de la 12 ani. 

Sunt 2 milioane de copii care dacă ar vrea să-și continue activitățile extrașcolare, ar trebui să facă minim 2 teste pe 
săptămână. Ar însemna 4.000.000 teste săptămânal, în condițiile în care acum în România se procesează la nivel național abia 
350.000 pe săptămână. Cum să institui o obligație irealizabilă din punct de vedere logistic?  

Din păcate, astfel de decizii sunt luate de persoane care nu sunt ancorate în realitate și nu cunosc legea, dar nici nu 
doresc să se consulte cu nimeni. Pandemia a fost gestionată haotic de la început de cei aflați la guvernare și se merge, în 
continuare, în direcția greșită. 

Vă mulţumesc!        Deputat 
Marian-Iulian Rasaliu 

*** 
Profesorii și angajații din învățământ au ajuns bătaia de joc a guvernanților Dreptei, fiind  

printre cei mai prost plătiți bugetari din România! 
Stimați parlamentari, 
Guvernul Cîțu, la fel ca Guvernul Orban a anulat majorarea salariilor promisă profesorilor și stabilită în legislație de 

guvernarea PSD. Este pentru a doua oară când PNL cu sau fără USR-PLUS îi minte în față de profesori. Refuzul de a respecta 
promisiunea majorării salariilor profesorilor este în totală contradicție cu „creșterea fantastică de 13,6% a premierului Cîțu”. 
Este dovada că e o creștere iluzorie care nu se poate regăsi în buzunarele românilor. În loc ca veniturile din economie să 
ajungă în buzunarele românilor, plătim dobânzi de miliarde în buzunarele băncilor, în urma împrumuturilor uriașe făcute de 
actualul Guvern. 
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Majorarea de 16% care trebuia acordată la 1 septembrie a fost reglementată inițial de Guvernarea PSD, prin OUG 114. 
Prevederea era ca profesorii să ajungă în avans la nivelul de salarizare stabilit pentru anul 2022 prin Legea salarizării unitare, 
la fel cum s-a întâmplat în cazul medicilor. Deși nu era o majorare suficientă în raport cu munca și nevoile profesorilor și 
angajaților din învățământ, aceasta trebuia să aibă loc la 1 septembrie 2020. Termenul a fost însă prorogat cu un an de către 
Orban, respectiv pentru 1 septembrie 2021. În luna august 2021, Cîțu a încălcat din nou drepturile obținute de profesori și i-a 
lăsat fără niciun fel de majorare, zero lei. 

Așadar, toți românii au constatat că PNL este și va rămâne un partid anti-educație indiferent cine va câștiga competiția 
internă. Și Orban, și Cîțu s-au opus în mod direct creșterii finanțării și salarizării în sistemul de educație. Este o dovadă în plus 
că marele și singurul program prezidențial „România Educată” este doar o mare gogoașă demagogică, care nu a avut niciodată 
susținerea PNL. 

Este clar acum că, nici Orban și Cîțu, n-a fost preocupat să-și respecte cuvântul. N-au făcut-o nici în 2020, nu o fac nici 
în 2021 și nu o vor face nici în următorii ani dacă românii îi vor mai lăsa să conducă România. 

Niciunul dintre liderii partidelor de Dreapta care dețin majoritatea parlamentară, PNL-USR-PLUS-UDMR nu înțeleg că 
dascălii și personalul din educație nu pot supraviețui cu salarii între 1.500 de lei și 3.500 de lei, că mulți profesori pleacă din 
sistem după câțiva ani pentru că nu își pot permite să ducă o viață decentă, că tinerii nu mai sunt interesați să ajungă la catedră. 
În următorii ani va fi un dezastru pentru școala românească pentru că vom rămâne fără profesori, fără educatori, fără învățători, 
iar generații întregi de copii vor fi ratate din cauza aglomerărilor în clase și a lipsei personalului specializat. 

Este inadmisibil ca un profesor din învățământul preuniversitar cu o vechime de peste 15 ani, cu toate gradele didactice 
să aibă un salariu de două-trei ori mai mic decât alți angajați care lucrează în administrația publică și desfășoară activitate de 
birou. 

Nu am nimic împotrivă ca alte categorii de bugetari sa aibă salarii mai mari, dar trebuie să intrăm într-o normalitate în 
care dascălii să fie respectați pentru munca pe care o depun zi de zi pentru formarea viitoarelor generații. 

PSD își respectă cuvântul și angajamentele privind salariile profesorilor. PSD a depus amendamente pentru respingerea 
tăierilor introduse de guvernul Cîțu în proiectul de rectificare bugetară. Dacă vor fi adoptate, Guvernul va trebui să majoreze 
salariile profesorilor, cum prevede cadrul legal. PSD a îndreptat astfel abuzul făcut de PNL și a respins în comisiile 
parlamentare modificările făcute unor legi cadru, de către PNL, pentru a tăia salariile profesorilor prevăzute în acele legi.  

Inițial PSD a prevăzut în OUG nr. 114 ca profesorii să beneficieze de o majorare anticipată a salariilor, astfel încât la 1 
septembrie 2020 aceștia să ajungă la nivelul de salarizare stabilit pentru anul 2022.  

În bugetul propus inițial, pe care Guvernul Orban și-a angajat răspunderea, cheltuielile de personal din învățământ erau 
suplimentate doar cu 1,3 miliarde lei, cu totul insuficient față de prevederile în vigoare. Doar pentru majorarea obișnuită, de la 
1 ianuarie, de 25% din diferența până în 2022, era necesar ca bugetul să fie suplimentat cu 4,2 miliarde lei, cum fusese 
suplimentat și în 2019 de PSD. Pentru majorarea de la 1 septembrie ar fi fost nevoie de încă 8,4 miliare lei, respectiv 4,2 
pentru majorarea din 2021 și încă 4,2 miliarde pentru majorarea din 2022. Deci bugetul cheltuielilor de personal ar fi trebuit să 
conțină o suplimentare de 12,6 miliarde lei și nu doar de 1,3 miliarde cum alocase Orban. Lipseau deci de la bun început 11,3 
miliarde lei, ceea ce arată că atât ministrul Anisie, cât și ministrul Cîțu când era la Finanțe au mințit când spuneau că au banii 
în buget și că nu se vor atinge de majorările profesorilor.  

În acest context al creșterii numărului de infectări cu noul coronavirus și al crizei financiare care se preconizează din 
cauza scumpirii excesive a nivelului de trai, soluțiile PSD pentru educație sunt următoarele: cursuri față în față cu prezență 
fizică prin testarea gratuită și periodică a tuturor cadrelor didactice și a personalului auxiliar, testarea gratuită și prioritară a 
elevilor cu simptome sau a elevilor din clasa/școala în care a fost depistat un caz pozitiv, asigurarea gratuită de măști pentru 
toți personalul din învățământ și pentru toți copiii, acordarea de stimulente personalului din educație pentru gradul ridicat de 
risc la contaminare COVID și asigurarea resurselor pentru protejarea lor și a familiilor, 2000 de lei/lună pentru cadre didactice, 
1500 de lei/lună pentru personal auxiliar prin legea inițiată de PSD și depusă la Camera Deputaților, majorarea salariilor 
profesorilor la nivelul din 2022. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Dan Constantin Șlincu 

*** 
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Guvernul Cîțu și conducerea unei țări prin Ordonanțe de Urgență și Hotărâri de Guvern 
 

Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
În opinia premierului Cîțu și a partidelor de Dreapta, Parlamentul României se pare că a devenit o instituție inutilă. 

Prorogarea legilor, Stările de Urgență – Alertă, restricțiile pentru populație sau orice altă idee, în guvernarea de Dreapta, se 
concretizează cu o Ordonanță de Urgență sau Hotărâre de Guvern. 

Constituția, voința electoratului, rolul Parlamentului sunt încălcate cu bună știință și derapaje de acest gen se produc tot 
mai des. 

Impunerea certificatului verde s-a realizat tot printr-o Hotărâre de Guvern. Dacă ne uităm la Constituție, potrivit 
acesteia, singura modalitate prin care se pot restricționa drepturi și libertăți este prin proiect de lege dezbătut și adoptat în 
Parlament.  

Prin urmare, un nou abuz marca PNL este pe cale să-și producă efectele, iar victimele, românii, trebuie să îndure măsuri 
aberante și contradictorii. 

Prevederile privind aplicare certificatului verde și în cazul copiilor de peste 6 ani sunt în contradicție totală cu conduita 
europeană în acest sens. Sunt 2 milioane de copii care dacă ar vrea să-și continue activitățile extrașcolare, ar trebui să facă 
minim 2 teste pe săptămână. Ar însemna 4.000.000 teste săptămânal, în condițiile în care acum în România se procesează la 
nivel național abia 350.000 pe săptămână. 

Cum să institui o obligație irealizabilă din punct de vedere logistic? Nu mai vorbim de costurile pe care părinții ar trebui 
să le suporte. După valul de scumpiri ale electricității, gazelor, bunurilor alimentare și nealimentare, certificatul verde este un 
doar nou instrument de a goli buzunarele familiilor din România, departe de ceea ce se dorea a fi la nivel european. 

Cu toate că actualul guvern, sau ce a mai rămas din el - mai bine spus, știa că România va trebui să se alinieze realității 
europene în privința certificatului, a pierdut timp prețios în toate domeniile din cauza campaniei interne pentru șefia partidului. 
Cel puțin, de 3 luni, vedem o campanie electorală internă care nu are de-a face nimic în legătură cu problemele oamenilor - 
concretizată cu o ruptură de coaliție, vedem scumpiri care se rostogolesc și au efect de bulgăre de zăpadă, vedem haos și 
bâlbâială.  

În aceste luni, Guvernul putea realiza un act normativ necesar introducerii Certificatului verde, îl putea prezenta 
Parlamentului și se și putea legifera prin Parlament. 

Din păcate, tot ce vedem, este o lupă acerbă pentru putere în cadrul partidului.  
Cetățenii, nu văd din partea Guvernului Cîțu măsuri concrete, măsuri serioase de prevenție și control al pandemiei și al 

efectelor acesteia, măsuri luate cu rolul de a proteja cu adevărat cetățenii, mediul economic, sănătatea tuturor și educația.  
Din păcate, eșecul guvernării este evident și este plătit de toți cetățenii. Cine va suporta pagubele? Asta este întrebarea la 

care trebuie să răspundă Guvernul Cîțu în fața tuturor românilor! 
Deputat 

Ilie Toma 
*** 

 

Ce se întâmplă acum cu sănătatea românilor și cu sistemul sanitar este urmarea directă a guvernării PNL USR-PLUS 
 

Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Doamnelor și domnilor, 
Au știut să facă absolut orice numai să nu-și piardă funcțiile. Să țină morală și să vorbească ipocrit de dimineața și până 

a doua zi dimineață de transparență, de #RomâniiTrebuieSăȘtie, de reforme și corectitudine. Au știut să facă pe bani mulți și 
pe viața noastră circ din campania de vaccinare și să pozeze în supereroi. Au știut să servească platitudini cu aroganță și aere 
de experți și atoateștiutori. Au știut să iasă apoi și să facă declarații atacându-se reciproc și dând vina unii pe alții. Din experți 
satrapi, au devenit experți victime. Au negociat pe sănătatea noastră a tuturor. S-au șantajat pe sănătatea noastră. Și continuă să 
folosească sănătatea drept monedă de schimb și instrument de satisfacere a propriilor interese. 

Unde este acum fostul ministru userist al Sănătății să ne explice de ce, în ciuda tuturor avertismentelor specialiștilor, nu 
a făcut nimic să pregătească sistemul sanitar pentru valul 4 al pandemiei? Sau prioritatea mandatului său a fost doar să iasă să 
facă declarații prin care să sublinieze cât de curat și de competent este USR-ul în comparație cu PNL-ul?! 
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Unde este acum premierul-influencer care, efectiv, numai prin simpla alăturare a numelui său de orice îndemn la 
vaccinare conduce din start la pierderea oricărei credibilități și la eșec? Știm. Campania din PNL este cea mai importată 
activitate pentru domnia sa. Unica de fapt. Nimic și nimeni nu contează. Verbal, ni se oferă discursuri motivațional-
inspiraționale cu accente dojenitoare și ni se spune cât de multe eforturi se fac pentru siguranța și sănătatea noastră. Faptic, 
vedem și resimțim cu toții care e situația.  

De la o zi la alta, numărul infectărilor de COVID-19 crește, nu mai e mult până sistemul de sănătate să-și declare 
incapacitatea, așa cum nu mai e mult până când, un nou val de efecte economice, de data asta ca efect al gestionării 
dezastruoase a pandemiei, ne va mătura până și cea mai palidă urmă de speranță în redresare. 

Am adresat domnului prim-ministru o interpelare cu privire la costurile vaccinurilor. Sper sa primesc un raspuns 
coerent, fără să facă ping-pong prin redirecționarea către alte instituții pentru a evita transparența acestor costuri. 

 

Deputat 
Vasilică Toma 

*** 
 

Duduie, Cîțule, duduie! Duduie prețurile la energie, și nu economia, cum îi păcălești tu pe români! 
 

Prețurile la energie au explodat! Liberalizarea pieței de energie a făcut ca prețurile la energia electrică și la gaze să 
crească exponențial, însă în România au atins un nivel recors din cauza incompetenței guvernului de dreapta. 

În acest context, toate țările UE au anunțat măsuri pentru reducerea facturilor la energie ale consumatorilor finali. 
Măsura guvernamentală adoptată de Spania pentru a face suportabile facturile consumatorilor este exact măsura luată de 
guvernul PSD prin Ordonanța nr.114/2018 și aprobată cu sulițe și trâmbițe de guvernul Orban.  

Astfel, abrogarea OUG nr.114/2018 a dat frâu liber creșterii tarifelor la gaze și energie electrică pentru populație, 
creștere oprită prin plafonarea acestor tarife. Deci, spuneți cetățenilor că vreți să le crească iar facturile! Continuați să îi mințiți 
că din cauza OUG nr.114/2018 le-ar fi crescut semnificativ tarifele la utilități până în momentul plafonării. 

Este clar că România trebuie să ia măsuri urgente și concrete în domeiul energiei. Soluții exista. Proiectul de lege al 
PSD privind plafonarea prețurilor în domeniu este vital. În caz contrat, românii vor fi condamnați la sărăcie, întuneric, frig și 
foame. Explozia prețurilor la energie nu se regăsește numai în factura expediată consumatorului casnic, ea se va resimți în 
scumpirea alimentelor, transportului, medicamentelor, chiriilor etc. Scumpirile sunt atât de mari încât efectele lor nocive vor 
conduce la pauperizarea accelerată atât a oamenilor, cât și a companiilor. 

Nu putem lăsa actuala guvernare să conducă țara cu pași repezi către dezastru. Așteptarea pasivă a consecințelor nefaste 
este încă o dovadă a incapacității cabinetului Cîțu de a guverna responsabil țara. 
 

Deputat 
Daniel Tudorache 

*** 
Nepăsarea și incompetența au izolat Munții Apuseni de restul lumii 

Stimați colegi, 
Doamnelor și domnilor deputați,  
Au trecut deja 2 luni de la inundațiile masive care au lovit localitățile din Munții Apuseni iar printre casele distruse au 

rupt și legăturile acestei zone de restul lumii. Drumul național DN 74A, dintre Abrud și Câmpeni, e un dezastru capital, acolo 
unde nu a rămas rupt de viituri, stă să se prăbușească în orice clipă, punând în pericol viețile oamenilor care se riscă să îl 
parcurgă, chiar și în aceste condiții!  

Am primit foarte multe sesizări și am mers personal la fața locului pentru a vorbi cu oamenii. În foarte multe zone, între 
Abrud și Câmpeni, se circulă pe o singură bandă după ce apa a săpat sub carosabil iar pericolul este iminent pentru siguranța 
rutieră.  

În anumite zone, pe acest tronson, pe o bandă de mers se află pământ basculat, semnalizat prin indicatoare rutiere. Pe 
alocuri, vizibilitatea este extrem de redusă și există pericol de accidente rutiere.  

Mai mult, traficul greu a fost deviat, autobuzele și camioanele fiind nevoite să circule pe ruta ocolitoare Gura Cornei, 
Roșia Poeni, Musca. Înțeleg că infrastructura rutieră nu se reface peste noapte, înțeleg și oamenii care mi-au semnalat această 
situație, dar cât mai trebuie să așteptăm?  

Domnilor guvernanți,  
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Ați împrumutat țara cu peste 60 de miliarde de euro în mai puțin de 2 ani de guvernare și nu găsiți bani pentru 
reabilitarea unei porțiuni de drum?  Unde sunt banii domnilor? Pe ce lucruri fantastice i-ați tocat?  

Vreau să vă transmit de la această tribună că acest subiect nu va rămâne fără rezultat! V-am transmis și o interpelarea pe 
acest subiect pentru că în România reală oamenii au nevoie disperată de ajutor, nu de lupte politice nesfârșite pe ciolan! 

Domnule președinte,  
Ați fost în județul Alba zilele trecute și ne-ați dat lecții de golf. De golf credeți că au nevoie românii acum în pragul 

iernii? Haideți să vă dau un sfat ca de la un fost primar la altul, concediați-vă consilierii și coborâți în România normală unde 
oamenii normali nu duc lipsa de crose de golf ci pur și simplu nu au lemne de foc sau un drum pe care să-și ducă copii la 
școală sau să meargă la spital!  

 Susțineți că sunteți președintele tuturor românilor dar nu vă riscați să vă murdăriți costumul alb de noroiul inundațiilor 
din munții Apuseni deși județul Alba a fost mereu fieful baronilor PNL, un județ unde oamenii v-au votat iar acum le întoarceți 
spatele prezidențial.  

Ce să înțeleagă moții? Că sunt buni doar atunci când trebuie să pună ștampila să voteze candidații de la PNL? 
Cu respect pentru locuitorii Munților Apuseni, 

Deputat 
Radu-Marcel Tuhuț 

*** 
 

Congresele PNL și USRPLUS, vinovate de valul 4 al pandemiei de coronavirus 
 

”Cred că am ajuns precum în valul 3, să fim luați iarăși pe nepregătite” 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Aceste afirmații nu sunt făcute de un membru al opoziției, nu sunt făcute de cineva din PSD. Aceste afirmații îi aparțin 

lui Nelu Tătaru, consilier al premierului și fost ministru al Sănătății. Ceea ce actuala guvernare a încercat să ascundă în 
ultimele luni, ne este dezvăluit acum chiar de către mâna dreaptă a lui Florin Cîțu, pe probleme de Sănătate. 

Nu mai suntem în valul 1, 2 sau 3 ci în valul 4, iar scuzele nu mai sunt scuzabile. Actuala guvernare nu are absolut nicio 
justificare pentru că România este prinsă nepregătită de valul 4 al epidemiei de coronavirus, ci doar o mare responsabilitate.  

Am văzut toți cum resursele guvernamentale au fost puse la dispoziția premierului pentru campania internă din PNL. Cu 
bani și cu oameni se lucrează doar pentru alegerea lui Cîțu în fruntea PNL și pentru nimic altceva.  

Iar acest dezinteres total, dublat de pasivitatea Ioanei Mihăilă, care s-a trezit să își exprime nemulțumirile doar când a 
izbucnit scandalul dintre liberali și useriști ne-a dus în situația în care locurile la ATI au rămas foarte puține, din nou vor fi 
închise spitale pentru bolnavii non-Covid, din ce în ce mai mulți oameni mor sau sunt în stare gravă.  

Minciunile premierului Florin Cîțu - și cu privire la succesul campaniei de vaccinare, și cu privire la pregătirea 
sistemului de Sănătate – au încurajat direct oamenii să nu se mai protejeze.  

”Ţinta era să eliminăm pandemia şi ţinta a fost atinsă” spunea Florin Cîțu la finalul lunii iunie, făcând o demonstrație de 
iresponsabilitate deplină. Iar cei din USRPLUS, care acum vor plecarea de la Guvern a lui Florin Cîțu, au aplaudat, alături de 
”echipa câștigătoare” din jurul premierului.  

Guvernul, PNL, USRPLUS, UDMR știau ce va să vină și au avut toate pârghiile pentru a pregăti acest moment. Nu au 
făcut-o! De ce? Cel puțin în cazul lui Cîțu știm de ce: adevărul despre eșecul în lupta cu pandemia nu ar fi dat bine într-o țară 
în care totul este roz, în care se câștigă 3000 de euro pe lună de către majoritatea românilor, și unde cozonacul, livrat gratis, 
ține loc de pâine. 

Până mai ieri, ruperea de realitate a guvernanților irita oamenii. Astăzi, încep deja să omoare oameni. 
Deputat 

Laura Vicol 
*** 

Și dacă nu te mai auzi, Enescu? 
 

La sfârșitul acestei săptămâni, se încheie și cea de-a XXV-a ediție a Festivalului Internațional „George Enescu”. O 
ediție încărcată de o însemnătate simbolică: celebrăm 140 de ani de la nașterea lui George Enescu, însă ne aflăm la finalul unei 
ediții care ar putea să marcheze sfârșitul unei epoci.  

De mai bine de trei decenii - cam cât are vârsta democrației în această țară, Festivalul „George Enescu” este făcut cu 
putință prin măiestria și profesionalismului directorului executiv Mihai Constantinescu și viziunea echipei sale. Acest 
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eveniment a devenit „o instituție de patrimoniu național imaterial” grație, în mare parte, acestui „dirijor” general al celui mai 
mare eveniment cultural pentru publicul meloman din România. Eforturi conjugate, de altfel, cu acelea ale altor nume sonore, 
precum Ioan Holender, fost director al Operei din Viena și director, timp de șase ediții, al Festivalului Enescu. Începând din 
1998, în funcțiile de președinți onorifici și directori artistici au fost atrase nume importante ale muzicii clasice: lordul Yehudi 
Menuhin, dirijorul Lawrence Foster, compozitorul și pianistul Roman Vlad, dirijorul Cristian Mandeal sau Ioan Holender, 
director al Operei din Viena până în 2010. În 2017 aceste poziții vor fi preluate de dirijorii Zubin Mehta și Vladimir Jurowski. 

În ceea ce-l privește pe domnul Mihai Constantinescu, directorul executiv al Festivalului, statul român a găsit potrivit 
să-și arate recunoștința printr-o rece și protocolară recomandare pentru pensionare. Propriu-zis, Guvernul României îl 
pensionează pe Directorul Festivalului Enescu! Că Ministerul Culturii e rezistent in ultima vreme tocmai la cultură, iar 
Guvernul e indiferent, o știm prea bine, de aproape doi ani în care puterea a fost un concert afon al coaliției. Ce e interesant 
însă este gestul contextualizării acestui moment de cumpănă pentru Festivalul Enescu în ansamblul istoriei sale. În 2015, când 
eram ministrul culturii, toată țara părea că a devenit melomană. Jurnaliști, bloggeri, comentatori, politicieni, toți aveau o părere 
și un bemol față de plecarea, la acel moment, a lui Ioan Holender și dorita venire, la acel moment, a lui Vladimir Jurowski. 
Dacă nu numeam un străin, nu occidentalizam un brand de țară, dacă numeam un român, eram prea naționalist. Aproape 
patriotard. Dar unde sunt toți părerologii de altă dată, melomani de duminică? Au dispărut ei oare, toți aceia îngrijorați de 
destinul Festivalului Enescu, au tăcut toți aceia fără zarva cărora nicio partitură nu ar mai fi putut fi cântată vreodată la Sala 
Palatului? Nu mai numără nimeni orele rămase până la următoarea ediție, nu mai face nimeni nicio dezbatere publică, niciun 
circuit epistolar deschis, nicio cronică de guvernare? Si asta tocmai acum, când viitorul Festivalului e mai incert ca niciodată. 

Nu de puține ori, întrebarea Quo Vadis, Enescu? s-a auzit în legătură cu viitorul acestui festival. Că Guvernul trimite 
opisul dosarului de pensie e aproape un gest natural în zilele noastre, problema de fond e aceea că vacuumul de putere creat 
duce la pensionarea Festivalului Enescu. Un răspuns corect, de jure, dar iresponsabil, de facto. Ce se va alege de următoarea 
ediție a Festivalului Enescu, în lipsa unui director executiv competent și eligibil, după pensionarea gratuită a actualului 
director? Ministerul s-a obișnuit să fie un actor impersonal, rigid, birocrat. Livrează târziu, atunci când o face, și nu anticipează 
niciodată, atunci când e nevoie. Or, fără viziune și fără instinct, această administrație nu a făcut nimic altceva decât să 
cumpere, tot atât de tardiv, tăcerea melomanilor, oferind bugetul Festivalului Enescu în iunie pentru septembrie. Pusă așa 
problema, nimeni nu va vrea să fie directorul unui Festival care își primește vistieria în ajun.  

 La spectatori, detaliile acestea nu ajung. Ar trebui chiar de la ultima ediție din acest an, să existe un nume, un proiect, o 
viziune și deci, o responsabilitate cu privire la ediția din 2023. Ce program avem în vedere? Ce contracte vor fi încheiate? Ce 
costuri postpandemice urmează să fie resimțite în bugetul acestui festival? Toate aceste întrebări sunt fără răspuns pentru că în 
această privință decizii iau aceia care nu se pricep mai deloc la cultură și în niciun caz la muzica mare.  

Deși pare că mai este suficient timp până la următoarea ediție, cei doi ani rămași se vor dovedi a fi un răgaz extrem de 
scurt pentru un nou director executiv, căruia i-ar trebui cel puțin pe atât ca să învețe și să stăpânească mecanismele 
organizatorice ale unui festival care presupune atragerea unei finanțări sustenabile și, cel mai important, convingerea marilor 
orchestre din lume să performeze la București în condițiile în care recompensa materială e una modestă. Festivalul „George 
Enescu” va traversa o criză, pe care melomani de conjunctură vor încerca să o mascheze prin numirea unui nou director artistic 
al Festivalului. Aceasta va fi o soluție de suprafață, menită să creeze impresia unei bune organizări, dar care nu rezolvă, de 
fapt, problema de fond.  

Trebuie să înțelegem cu toții că soarta acestui Festival depinde de stabilitatea și certitudinea acestei funcții executive. În 
absența unei organizări exemplare, precum cea asigurată până acum, Festivalul Enescu riscă să se transforme într-o relicvă. A 
lăsa un brand de țară să se stingă din cauza unor probleme organizatorice, în aparență, dar strategice și de conștiință culturală, 
în esență, este o greșeală pe care România, nu și-o poate permite: nici moral, nici politic. Vioara lui Enescu a fost pentru 
România, de mai bine de jumătate de secol, cel mai bun pașaport cultural: îmi este teamă însă că marile orchestre ale lumii o 
vor trece, treptat, sub tăcere, din pricina marilor probleme ale patriei. Vom primi, în scurtă vreme, „concerte de cameră” în 
mici celule de criză în culori politice, recitaluri de la amatori care cred că știu mai bine decât profesioniștii ce e mai bine pentru 
Festival. Și, mai ales, vom asculta pledoarii cu bis-uri neașteptate de nimeni din partea celor care nu trec mai mult de o dată la 
doi ani pragul Ateneului, și atunci, numai pentru o fotografie făcută la ieșirea din sală, după prima parte a unui concert. Mulți 
vor păstra sentimente patriotarde față de vioara lui Enescu, dar vor spera la un salvator mesianic al managementului 
festivalului de dincolo de granițe. Unii vor „ajutoare din străinătate”, alții vor băștinași culturali. Toate aceste opinii, în felul 
lor, falsează, așa cum se spune în muzică. Paradoxul e că la 140 de ani de la nașterea lui Enescu, festivalul care îi poartă 
numele își poate găsi sfârșitul, dacă la București oricare dintre marile orchestre ale lumii își găsește un loc, dar niciunul dintre 
marii performeri ai managementului cultural nu dobândește un rol.  
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Însuși Enescu spunea că „muzica e o putere în stare să lege toți oamenii între ei”. Abia acum vom vedea dacă Festivalul 
Enescu trece testul maestrului său, dacă toți cei care râvnesc la capitalul simbolic din spatele funcției de director vor lega, între 
ei, un dialog care să fie despre Festival, nu despre ei înșiși. Deocamdată, Guvernul rămâne un prestator de servicii. Livrează 
banii, se spală pe mâini de responsabilități, e ignorant față de urmări. Nu există igiena unui patronaj, nici a unei implicări, 
măcar moral-ocazionale, a guvernului. În fond, logica guvernamentală e simplă: să cânte cine vrea, noi am dat banii. Ai zice că 
e aproape elegant, ca cel care plătește să nu comande și muzica. Problema e că nu mai are nici cine să o dirijeze. 

Deputat 
Ionuț Vulpescu 

*** 
 

Disprețul Guvernului față de cetățenii acestei țări trebuie stopat! 
 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
Minerii și energeticienii din Gorj au primit o grea lovitură! După ce au obținut legiferarea pensionării la 52 de ani, au 

aflat că totul nu a fost decât o păcăleală menită să mai prelungească un pic agonia acestui Guvern, care a eșuat lamentabil în a 
asigura stabilitate și creștere economică României și bunăstare cetățenilor săi.  Această lege, stimați colegi, ar fi putut fi 
aplicată încă din prima zi, emițându-se o Ordonanță de Urgență, dacă actualei guvernări i-ar fi păsat. Dar salariații CE Oltenia, 
cei care ar fi trebuit să beneficieze de prevederile Legii 197/2021, mai au o speranță, și asta deoarece, împreună cu alți colegi 
parlamentari PSD, am depus un nou proiect de lege menit să lămurească aspectele care fac neaplicabilă legea intrată în vigoare 
pe 18 august.  Ceea ce este mult mai grav însă, este că această lege nu este singurul act normativ pe care guvernarea de 
dreapta refuză să îl aplice. Vorbesc despre multe alte legi votate de Parlament și promulgate de Președintele României, și o să 
amintesc acum de Legea pensiilor, de cea a salarizării, de legea care prevedea dublarea alocațiilor copiilor, dar și de Legea 
56/2020. Cu toate că, iată, a trecut mai bine de un de când Parlamentul a adoptat acest act normativ care prevede acordarea de 
pensii de urmaș în cazurile personalului medical decedat în acțiuni medicale împotriva Covid-19, el nu se aplică. Membrii 
Guvernului sunt mult prea preocupați - unii cu lupta politică, alții cu Congresul - ca să publice normele de aplicare a unei legi 
care a fost publicată în Monitorul Oficial încă din 15 mai 2020.  

În concluzie, stimați parlamentari, fac un apel la dumneavoastră pentru a-i trezi la realitate pe colegii pe care i-ați așezat 
pe scaunele guvernamentale și pentru a-i îndemna să renunțe la disprețul pe care îl manifestă față de drepturile pe care cetățenii 
acestei țări le-au câștigat, prin legi votate democratic.  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Mihai Weber 
*** 
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 Întrebări 
 

 
Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul interimar al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
 

Situația contractelor încheiate și a plăților efectuate în județul Arad pe Măsura 2-Asigurarea capitalului de lucru 
 

Domnule ministru,  
OUG 130/2020 a instituit schema de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului 

operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de Covid 19, precum și alte măsuri în domeniul 
fondurilor europene, printre care se înscrie și Măsura 2- Granturi pentru capitalul de lucru.  

Un buget suplimentar de 241 milioane euro a fost alocat la Măsura 2- Granturi pentru capitalul de lucru, prin transferul 
banilor care au mai rămas la Măsura 3 - Granturi de investiții. Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Economiei, până pe 
6 august 2021, au fost plătite doar 10.399 de firme din cele 22.226 care au aplicat la finanțare.   

Vă rog să-mi comunicați care este numărul de cereri depuse în cadrul Măsurii 2 în județul Arad, în ce stadiu se află 
soluționarea acestora, câte contracte au fost încheiate în cadrul acestei măsuri cu beneficiari din județul Arad, care este 
numărul de plăți realizate, dar și când estimați finalizarea plăților pentru acești beneficiari.  

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,        Deputat 

Adrian Alda 
*** 

 
Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Situația stocurilor de energie ale României 
Stimate domnule ministru,  
Asociaţia Energia Inteligentă arată că nu doar facturile uriașe vor reprezenta o problemă majoră la iarnă. Potrivit 

acestora, țara noastră ar putea rămâne fără gaze din cauza stocurilor mici. Iulian Iancu, fost președinte al Comisiei de Industrii, 
a precizat că acest avertisment poate deveni real, mai ales din cauza directivelor europene care au anulat obligativitatea 
realizării stocurilor.   

În data de 15 septembrie, ați infirmat în mod clar că vom rămâne fără gaze la iarnă. Ați spus că în România avem 
stocurile la 70% din capacitatea maximă, în vreme ce Asociația Energia Inteligentă arăta că depozitele de înmagazinare a 
gazelor naturale la data de 31 august se găseau la un nivel de 58%, iar Iulian Iancu preciza că stocurile sunt cu 40% mai mici 
decât anul trecut.  

Domnule ministru, pentru români facturile uriașe la energie reprezintă deja o mare problemă. Nemțenii cu care am 
discutat mi-au spus că este un adevărat chin pentru ei să plătească actualele facturi. Să ne trezim în mijlocul iernii că nu avem 
stocuri suficiente și că va trebui să importăm la prețuri uriașe nu este o soluție. E adevărat, o să avem gaze, dar o să le plătim 
de o să ne usture pielea și nu știu câți își vor permite acest lucru.  

Domnule ministru, aș dori să îmi transmiteți următoarele informații:  
1) Care este cantitatea de gaze ce se găsește în depozitele de stocare a gazelor naturale și cât reprezintă din capacitatea 

totală de stocare a României?  
2) Care sunt stocurile de cărbune și combustibili pe care România le are la ora actuală și cât reprezintă din capacitatea 

totală de stocare a țării noastre?  
Solicit răspunsul scris.       Deputat 
Vă mulțumesc!           Oana Gianina Bulai 

*** 
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Adresată domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Regresul învățământului românesc în urma pandemiei 
Stimate domnule ministru,  
 Organizarea unor sesiuni de meditaţii gratuite pentru absolvenţii de liceu care nu promovează examenul de bacalaureat, 

prin cursuri cu o durată de trei-patru luni, care vor fi decontate de către stat, a fost în repetate rânduri în intenția conducerii 
Ministerului Educației. În urma acestor meditaţii prelungite, cursanţii ar putea participa la o sesiune specială a examenului de 
bacalaureat, în perioada februarie-martie, respectiv una suplimentară faţă de cele organizate până acum în iunie şi august.  

 În opinia specialiştilor din sistemul educaţional, această instituţionalizare a meditaţiilor oferite gratuit de stat nu ar face 
altceva decât să sporească lipsa de apetit a tinerilor pentru pregătirea adecvată în vederea promovării examenului de 
bacalaureat. Dacă absolvenţii ar primi o şansă în plus, prin meditaţii intensive şi o sesiune suplimentară de bacalaureat, cadrele 
didactice susţin că măsura respectivă nu ar face altceva decât să prelungească regresul înregistrat în ultimii ani, mai ales de la 
apariția pandemiei coronavirusului.  

 Consider că ar fi mult mai nimerit ca Ministerul Educaţiei să impulsioneze pregătirea adecvată a elevilor care urmează 
să susţină examenul de bacalaureat în timpul anului şcolar. O soluţie ar fi creşterea motivaţiei dascălilor, prin majorarea 
salariilor acestora, precum şi cointeresarea elevilor, prin dinamizarea programei şcolare.   

În consecinţă, vă întreb cu respect domnule ministru:  
1. Cum veţi gestiona dezinteresul liceenilor faţă de meditaţiile acordate gratis de către stat?  
2. Care este rata de participare a elevilor la cursurile de recuperare a materiilor în anul școlar precedent, atât la nivel 

național, cât și în județul Giurgiu?  
3. În ce procent credeți că a regresat învățământul românesc în ultimul an și jumătate de pandemie, în care cursurile au 

avut loc preponderent online?  
4. Care este situația prezenței fizice a elevilor în prima săptămână din noul an școlar, atât la nivel național, cât și în 

județul Giurgiu?  
Solicit răspuns scris.         Deputat 

Cristina-Elena Dinu 
*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Pierderile suferite de România din cauza defrişărilor masive ale pădurilor 
 

Stimate domnule ministru,  
România a ajuns în prezent o ţară extrem de săracă în păduri, cu un procent de împădurire de aproximativ 27%, după ce 

în urmă cu 200 de ani aveam aproximativ 60%. Comparativ, procentul de împădurire pentru Slovacia este de 63%, Austria 
47%, Bosnia 43%, Slovacia 41%, iar media Uniunii Europene este de 42%.  Vă întreb cu respect:  

1. Care sunt cauzele defrişărilor masive din ultimii 31 de ani din România şi câtă suprafaţă de pădure s-a pierdut în 
total? 2. Ce pierderi financiare a avut România în urma tăierilor incontrolabile ale pădurilor?  

3. Are România o strategie privind împăduririle şi, dacă da, ce presupune aceasta?  
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
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Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei, ministrul interimar al Economiei, Antreprenoriatului  
    și Turismului  

      domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației  
    domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, ministrul interimar al Cercetării,  

   Inovării și Digitalizării 
 

Cum valorifică România oportunitățile existente la nivel UE privind relansarea industriei naționale de semiconductori? 
 

Domnilor miniștri,  
După cum este cunoscut, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat, recent, în fața Parlamentului 

European, tradiționalul mesaj anual referitor la „Starea Uniunii”.   
Printre tematicile abordate cu acest prilej s-a numărat și criza acută, care se manifestă pe plan internațional, în materie 

de semiconductori, „acele cipuri minuscule” care au permis dezvoltarea explozivă a echipamentelor și tehnologiilor 
inteligente. Înaltul oficial UE a accentuat importanța deosebită a dispozitivelor cu semiconductori în dezvoltarea tehnologiilor 
digitale, accentuând asupra necesității direcționării investițiilor UE în ceea ce privește sporirea competitivității și consolidarea 
„suveranității tehnologice europene”.  

În perioada următoare, Comisia Europeană va prezenta un „Act european privind cipurile”, care își propune „conectarea 
capacităților de cercetare, proiectare și testare” existente la nivel european, în paralel cu „coordonarea investițiilor UE și 
naționale de-a lungul lanțului valoric”, cu obiectivul creării „unui ecosistem european al cipurilor de ultimă generație”, 
incluzând impulsionarea producției de semiconductori în statele membre ale UE.  

România are o tradiție valoroasă pe acest palier, cu programe de cercetare-dezvoltare, producție autohtonă și exporturi 
semnificative de dispozitive și circuite semiconductoare în multe state ale lumii, tradiție întreruptă, din păcate, în condițiile 
controversatei tranziții autohtone la economia de piață. În pofida acestor sincope, actualele orientări și accentul cu totul 
deosebit pus la nivel european în sfera digitalizării și a tehnologiilor informatice, inclusiv în ceea ce privește resursele 
financiare alocate, impun o reconsiderare a priorităților și la nivel național, cu perspectiva revitalizării energice a producției 
autohtone de profil, a valorificării mai bune a capitalului uman, a expertizei de care țara noastră nu duce lipsă și, nu în ultimul 
rând, a creării de noi locuri de muncă, pe o piață internă cu un șomaj în continuă creștere.  

Față de cele de mai sus, vin și vă întreb, domnilor miniștri, care este abordarea în domeniu a ministerelor pe cale le 
conduceți și în ce fel își propune guvernul să valorifice orientările strategice anunțate de Comisia Europeană pe palierele 
cercetare-dezvoltare și producția europeană de semiconductori?  

În acest context, interesează în mod deosebit:  
- dacă la nivelul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, respectiv al Ministerului Cercetării, Inovării 

și Digitalizării sunt avute în vedere strategii clare și măsuri concrete privind relansarea industriei naționale a 
semiconductorilor, date fiind implicațiile evidente ale unui asemenea demers atât în legătură cu revigorarea altor ramuri 
industriale, cât și în ceea ce privește crearea de noi locuri de muncă?  

- în aceeași logică, care sunt măsurile vizate la nivelul Ministerului Educației pentru mai buna adaptare a învățământului 
mediu și superior tehnic românesc la exigențele concrete ale pieței, în acord cu standardele și cerințele pe acest palier în plan 
național, european și internațional, plecând de la școlile de meserii, trecând prin liceele și colegiile tehnice și ajungând la 
facultățile de profil de la marile universități tehnice din toată țara, inclusiv din perspectiva sporirii semnificative a cifrelor de 
școlarizare alocate?   

Solicit răspuns scris.                    Deputat 
Dumitrița Gliga 

*** 
 

Adresată domnului Attila-Zoltan Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
 

Pericolul majorării prețurilor la utilități 
Stimate domnule ministru,  
Reprezentanţii asociaţiilor locative din ţară solicită modificarea substanţială a Legii 230/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, document considerat depăşit de nevoile reale ale cetăţenilor României.   
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În preajma sezonului rece, specialiştii îşi exprimă temerea conform căreia furnizorii de utilităţi vor majora nejustificat 
preţurile la apă, energie termică şi salubritate, fapt ce va conduce la o creştere însemnată a costului vieţii românilor care trăiesc 
în apartamente de bloc.   

În acest context, experţii atrag atenţia asupra faptului că reabilitarea termică este un proces care trenează în majoritatea 
localităţilor care au în derulare astfel de investiţii, iar acest lucru este vizibil în ceea ce priveşte discrepanţe foarte mari dintre 
tarifele practicate în diferite oraşe din ţară.   

Asociaţiile de proprietari mai solicită, de asemenea, înfiinţarea unui grup de lucru pentru reanalizarea legislaţiei în 
domeniul asociaţiilor de proprietari. Reprezentaţii acestora doresc îndeosebi eliminarea TVA la utilităţi, taxă pe care asociaţiile 
o plătesc, dar practic nu o mai pot recupera.  

Având în vedere aspectele relatate, vă întreb respectuos:  
1. Care este situaţia reabilitării termice, respectiv ce investiţii derulează în prezent statul român, atât la nivel naţional, 

cât şi în judeţul Dâmbovița?  
2. Cum intenţionaţi să rezolvaţi disputa dintre împărţirea căldurii în blocurile în care există locatari racordaţi la reţeaua 

comună şi cei care şi-au instalat sisteme proprii de încălzire?  
3. Aveţi în vedere renunţarea la TVA pe utilităţi, aşa cum doresc asociaţiile de proprietari?  
4. Există posibilitatea intervenţiei statului în furnizarea gigacaloriei din localităţile României, în sensul stabilirii unor 

plafoane minime şi maxime pentru aceste servicii publice?  
Solicit răspuns scris.         Deputat 

Georgeta-Carmen Holban 
*** 

 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecţiei Sociale 
 

Diminuarea fenomenului cerşetoriei copiilor 
Stimată doamnă ministru,  
Statul român are obligaţia de a face eforturi considerabile pentru diminuarea cerşetoriei în rândul copiilor, un fenomen 

care s-a extins cu repeziciune în ultima perioadă, pe fondul pandemiei, a crizei economice, a creşterii şomajului şi a 
imposibilităţii multor părinţi de a-şi susţine copiii să meargă la şcoală.   

Cei mai afectaţi de acest fenomen alarmant sunt copiii proveniţi din categoriile sociale defavorizate. Principalul efect al 
cerşetoriei copiilor este abandonul şcolar, fenomen care, de asemenea, a cunoscut o creştere importantă în ultimii ani, iar de 
aici până la creşterea ratei infracţionalităţii şi a implicării copiilor în fapte penale nu a mai fost decât un pas.   

 Deşi exploatarea cerşetoriei este pedepsită prin noul Cod Penal, cu până la cinci ani de închisoare, realitatea ne arată că 
autorităţile nu reuşesc să diminueze acest fenomen. Aceste pedepse sunt departe de a rezolva problema copiilor trimişi la cerşit 
de către părinţi, precum şi a proliferării reţelelor care se ocupă de exploatarea copiilor, care, de multe ori, ajung la traficul de 
minori.   

Consider că autorităţile abilitate trebuie să fie preocupate de majorarea pedepselor actuale ale beneficiarilor cerşetoriei 
copiilor, în situaţia în care minorii sunt împiedicaţi să urmeze cursurile învăţământului general obligatoriu. De asemenea, 
trebuie analizată şi varianta introducerii în lege a prevederii conform căreia statul să poată anula acordarea ajutoarelor sociale 
şi a altor indemnizaţii de asistenţă socială acelor părinţi care se opun trimiterii copiilor la şcoală, indiferent din ce motiv, 
deoarece, din studiile efectuate până acum rezultă că un procent covârşitor al minorilor neşcolarizaţi sunt trimişi la cerşit!   În 
lipsa unor raportări oficiale ale instituţiilor statului, ONG-urile care monitorizează aceste forme de abuz susţin că anual se 
înregistrează creșteri. Între motivele care conduc spre astfel de situaţii neplăcute pentru copii şi adolescenţi se numără nevoia 
de comunicare (30,43 la sută), neînţelegerile cu părinţii (26,96 la sută), precum şi relaţia deficitară copil - părinte (17,39 la 
sută).  

În opinia mea, statul trebuie să se implice mult mai mult pentru a schimba mentalitatea societăţii, care, de cele mai 
multe ori, rămâne indiferentă la drama victimelor acestui fenomen. În consecinţă, vă întreb respectuos:  

1. Ce strategie are Ministerul Muncii, şi în special Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi 
Adopţie, pentru diminuarea fenomenului cerşetoriei copiilor?  

2. Care sunt sancţiunile aplicate în prezent împotriva părinţilor depistaţi că îşi trimit copiii la cerşit?  
3. Câte astfel de pedepse au fost aplicate în ultimii doi ani, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Dâmbovița?  
4. Din datele deţinute de MMPS, care este numărul copiilor cerşetori aflaţi în prezent în România?  
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5. Care este situaţia referitoare la copiii trimişi la cerşit din judeţul Dâmbovița?  
Solicit răspuns scris.         

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
 

Adresată domnului Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  
 

Care sunt soluțiile pentru asigurarea necesarului de lemne de foc 
din pădurea proprietate privată a moștenitorilor și persoanelor în vârstă? 

 

Stimate domnule ministru,  
Aduc în atenția dumneavoastră o problemă cu care se confruntă foarte mulți cetățeni din România, acum, în prag de 

iarnă, care se suprapune cu contextul economic nefavorabil în care se află țara noastră.  
Astfel, mai multe primării din județul Botoșani înregistrează în fiecare zi sesizări din partea cetățenilor, care se plâng de 

faptul că nu vor putea obține lemn de foc de pe suprafețele pe care familiile lor le dețin.  
Reglementările în materie prevăd că doar proprietarilor li se poate aproba cererea de marcare a arborilor în vederea 

recoltării, dar în practică întâlnim sute de situații în care proprietarii de pădure din comunitățile locale sunt persoane în vârstă, 
nedeplasabile sau decedate, iar persoanele care au dreptul de folosință nu pot dovedi proprietate pentru că încă nu au 
documente în acest sens, iar lipsa actelor de proprietate împiedică obținerea lemnului de foc.  

Dacă în cazul persoanelor în vârstă sau nedeplasabile, una dintre soluții ar fi ca o altă persoană să le poată reprezenta în 
această procedură, situația este mult mai delicată în cazul moștenitorilor care, în majoritate covârșitoare, din lipsa banilor nu au 
demarat procedurile pentru deschiderea succesiunii și astfel, în această iarnă vor sta în frig.   

Suprapunerea actualelor prevederi, care nu le permit marcarea, respectiv folosirea lemnului pentru foc din pădurile 
proprietate privată, cu creșterile uriașe de prețuri la energia electrică, gaze acolo unde sunt rețele, la produsele alimentare de 
bază și la toate serviciile publice, va fi fatală pentru milioane de consumatori casnici, în special din mediul rural și urban mic.  

În acest context vă propun să identificăm împreună, la nivel de legislativ și executiv, o soluție cât mai rapidă, în regim 
de urgență, astfel încât cei care dețin suprafețe de pădure în proprietate privată, în situațiile în care lemnul a fost declarat că 
poate fi folosit pentru foc să fie lăsați să exploateze respectivele zone în acord cu legislația în vigoare, însă numai după ce 
arborii au fost marcați și verificați de către ocoalele silvice care le au în administrare.  

Sunt convinsă că vă veți apleca asupra acestei situații și alături de noi, parlamentarii aleși de cetățenii, vor reuși să le 
reprezentăm interesele cu bună-credință și nu îi vom abandona în prag de iarnă.   

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Alexandra Huțu 
*** 

 

Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru al României 
 

Scumpiri alimente de bază 
Stimate domnule prim-ministru,  
Potrivit ultimelor date furnizate de Institutul Național de Statistică, în România, produsele alimentare de bază s-au 

scumpit în ultimul an cu 3%, iar experții din industrie anunță că tendința va continua. Dat fiind acestea, doresc să vă adresez 
următoarele întrebări:  

1. Care este cauza scumpirii galopante a prețurilor la produsele alimentare de bază?  
2. Care sunt măsurile luate de Guvernul României în vederea diminuării tendinței creșterii prețurilor la alimente?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral.  
Cu aleasă considerație,       Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 
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Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  
 

Scumpiri alimente de bază 
Stimate domnule ministru,  
Potrivit ultimelor date furnizate de Institutul Național de Statistică, în România, produsele alimentare de bază s-au 

scumpit în ultimul an cu 3%, iar experții din industrie anunță că tendința va continua. Dat fiind acestea, doresc să vă adresez 
următoarele întrebări:  

1. În ce măsură creșterea prețurilor la alimentele de bază este o cauză directă a lipsei reformelor în domeniul 
agriculturii?   

2. Cum sunt susținuți agricultorii români să asigure nevoile piețelor și să ofere marfă supermarketurilor?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral. 
Cu aleasă considerație,       Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Eliminarea tarifelor pentru serviciile de tip roaming între România și Republica Moldova 
 

Domnule ministru, 
Semnarea unui acord bilateral pentru eliminarea tarifelor pentru serviciile de tip roaming între România și Republica 

Moldova ar aduce avantaje reale ambelor populații. Dincolo de înlesnirea comunicării, se va transmite și un nou mesaj de 
apropiere între popoarele noastre înfrățite.   

Vă rog să-mi argumentați de ce trenează punerea în practică a acestui proiect pe cât de abițios pe atât de util și normal, 
dar și ce demersuri va face Ministerul Afacerilor Externe în acest sens.    

Solicit răspuns scris. 
Cu stimă,          Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

 

Adresată domnului Virgil Popescu, ministrul Energiei, ministrul interimar al Economiei, Antreprenoriatului  
   și  Turismului 

    domnului Chirițoiu Ct. Bogdan-Marius, președintele Consiliului Concurenței 
    domnului Claudiu Daniel Dolot, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor 

 
Ce măsuri ați adoptat pentru oprirea valurilor succesive de scumpiri  

de la carburanți, la curent, gaze, alimente, produse și servicii de bază pentru cetățeni? 
 

Stimate domnule ministru/Stimate domnule președinte,  
Ce a făcut în ultimul an ministerul/instituția pe care o conduceți pentru a-i ajuta pe români în lupta cu prețurile?  
În timp ce vă sfâșiați pentru ciolanul puterii cu cei de la USR-PLUS, românii se prăbușesc în prăpastia scumpirilor 

masive și al sărăciei.  Datele oficiale anunțate de Institutul Național de Statistică reconfirmă avertismentele repetate ale PSD și 
arată cât de importante sunt inițiativele sale, precum protejarea consumatorului vulnerabil, creșterea salariului minim și 
plafonarea prețurilor la electricitate și gaz.  

În pofida gravității situației domnule ministru, / domnule preșesinte de ce nu luați măsuri imediate cu intrare în vigoare 
de la începutul sezonului rece?   

În loc de bunăstare, sărăcie! În loc de dezvoltare, prăbușire! În loc de stabilitate și bună guvernare, haos și dezastru! 
Asta le-ați oferit românilor de aproape 2 ani de zile.  

Vă rog să-mi spuneți concret ce faceți pentru cei peste 1 milion de familii, care nu-și permit plata facturilor la energie 
electrică și gaz, având în vedere că măsura compensării nu este suficientă?  

Doar 1 leu în plus la salariu mediu brut și sute de lei în minus în buzunare, din cauza scumpirilor, înseamnă o scădere 
dramatică a puterii de cumpărare a majorității românilor. Ce faceți pentru cetățenii care au acest nivel salarial, cât și pentru cei 
cu salariul minim pe economie?  
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Este o discrepanță imensă între creșterile de salarii și cele ale energiei și produselor din coșul lunar de consum. În luna 
iulie 2021, câștigul salarial mediu nominal brut a fost 5780 lei, cu doar 1 leu mai mare decât în luna iunie 2021. În schimb, 
energia electrică s-a scumpit cu 24,65%, gazele au crescut cu 21,51%, iar combustibili cu 14,11%.   

Ce măsuri ați luat pentru a atenua aceste creșteri și pentru a le ține la un nivel acceptabil pentru populație, având în 
vedere o creștere galopantă a inflației cu 5,3% și cu o estimare ce va depăși 7% la finalul anului, mult peste orice prognoză?  

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Daniela Oteșanu 
*** 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației  
      domnului Dan Vîlceanu, ministrul Finanțelor     
 

De ce nu ați respectat cadrul legal privind majorarea salariilor angajaților din învățământ, care a devenit  
una din cele mai slab plătite categorii de bugetari? 

 

Stimate domnule ministru Cîmpeanu/Vîlceanu, 
Situația din învățământul preuniversitar este gravă. Zeci de mii de profesori pleacă din sistemul de educație. Lipsa unei 

protecții reale în unitățile școlare și modul haotic de gestionare a începerii anului școlar 2020-2021 și 2021-2022 a provocat o 
teamă accentuată în rândul profesorilor. Astfel, foarte mulți dascăli cu vârste de peste 60 de ani și-au manifestat intenția de a se 
retrage din învățământ.  

Profesorii și toți angajații din educație, după ce au fost abandonați de guvernanți și au fost lăsați singuri în lupta cu 
pandemia, fără testări permanente, fără alocări suplimentare de fonduri pentru achiziția de materiale de protecție, au fost și 
batjocoriți atât de Guvernul Orban, cât și de Guvernul Cîțu prin anularea majorărilor salariale cuvenite conform legilor în 
vigoare.   

Așadar, atât profesorii, cât și personalul auxiliar, înspăimântați de lipsa oricărei protecții în fața COVID și a lipsei de 
interes din partea guvernanților în ceea ce privește nivelul scăzut de salarizare nu mai vor să se întoarcă în școli. În special, cei 
peste 60 de ani preferă să iasă la pensie, decât să-și riște viața lor și a propriilor familii. Le e teamă de infectări în rândul 
elevilor, le e teamă de infectări în rândul profesorilor, le e teamă de infectările din rândul elevilor care fac naveta cu 
microbuzele spre orașe și înapoi, spre case, le e teamă că nu vor mai veni niciodată acele majorări de salarii, deși sunt cuprinse 
în legislație.  

Salariile mizere, lipsa condițiilor decente de lucru și trecerea la sistemul digitalizat a creat un adevărat haos în 
învățământ, totul fiind suprapus cu pandemia de coronavirus și lipsa măsurilor coerente de protecție sanitară pentru profesori și 
elevi. În anul școlar trecut au plecat din sistem circa 14.000 de cadre didactice. Unde vreți să ajungem cu acest exod al 
profesorilor, care este al doilea ca proporție după cel al medicilor.  

Domnule ministru al educației / finanțelor , trag un semnal de alarmă foarte serios. Așa nu se mai poate. Vă rog să-mi 
precizați care au fost cauzele care au condus la neacordarea majorărilor de salarii pentru personalul din învățământ la nivelul 
grilei de salarizare din 2022?   

De ce nu ați susținut, ca măcar la rectificarea bugetară de la începutul acestei luni, cu câteva zile înainte de începerea 
anului școlar să fie acordate sumele necesare pentru creșterea salariilor profesorilor, măcar în tranșe, la început și la final de an 
școlar?  

În opinia dumneavoastră este echitabil ca un profesor din învățământul preuniversitar cu o vechime de peste 15 ani, cu 
toate gradele didactice să aibă un salariu de două-trei ori mai mic decât alți angajați care lucrează în administrația publică și 
desfășoară activitate de birou?  

PSD își respectă cuvântul și angajamentele privind salariile profesorilor. PSD a depus amendamente pentru respingerea 
tăierilor introduse de actualul guvern în proiectul de rectificare bugetară.   

Veți susține în Parlament prin vot în calitate de deputat și de ministru al educației / ministru al finanțelor majorarea 
salariilor profesorilor, cum prevede cadrul legal și cum a propus PSD pentru a îndrepta astfel abuzul făcut de Guvern care a 
tăiat practic salariile profesorilor prin neacordarea drepturilor legale?  

Domnule ministru al educației susțineți testarea gratuită și periodică a tuturor cadrelor didactice și a personalului 
auxiliar, testarea gratuită și prioritară a elevilor cu simptome sau a elevilor din clasa/școala în care a fost depistat un caz 
pozitiv, precum și asigurarea gratuită de măști pentru tot personalul din învățământ și pentru toți copiii?  
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Domnule Cîmpeanu/Domnule Vâlceanu veți vota în Parlament proiectul de lege inițiat de PSD pentru acordarea de 
stimulente personalului din educație pentru gradul ridicat de risc la contaminare COVID și asigurarea resurselor pentru 
protejarea lor și a familiilor, în cuantum de 2000 de lei/lună pentru cadre didactice și 1500 de lei/lună pentru personal auxiliar?  

Solicit răspuns oral și în scris, în termenul legal de 15 zile sau de maxim 30 de zile, în cazul unei motivații justificate 
înaintate Biroului permanent al Camerei Deputaților.  

Cu stimă,         Deputat 
Dan-Constantin Șlincu 

*** 
 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Transporturilor 
 

Implementarea Legii 246/2020 privind utilizarea, conservarea și protecția solului 
 

Stimate domnule ministru, 
Legea nr. 246/2020 privind utilizarea, conservarea și protecția solului, în vigoare de la 01 ianuarie 2021 a fost publicată 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1057 din 10 noiembrie 2020.  
Prin art. 33 se reglementează faptul că:  
(1) Autoritatea administrației publice centrale din domeniul transporturilor are următoarele atribuții și răspunderi:  
a) elaborează și aplică programe pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, a transporturilor multimodale și a 

transportului combinat, cu respectarea prevederilor prezentei legi;  
b) identifică zonele de risc la alunecări de teren, la accidente carstice și/sau cele datorate exploatărilor miniere 

subterane, în zonele de responsabilitate.  
(2) Autoritatea administrației publice centrale din domeniul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației are 

următoarele atribuții și răspunderi:  
a) dezvoltă planuri și programe care materializează politica națională de amenajare a teritoriului și localităților;  
b) urmărește protejarea patrimoniului natural, inclusiv prin măsuri impuse unităților care desfășoară activități în 

domeniul turismului, și încurajează aplicarea principiilor ecoturismului;  
c) identifică zonele de risc la alunecări de teren, în zonele de responsabilitate.  
În acest sens, vă rog să-mi comunicați o situație cu măsurile adoptate referitoare la implementarea prevederilor acestei 

legi. Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!         Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Interpretarea greșită a Ordinului comun ME/MS 5196/1756/3.09.2021 în privința comunei Afumați, jud. IF 
 

Domnule ministru,  
În data de 19.09.2021 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov a adoptat Hotărârea nr. 162 prin care pentru 

școlile și grădinițele din Comuna Afumați, județul IF, a fost aprobat scenariul de funcționare online, iar apoi s-a revenit asupra 
deciziei prin Hotărârea nr. 163/20.09.2021 deoarece, conform prevederilor Ordinului comun emis de Ministerul Educației (nr. 
5196/03.09.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 1756/03.09.2021), Comuna Afumați nu îndeplinea condițiile scenariului de 
funcționare online.  

Conform declarațiilor prefectului județului Ilfov, Daniel-Tudorel Zamfir, care deține și calitatea de președinte a CJSU 
Ilfov, această greșeală a fost „de interpretare, de analiză a ordinului comun”.  

Această Hotărâre, care a determinat pentru o zi trecerea în online a elevilor și preșcolarilor dintr-o întreagă comună, nu a 
făcut altceva decât să genereze o situație absurdă pentru copii, părinți și profesori într-o perioadă în care stabilitatea și 
predictibilitatea sistemului de educație sunt deja puse la grea încercare.   

În plus, lipsa de înțelegere a unui text simplu, „(3) Scenariul de funcționare al unității/instituției de învățământ pe 
parcursul anului școlar/universitar se va actualiza săptămânal, cu referință la fiecare zi de vineri, în funcție de situația privind 
evoluția epidemiologică publicată pe site-ul DSP, prin raportare la prevederile art. 3”, este cel puțin frapantă venind din partea 
unui conducător al unei instituții atât de importante precum Instituția Prefectului Județul Ilfov și, în același timp, a Comitetului 
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Județean pentru Situații de Urgență Ilfov care ar trebui să demonstreze o înțelegere superioară a textelor care îi guvernează 
activitatea și să informeze corect cetățenii în privința situațiilor de urgență și a măsurilor impuse de pandemie.  

Având în vedere cele de mai sus și gravitatea consecințelor interpretării greșite a unui act normativ, domnule ministru, 
vă întreb:  

• Ce măsuri veți lua față de Prefectul județului Ilfov pentru contribuția pe care a avut-o la generarea situației din comuna 
Afumați?  

Solicit răspuns în scris.         Deputat 
Cu respect,           Laurențiu Țepeluș 

*** 
 
Adresată domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Interpretarea greșită a Ordinului comun ME/MS 5196/1756/3.09.2021 în privința comunei Afumați, jud. IF 
 

Stimate domnule ministru, 
După cum știți, în data de 19.09.2021 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov a adoptat Hotărârea nr. 162 

prin care pentru școlile și grădinițele din Comuna Afumați, județul IF, a fost aprobat scenariul de funcționare online, iar apoi s-
a revenit asupra deciziei prin Hotărârea nr. 163/20.09.2021 deoarece, conform prevederilor Ordinului comun emis de 
Ministerul Educației (nr. 5196/03.09.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 1756/03.09.2021), Comuna Afumați nu îndeplinea 
condițiile scenariului de funcționare online.  

Conform declarațiilor prefectului județului Ilfov, Daniel-Tudorel Zamfir, vina pentru această greșeală este a tuturor 
celor implicați, dar că propunerea a venit din partea Inspectoratului Școlar Județean, aspect susținut și de preambulul Hotărârii 
nr. 162/19.09.2021 care menționează Adresa Inspectoratului Școlar Județean Ilfov nr. 13753/19.09.2021.  

De asemenea, prefectul județului Ilfov a declarat public faptul că a fost greșit interpretat Ordinul comun menționat 
anterior de către reprezentanții tuturor instituțiilor implicate, fapt susținut de realitatea adoptării Hotărârii nr. 162.   

Această Hotărâre, care a determinat pentru o zi trecerea în online a elevilor și preșcolarilor dintr-o întreagă comună, nu a 
făcut altceva decât să genereze o situație absurdă pentru copii, părinți și profesori într-o perioadă în care stabilitatea și 
predictibilitatea sistemului de educație sunt deja puse la grea încercare.   

În plus, lipsa de înțelegere a unui text simplu, „(3)Scenariul de funcționare al unității/instituției de învățământ pe 
parcursul anului școlar/universitar se va actualiza săptămânal, cu referință la fiecare zi de vineri, în funcție de situația privind 
evoluția epidemiologică publicată pe site-ul DSP, prin raportare la prevederile art. 3”, este cel puțin frapantă venind din partea 
unor conducători de instituții, printre care și Inspectorul Școlar General care ar trebui să demonstreze o înțelegere superioară a 
textelor care îi guvernează activitatea, având în vedere importanța funcției pe care o deține și influența pe care o are aceasta 
asupra a generații întregi de elevi.  

Ca secretar al Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților consider că este nu doar datoria, ci și obligația mea 
morală să vă întreb:  

• Ce măsuri veți lua față de Inspectorul Școlar General al județului Ilfov pentru contribuția pe care a avut-o la generarea 
situației din comuna Afumați?  

Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Cu respect,           Laurențiu Țepeluș 

*** 
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 Interpelări 
 

Adresată: domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor   
De către:  domnul Costel Neculai Dunava, deputat  
Obiectul interpelării: Lucrare de apărare de mal, cu gabioane, în zona comunei Gura Văii, județul Bacău 

 

Stimate domnule ministru,  
Comuna Gura Văii se află în partea de sud a județului Bacău, pe malul stâng al Trotușului (în dreptul municipiului 

Onești de pe malul opus), în bazinul hidrografic al acestuia, în aval de cele 4 confluențe principale ce formează și cei mai 
importanți afluenți, respectiv Uz, Oituz, Cașin și Tazlău, ultimii 3             revărsându-se în râul Trotuș la o distanță de cca. 3 
km amonte de Gura Văii.  

Poziționarea pe malul stâng al râului Trotuș a adus inevitabil și problemele specifice și anume accidente hidrotehnice 
urmate de inundații, dar și revărsări de ape. Printre cele mai însemnate evenimente din istoria comunei Gura Văii, amintim 
ruperea Barajului Belci (Mun. Onești) în anul 1991, ce s-a soldat atît cu victime omenești cât și pagube materiale. De 
asemenea, în anii 2013, 2016, 2018, 2021 au fost depășite cotele de inundație, ceea ce a dus la accentuarea fenomenului 
eroziunii avansate a malului stâng al Râului Trotuș, ce pune în pericol iminent gospodăriile adiacente, la fiecare creștere de 
debit provocat de fenomene meteorologice.  

La nivelul Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în anul 2007, s-a aprobat Obiectivul de investiții "Amenajare 
râu Trotuș și afluenți pe tronson Ghimeș-Urechești, județul Bacău" iar prin Hotărârea Guvernului nr.65/2014 sau aprobat 
Indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investiții "Amenajare râu Trotuș și afluenți pe tronson Ghimeș Urechești, 
județul Bacău", respectiv Anexa nr II/97 la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007. Finanțarea obiectivului de investiții se face din 
fonduri externe rambursabile, de la titlul 56 –"Programe cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", 
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această 
destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  

Proiectul este implementat de către Administraţia Naţională „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Siret 
și este co-finanțat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 5 - 
Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, domeniul major de 
intervenţie 1 - Protecţia împotriva inundaţiilor.  Valoarea estimată eligibilă a proiectului este de 105.168.376 lei, din care 90% 
reprezintă contribuția Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune, iar restul de 10% este asigurat de la bugetul de stat. Comuna 
Gura Văii figurează, alături de UAT Onești, la Obiectul XI, ce prevedere o lucrare de apărare de mal cu gabioane pentru o 
lungime de 1000 metri liniari. De ani de zile, aceste investiții hidrotehnice extrem de importante pentru toate comunitățile 
situate pe cursul Trotușului, stagnează nepermis de mult, mai ales că finanțarea a fost asigurată.   

Luând act de faptul că, până la această dată, s-au executat lucrări doar pentru obiectele I-Ghimeș, II-Palanca, III-
Brusturoasa, V-Asău și VI-Comănești, locuitorii din această zonă se întreabă prin câte inundații trebuie să mai treacă Gura 
Văii pentru a beneficia de investițiile iminente, necesare și temeinic oportune pentru a preveni și evita posibile pierderi de vieți 
omenești sau pagube materiale.   

Vă solicit să îmi comunicați stadiul actual al acestor lucrări și data estimativă a finalizării tuturor lucrărilor acestui 
obiectiv de investiții.   

Solicit răspuns scris și oral.     *** 
 

Adresată:  domnului Florin-Vasile Cîțu, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene  
De către:  doamna Oana Consuela Florea, deputat 
Obiectul interpelării:  Angajamentele asumate de statul român în contextul Programului Național de Redresare și Reziliență  

  
Stimate domnule ministru,  
Având în vedere că forma finală a Planului Național de Redresare și Reziliență a fost depusă în luna septembrie la 

Comisia Europeană, vă rugăm să ne precizați care sunt angajamentele asumate de statul român in ceea ce privește sistemul de 
pensii și politica fiscală a României.   

De asemenea, vă rugăm să ne precizați dacă țara noastră trebuie să îndeplinească anumite condiționalități referitoare la 
companiile de stat și la salariile din sectorul bugetar.   

Va mulțumesc!       *** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații 

 

 
Românii-vlahi din Valea Timocului trebuie să-și recapete dreptul la învățătură, religie și cultură în limba maternă! 

 
Dragi colegi, 
este timpul să îl abandonăm pe „nu se poate” sau pe un alt prieten bun al autorităților române - „nu este momentul” – 

atunci când vine vorba despre drepturile românilor din afara granițelor. De prea multe decenii, statul român a ezitat să-și apere 
etnicii români din afara granițelor, fie din prea mult bun simț, fie din necunoaștere sau prostie, fie că așa li s-a spus că este 
„corect politic”, sau așa se face „diplomația pașilor mici”. Este cazul să facem un pas mare și ferm în față. Politica pașilor 
mărunți nu a făcut altceva decât să ne îndepărteze de cei care gândesc și simt românește. Avem românii din Ucraina, 
Transnistria și cei peste 300.000 de români din Serbia, care nu au dreptul să-și construiască biserici, să aibă cel puțin câteva 
ore de „limba maternă”, sau să-și vorbească limba în instituțiile de stat. 

Dragi colegi,  
Vreau să vă anunț și de la tribuna Parlamentului că atât timp cât voi fi deputat mă voi lupta pentru drepturile etnicilor 

români din afara granițelor. Săptămâna trecută 56 de parlamentari au semnat pentru susținerea cauzei  
d-lui Dușan Pârvulovici – liderul românilor-vlahi din Valea Timocului - condamnat pe nedrept! 
Nu suntem puțini, doar împreună putem face lucruri cu adevărat importante pentru țară. Apelul nostru a fost trimis în 

atenția Președintelui României, Ministrului Afacerilor Externe și Ambasadei Serbiei la București.  
Prin acest APEL am solicitat tuturor autorităților care au competențe directe să ia măsuri, de urgență, pentru a-i ajuta pe 

frații noștri din statul vecin. Dușan Pârvulovici este director fondator al Agenției Timoc-Press și președinte al Comitetului 
pentru Drepturile Omului din Negotin, militant activ pentru drepturile cultural-spirituale și identitare ale românilor-vlahi din 
Serbia de Răsărit. Procesul intentat acestuia a ridicat o serie de întrebări și suspiciuni și este posibil ca el să fi fost condamnat 
pe criterii etnice și politice. 

În această vară, împreună cu alți colegi parlamentari am fost la fața locului și ne-am documentat în legătură cu acest caz, 
am vorbit cu ministrul afacerilor externe și vom continua acțiunile pe căi parlamentare și diplomatice până vom avea o soluție 
echilibrată în acest caz. 

De la tribuna Camerei Deputaților, solicit tuturor deputaților să se aplece asupra acestui caz și să ne organizăm pentru a 
salva ce se mai poate salva – speranța că românismul nu a fost dat uitării. Etnicii români din afara granițelor vor să-și păstreze 
identitatea și cultura, dar fără ajutorul nostru, vor fi, pur și simplu striviți de interesele altor state. 

 

Deputat 
Dumitru Flucuș 

*** 
Prioritățile Guvernului PNL în domeniul agriculturii 

 

Preocuparea PNL pentru adoptarea acelor măsuri care să vină în sprijinul agriculturii românești este una reală și 
susținută, Guvernul creând pentru fermieri numeroase oportunități de sprijin al investițiilor în agricultură și dezvoltare rurală 
pentru perioada de tranziție 2021-2022.  

Este foarte important, însă, ca oamenii din domeniu să știe în timp util care sunt facilitățile de care dispun și ce 
programe agricole pot fi finanțate în această perioadă, dar și elementele de noutate referitoare la condițiile de accesare și 
implementare a acestora. Tocmai de aceea, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a lansat în dezbatere publică în ultima 
săptămână proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații 
protejate pentru anul 2021, precum și proiectul de HG privind stabilirea pentru anul 2021 a cuantumului per hectar al plăţii 
unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici 
agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri și a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru 
măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine. 
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Știm cu toții care sunt dificultățile cu care se confruntă în prezent fermierii români și ne propunem ca statul român să le 
fie partener pentru a putea trece mai ușor peste provocările pe care le au de depășit. De aceea, trebuie menționat că toate aceste 
măsuri, pe care urmează Ministerul Agriculturii să le implementeze, în următoarea perioadă, vin în întâmpinarea solicitărilor 
formulate chiar de către reprezentanții structurilor asociative din sector.  

Concret, în ceea ce privește piața legumelor, principala problemă o reprezintă, în acest moment, oferta mare de produse 
care nu sunt absorbite în piață, fapt ce determină prețuri de achiziție mici, care nu asigură o rentabilitate a activităților de 
producție din acest sector. Astfel, prin noul HG se propune ca resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de 
minimis la cultura de legume în spații protejate să fie în valoare de 153.730 mii lei, ca urmare a suplimentării plafonului. În 
felul acesta, dorim să asigurăm sustenabilitatea politicilor de susținere financiară a producătorilor din sectorul horticol, 
respectiv a producției de legume în spații protejate. 

Totodată, Guvernul creează posibilitatea ca, din data de 18 octombrie 2021, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură să poată acorda plăţi în avans în cadrul schemelor de plăţi directe din sectorul vegetal și zootehnic într-un procent 
de maximum 70%, măsură de care vor beneficia aproximativ 800.000 de fermieri. Considerăm că, astfel, va fi asigurată 
finanțarea necesară pentru lucrările specifice din toamnă și vom crea premisele prin care fermierii își vor putea elabora 
planurile de afaceri pe termen scurt. 

Chiar dacă agricultura românească se confruntă cu numeroase probleme, precum deficitul forței de muncă, schimbările 
climatice, capacitatea redusă de stocare și depozitare a materiei prime, slaba putere de negociere a fermierilor mici, 
angajamentul ferm al PNL este de a asigura la nivel guvernamental, prin Ministerul Agriculturii, capitalul necesar programelor 
de investiții și de a facilita accesul la acești bani.  

Guvernul PNL rămâne, așadar, același partener de încredere pentru fermierii români, fiind conștienți că doar printr-un 
astfel de parteneriat agricultura românească își va putea consolida performanţele și va deveni competitivă pe termen lung! 

 

Deputat 
Alexandru Popa 

*** 
Autoritatea europeană pentru pregătire și răspuns în caz de urgență sanitară (HERA) 

 

Stimate colege / Stimați colegi, 
Contramăsurile medicale sunt esențiale pentru combaterea amenințărilor la adresa sănătății.  
Astfel, în data de 16.09.2021, Comisia Europeană a lansat Autoritatea europeană pentru pregătire și răspuns în caz de 

urgență sanitară (HERA) pentru a preveni, a detecta și a răspunde rapid la urgențele sanitare. 
HERA va anticipa amenințări și potențiale crize sanitare, prin colectarea de informații și prin consolidarea capacităților 

de răspuns necesare.  
Atunci când survine o situație de urgență, HERA va asigura dezvoltarea, producerea și distribuirea de medicamente, de 

vaccinuri și de alte contramăsuri medicale – cum ar fi mănuși și măști – care au lipsit adesea în prima fază a răspunsului la 
criza provocată de noul coronavirus. 

Această autoritate reprezintă un pilon esențial al Uniunii Europene a Sănătății și va completa o lacună în ceea ce 
privește răspunsul și pregătirea UE pentru situații de urgență sanitară. 

Cercetarea și inovarea vor constitui un element central al HERA, deoarece noua autoritate își propune să promoveze și 
să sprijine dezvoltarea de tehnologii medicale și producția acestora. 

Ne bazăm pe învățămintele desprinse din criză: nu putem asigura sănătatea cetățenilor noștri fără capacități industriale 
în UE și fără lanțuri de aprovizionare funcționale.  

Am reușit să îmbunătățim în timp record producția de vaccinuri împotriva COVID-19, atât pentru Europa, cât și pentru 
restul lumii, dar trebuie să fim mai bine pregătiți pentru viitoarele crize sanitare.  

HERA va institui noi capacități de producție adaptabile și lanțuri de aprovizionare securizate, pentru a ajuta Europa să 
reacționeze rapid atunci când este necesar. 

Trebuie depuse mai multe eforturi pentru a ne asigura că suntem mai bine pregătiți pentru următoarele provocări. 
Cu stimă,          Deputat 

Dr. Nelu Tătaru  
*** 
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România nu recunoaște legitimitatea alegerilor organizate în Crimeea pentru Duma de Stat a Federației Ruse 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Între 17 și 19 septembrie s-au desfășurat alegeri pentru Duma de Stat a Federației Ruse. Pe lângă simulacrul de 

democrație pe care vor să-l pună în scenă aceste alegeri, Rusia și-a arătat încă o dată disprețul față de dreptul internațional, 
suveranitatea și independența statelor, organizând alegeri în teritorii ilegal anexate. România, prin Ministerul Afacerilor 
Externe, și-a exprimat dezacordul profund pentru această acțiune. Din comunicatul remis se arată că Ministerul Afacerilor 
Externe nu recunoaște legitimitatea alegerilor organizate în Crimeea pentru Duma de Stat a Federației Ruse și regretă 
organizarea scrutinului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.  

Ministerul Afacerilor Externe reafirmă sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și reamintește 
că România nu recunoaște anexarea ilegală a Republicii Autonome Crimeea și a orașului Sevastopol de către Federația Rusă. 
De asemenea, MAE notează cu regret că Federația Rusă a deschis secții de votare în regiunea transnistreană a Republicii 
Moldova, în pofida poziției clare, contrare, a autorităților constituționale de la Chișinău, fapt ce contravine suveranității și 
integrității teritoriale a Republicii Moldova.  

Conform declarației Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, domnul Josep 
Borrell Fontelles, făcută anul trecut cu ocazia comemorării a șase ani de la anexarea ilegală a peninsulei Crimeea de către 
Federația Rusă, situația drepturilor omului în peninsula Crimeea s-a deteriorat semnificativ. Locuitorii peninsulei se confruntă 
cu restricții sistematice ale libertăților fundamentale, precum libertatea de exprimare, religia sau credința și asocierea și dreptul 
la întrunire pașnică. Drepturile tătarilor au fost grav încălcate prin închiderea presei tătare din Crimeea și interzicerea 
activităților Mejlisului, organismul lor de auto-guvernare, și persecuția liderilor și a membrilor comunității tătare.  

Mai mult, se arată în declarație, militarizarea crescândă a peninsulei continuă să aibă un impact negativ asupra situației 
de securitate din regiunea Mării Negre. Uniunea Europeană reiterează faptul că nu recunoaște și continuă să condamne această 
încălcare a dreptului internațional. Rămâne o provocare directă pentru securitatea internațională, cu implicații grave pentru 
ordinea juridică internațională care protejează integritatea teritorială, unitatea și suveranitatea tuturor statelor. Uniunea 
Europeană își menține angajamentul de a pune în aplicare pe deplin politica sa de nerecunoaștere, inclusiv prin măsuri 
restrictive. Uniunea Europeană solicită din nou statelor membre ONU să ia în considerare măsuri similare de nerecunoaștere, 
în conformitate cu Rezoluția Adunării Generale a ONU 68/262. De asemenea, Uniunea Europeană nu recunoaște și nu va 
recunoaște organizarea alegerilor de către Federația Rusă în peninsula Crimeea. Alegerile de anul acesta au menirea de sfida 
comunitatea internațională și statele suverane, Ucraina și Republica Moldova. Noi, românii, știm foarte bine, din istoria 
noastră, că Rusia, indiferent că s-a numit Imperiul Rus, URSS sau Federația Rusă, operează în același mod agresiv de secole. 
De aceea, solidaritatea cu cetățenii Ucrainei și ai Republicii Moldova este singura acceptabilă în acest context!  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Bogdan-Alexandru Bola 
*** 

 

Cresc investițiile străine în România 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Eficiența guvernării Partidului Național Liberal este dovedită pe zi ce trece, în ciuda fake-news-urilor aruncate în spațiul 

public de detractorii noștri. Astfel, investiţiile străine directe au ajuns la 3,962 miliarde de euro în primele şapte luni, 
comparativ cu 1,222 miliarde de euro în perioada similară din 2020, reprezentând o creştere de 224%, din care participaţiile la 
capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3,353 miliarde de euro, iar creditele intragrup au 
înregistrat valoarea netă de 609 milioane euro, potrivit datelor Băncii Naţionale a României.  

La finele lunii iulie 2021, în România existau 234.080 societăţi cu participare străină la capitalul social. Valoarea 
capitalului subscris se situa la 64,132 miliarde de dolari. Numărul firmelor cu capital străin nou înfiinţate în România a 
crescut, în primele şapte luni din 2021, cu 47,1%, comparativ cu perioada similară din 2020, la 3.104 de unităţi, conform 
datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Cele 3.104 de societăţi noi aveau un capital social subscris 
în sumă totală de 26,413 milioane de dolari, mai mare cu 477% faţă de cel al firmelor înmatriculate în ianuarie-iulie 2020, de 
4,574 miliarde de dolari. 
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În funcţie de domenii, cele mai multe firme înmatriculate în iulie 2021 au fost înregistrate în comerţul cu ridicata şi 
amănuntul, repararea auto şi moto (26,55% din total), activităţi profesionale, administrative, ştiinţifice şi tehnice (21,66%) şi 
transport, depozitare şi comunicaţii (16,20%), se mai arată în comunicatul BNR. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Este suficient să ne uităm pe cifre pentru că, așa cum am mai afirmat și cu alte ocazii, cifrele reprezintă un adevăr 

obiectiv care, atunci când sunt citite corect și interpretate competent, arată o realitate ce nu poate fi denaturată în funcție de 
interesele politice meschine ale unui partid sau altul. Guvernarea liberală a demonstrat că este singura capabilă să modernizeze 
România. Filosofia economică a acestei administrații este centrată pe investiții susținute și pe creștere economică organică, 
sănătoasă, nu bazată pe artificii precum wage-led-growth-ul PSD-ului care, umflând artificial salariile, se lăuda cu creștere 
economică ce era, în realitate, total fictivă, existentă numai pe hârtiile lor. Criza economică provocată de pandemia de Covid-
19 a fost una resimțită puternic de toate straturile societății românești. În acest context, trebuie să ne asigurăm că recuperarea 
este una rapidă și stabilă, lucru demonstrat de cifrele din diagnosticul asupra economiei românești. PNL face treabă și o va ține 
tot așa! 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Bogdan Iulian Huțucă 

*** 
Turismul viticol 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Pandemia de coronavirus ne-a afectat pe toți. Au avut de suferit nu numai sistemele de sănătate, ci și toate sectoarele 

economiei și modul nostru de viață. 
Serviciile, mai ales turismul, hotelurile şi restaurantele, paralizate în primele etape ale pandemiei, au devenit motorul 

principal de creştere în această vară.  
De ani buni, cramele și podgoriile nu mai reprezintă doar locuri destinate exclusiv amatorilor de vinuri și specialiștilor 

în oenologie. Amplasate în locuri pitorești și atractive în orice sezon, aceste locații au devenit veritabile atracții turistice. 
Enoturismul, cum mai este denumit, a început să fie extrem de apreciat în România, dar și internațional, în ultimii ani. 

Contextul actual care este dominat de restricții din cauza pandemiei, a influențat și domeniul viticol. Pandemia de 
COVID-19 a afectat industria vinului din România și turismul viticol, care până la izbucnirea crizei mergea pe o pantă 
ascendentă. În România, există aproximativ 250 de crame care produc vin îmbuteliat din care peste 100 de crame și-au deschis porțile 
pentru a face turism viticol. Din acestea însă doar un sfert oferă și facilități de cazare pentru turiștii care vin la degustări de vinuri.  

Există investitori la nivel național, care în ciuda faptului că acest sector de turism a fost afectat de pandemie, sunt de 
părere că se poate dezvolta dacă se fac investiții în infrastructura de cazare.  

Oamenii își doresc să călătorească, respectând condițiile impuse de pandemie și se concentrează pe destinații mai puțin 
cunoscute, deci nu atât de aglomerate. 

Turismul viticol în România are oportunități remarcabile să se dezvolte, urmărind cu abilitate și consecvență tendințele 
economice și sociale ale perioadei actuale. Dificultățile actuale pot să reprezinte un punct de pornire pentru noi afaceri de 
succes. 

Podgoriile românești sunt niște gazde perfecte, sunt frumoase și pitorești. 
În acest context, turismul viticol, alături de agroturism și turismul rural au o reală șansă de afirmare. 
Vă mulțumesc!  

Deputat 
Ică Florică Calotă 

*** 
Dezvoltarea României nu trebuie să fie subiect de scandal și avantaje politice, ci de unitate, asumare și consens 

Dragi colegi, 
În ultimele săptămâni am văzut cum o inițiativă bună nu doar că a dus la acuze din toate părțile, ci a provocat și o criză 

guvernamentală fără precedent. Despre necesitatea unui Program de Dezvoltare a României au vorbit toate partidele în 
campania electorală. Toți primarii s-au angajat în fața românilor că vor aduce rețele de apă-canal, gaze naturale, stradă, școală 
și spital. Dar scandalul nu a putut fi oprit. 
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Cu toate acestea, programul „Anghel Saligny” a devenit deja lege și poate fi îmbunătățit oricând în Parlament. 
Ministerul Dezvoltării a pus în consultare publică metodologiile de aplicare a acestuia și de acordare a finanțărilor. Oricine 
dorește să vină cu propuneri de îmbunătățire a acestui program, o poate face în următoarele zile. 

Eu mă bucur enorm de faptul că județul Sibiu, la fel ca toate celelalte județe, va beneficia de cel puțin 140 de milioane 
de lei, bani care vor fi distribuiți astfel: 4 milioane pentru fiecare comună și 7 milioane de lei pentru fiecare oraș. De asemenea, 
pentru fiecare municipiu (în afară de reședințele de județ) vor fi alocate 10 milioane de lei, iar pentru fiecare reședință de județ 
43 de milioane de lei.  

Acest program nu va fi o favoare politică făcută vreunui primar, ci un drept al comunităților locale. NU există 
discriminări sau condiționări în aplicare!  

Fiecare unitate administrativ-teritorială are garantată finanțarea minimă pentru cel puțin un proiect eligibil, iar 
localitățile care accesează împreună fondurile disponibile prin acest program, prin Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară, 
vor putea beneficia de o finanțare sporită cu 10%. 

Inovarea pentru acest program vine prin transparentizarea totală a alocărilor bugetare. Ministerul Dezvoltării pune la 
dispoziția beneficiarilor platforma digitală investitii.mdlpa.ro.  

În final, vreau să cred că prin acest proiect vom putea ajuta cele mai vulnerabile dintre comunitățile locale. Dacă peste 5 
ani vom avea în plus: 

 12.000 km de rețele de alimentare cu apă și canalizare; 
 700.000 de branșamente individuale la sistem de alimentare cu apă/canalizare; 
 2.000 km de drumuri județene și variante ocolitoare și  
 3.000 km de drumuri comunale atunci, nivelul de trai al fiecărui român se va îmbunătăți.  
Un guvern are datoria să lucreze pentru toți locuitorii țării, nu doar pentru cei din marile orașe, cu atât mai mult cu cât 

aproape jumătate din populația României trăiește în mediul rural și în localități mici.  
Prin acest program nicio localitate nu va fi lăsată în urmă. 

 

Deputat 
Christine Thellmann 

*** 
Declarație politică 

 

În prezent, aproape jumătate din populația României trăiește în mediul rural și în localități mici.   
Realitatea anului 2021 arată astfel:  
‐ 57% dintre UAT-uri  nu au canalizare, 
‐ 29% dintre localități nu dețin rețele de apă, 
‐ 70% din localități nu au acces la gaze naturale, 
‐ 20.000 km de drumuri județene și 27.000 km de drumuri comunale sunt nemodernizate. 
Dezvoltarea României este angajamentul cu care Partidul Național Liberal a participat  în alegerile de anul trecut, iar 

”Planul Național de Redresare și Reziliență” și  Programul „Anghel Saligny” sunt două dintre instrumentele prin care acest 
angajament  se poate transforma în realitate.  

Guvernul are datoria să lucreze pentru toți locuitorii țării, fără discriminare, să  asigurare o  dezvoltare armonioasă între 
regiuni și să recupereze decalajele existente în ceea ce privește modernizarea județelor. 

Astfel, Programul național de investiții "Anghel Saligny" reprezintă soluția finanțării investițiilor care vor asigura 
accesul cetățenilor la servicii esențiale, creșterea calității vieții și evitarea riscului de depopulare în comunitățile sărace.  

Necesarul total estimat la nivel național pentru infrastructura locală de transport, alimentare cu apă, canalizare, 
distribuție de gaze naturale  depășește 160 miliarde lei, iar circa 30% din acest necesar va fi acoperit prin bugetul de 50 de 
miliarde lei al programului "Anghel Saligny".  

Vor fi alocate cel puțin 140 milioane de lei pentru fiecare județ, 4 milioane de lei pentru fiecare comună și 7 milioane de 
lei pentru fiecare oraș, întregind astfel viziunea PNL pentru dezvoltarea României și garantând faptul că nicio localitate nu va 
fi lăsată în urmă.   

Acest program de investiții nu este un moft, nu este o invenție menită să favorizeze politic un anumit primar, ci este un 
program impus de realitatea românească, un drept al comunităților locale și, totodată, o garanție a faptului că nu vor exista 
discriminări sau condiționări în punerea în aplicare a acestuia.   



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 25 - 2021  
Săptămâna 20 - 24 septembrie 2021  

 

 

49 
 

Mandatul primit de primari de la cetățeni este cel de dezvoltare și de modernizare a localităților în care trăiesc, iar prin 
Programul „Anghel Saligny” sunt oferite pârghiile necesare aleșilor locali,  cei care cunosc cel mai bine problemele 
localităților pe care le reprezintă.   

Deputat 
Angelica Fădor 

*** 
Patru ani fără Mircea Ionescu-Quintus 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
15 septembrie 2017, o zi grea în istoria Partidului Național Liberal! O zi în care ne-am despărțit nu doar de un 

Președinte PNL, ci de un mare om politic și de stat! Cum nu mai sunt în zilele noastre! Mircea Ionescu-Quintus s-a identificat 
cu PNL și PNL s-a identificat cu domnia sa. Născut în martie 1917, în negrele zile ale Primului Război Mondial, Mircea 
Ionescu-Quintus se înscrie în 1936, la numai 19 ani, în Partidul Național Liberal. A avut parte de o educație politică aleasă. 
Liberal autentic, tatăl său, Ion G. Ionescu-Quintus, ales de nouă ori în Parlamentul României din postura de membru PNL, i-a 
fost mentor și i-a insuflat valorile și principiile pe care ulterior seniorul Mircea Ionescu-Quintus a ajuns să le întruchipeze. 

Tinerețea și maturitatea nu au fost perioade deloc ușoare pentru Mircea Ionescu-Quintus. După cum relata însuși marele 
liberal, „La 25 de ani, la superba vârstă de 25 de ani, eram în Cotul Donului, la 35 de ani eram la Canal, la 60 de ani se dărâma 
casa peste noi în cutremurul din 1977”. Adevăratele caractere se formează în urma experiențelor grele.  

Doamnelor și domnilor deputați, 
Asemenea seniorului și modelului de om politic care a fost Corneliu Coposu, trecut și el prin teroarea carcerală 

comunistă, Mircea Ionescu-Quintus a fost un exemplu de modestie, probitate intelectuală și morală. După Revoluția Română 
din 1989 s-a înscris în PNL și a fost ales deputat în 1990, în primul Parlament postcomunist. A deținut funcția de ministru al 
justiției în Guvernul Stolojan, primul guvern pluripartit de după 1989. Mircea Ionescu-Quintus a fost deputat în legislatura 
1990-1992 și senator în legislaturile 1996-2000 și 2004-2008. Între 1993 și 2001 a fost președintele Partidului Național 
Liberal, iar din 2001 și până la moartea sa a fost președinte de onoare al acestui partid. Toți cei din familia liberală, fie tineri 
sau ajunși la vârsta maturității, trebuie să ne uităm cu admirație la omul Mircea Ionescu-Quintus. Factor de echilibru, 
inteligență sclipitoare, un umorist senzațional! Un om care impunea respect! Vă ducem dorul, mai ales in vâltoarea de azi a 
PNL! Așa cum vă știu, ne-ați fi adus pe toți liberalii sub steagul PNL!  

Închei prin a-l cita pe însuși Mircea Ionescu-Quintus, ale cărui cuvinte, deși erau adresate de domnia sa memoriei celui 
care a fost Ionel Brătianu, cred că i se potrivesc în totalitate atunci când privim la cariera și activitatea sa politică: „O viaţă în 
care ai un crez şi pe care ţi-o dedici împlinirii acestui crez nu poate fi secerată de nici o moarte, oricât de nedreaptă, oricât de 
neaşteptată ar fi ea.” Dumnezeu să vă odihnească-n pace veșnică, domnule Mircea Ionescu Quintus! 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Florin Claudiu Roman 
*** 

 

Dacă la un moment dat se vor impune totuşi restricţii, şcolile să fie ultimele care să fie închise 
 

Noul an şcolar a început cu multe speranţe, dar şi cu ambiţii, însă nu trebuie pierdut din vedere contextul sanitar dificil 
în care ne aflăm. Cu toate acestea, o spun răspicat: şcoala trebuie să rămână deschisă cât mult timp posibil, iar dacă la un 
moment dat se vor impune totuşi restricţii, şcolile să fie ultimele care să fie închise. 

Avem o rată de vaccinare acceptabilă în învăţământ, aceasta depăşind 60 la sută, dar trebuie să fim sinceri şi să spunem 
că elevii se află mult mai în siguranţă la şcoală decât dacă orele s-ar desfăşura online. În această ultimă variantă, care nu este 
de dorit, supravegherea copiilor nu ar fi la fel de strictă.  

Sigur că la un moment dat, dacă numărul de cazuri va creşte îngrijorător, autorităţile vor fi nevoite să impună unele 
restricţii, dar repet, şcolile nu ar trebuie să fie afectate decât dacă nu există altă soluţie, iar prezenţa copiilor la cursuri le-ar 
pune sănătatea în pericol. 

Deocamdată s-au deschis şcolile, dar peste puţin timp va începe şi noul an universitar. 
Avem un an şi jumătate de când educaţia se desfăşoară cu precădere online. A fost dificil pentru toată lumea, inclusiv pentru 
cei din mediul universitar. Însă nu toate şcolile au dotările necesare pentru a desfăşura cu succes ore în format online. Chiar şi 
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unii studenţi au recunoscut că pentru cariera lor a fost un an pierdut, pentru că le-a fost extrem de dificil să acumuleze 
cunoştinţe noi în formatul online. 

Apreciez că Ministerul Educaţiei îmbrăţişează soluţia prezenţei fizice a tinerilor în bănci. Este important ca şi în 
continuare lucrurile să rămână la fel, fără să întâmpinăm problemele prin care am trecut în ultimele 18 luni. 

Toţi cei implicaţi în procesul educaţional trebuie să respecte normele de protecţie stabilite, astfel încât anul şcolar să se 
desfăşoare normal, pentru dezvoltarea sănătoasă şi armonioasă a copiilor noştri. 
 

Deputat 
George Șișcu 

*** 
PNL continuă guvernarea responsabilă a României! 

Stimate colege / Stimați colegi, 
În pofida tuturor obstacolelor pe care le-am întâmpinat în ultima perioadă din cauza crizei provocate de USR-PLUS, 

guvernarea țării este asigurată în mod responsabil de PNL.  
Guvernul condus de Florin Cîțu a aprobat OUG cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021. Rectificarea 

este pozitivă, cu bani în plus către domenii importante şi investiţii. Creșterea economică peste așteptări din acest an, datorată 
măsurilor luate de guvernele conduse de PNL, a făcut posibilă această rectificare pozitivă. S-a schimbat estimarea de creştere 
economică prognozată la începutul anului și care a stat la baza fundamentării bugetului, estimarea actuală fiind de 7% faţă de 
cea iniţială de 4,3%. 

Au primit fonduri suplimentare următoarele ministere: 
1) Ministerul Sănătății, +3,7 miliarde lei (cu 3 miliarde lei mai mult decât în 2020, cu 4,4 miliarde lei mai mult ca în 

2019, şi dublu faţă de 2018, an fără criza economică actuală) 
2) Ministerul Dezvoltării, +2,3 miliarde lei. Din acești bani în plus alocați la rectificare, 2 miliarde lei vor fi cheltuite 

pentru investițiile locale finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. 200 de milioane lei mai sunt alocate 
suplimentar pentru investiții majore, derulate prin Compania Națională de Investiții, iar 30 milioane lei – pentru locuințe 
sociale.  

3) Ministerul Educației, +964 milioane lei 
4) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, +760 milioane de lei 
5) Ministerul Transporturilor, +660 milioane de lei  
De asemenea, a fost suplimentat Fondul de rezervă, Ministerul Finanţelor strângând deja până acum cereri de peste 1 

miliard lei pentru localităţile afectate de inundații. 
Pentru PNL investițiile și dezvoltarea României sunt priorități la guvernare! În prima parte a anului, investiţiile au avut 

o contribuţie majoră la creşterea PIB de peste 5 puncte procentuale în trimestrul 2, ceea ce arată că investiţiile sunt motorul 
creşterii economice. 

Un guvern are datoria să guverneze pentru toți locuitorii țării, în interesul acestora. Cei care sunt preocupați de bătălii 
interne, de lupte pentru putere, nu fac decât să arate iresponsabilitate. 

Pentru români, Guvernul și PNL încearcă să găsească soluții la problema facturilor mărite la energie. În contextul 
creșterii prețului facturilor la energie, PNL a acordat o atenție deosebită identificării de soluții pentru a-i proteja și sprijini pe 
români. 

O primă soluție a fost adoptatea de către Parlament a legii consumatorului vulnerabil. Legea va fi aplicată începând cu 1 
noiembrie 2021, iar între 1 şi 5 milioane de oameni vor beneficia de suport din partea statului prin această lege. 

Dar nu este îndeajuns pentru această iarnă ca să îi protejeze pe români. De aceea, premierul Cîțu a anunțat că mai sunt şi 
alte măsuri pe care Guvernul le ia în calcul pentru această iarnă. 

Guvernarea merge mai departe, pentru că românii nu trebuie să sufere din cauza iresponsabilității unor colegi care au 
pus mai presus orgoliile personale! PNL este un partid responsabil, iar toate măsurile pe care le luăm sunt pentru binele 
românilor! 

Vă mulțumesc!          Deputat 
George Stângă 

*** 
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PNRR va fi semnat pe 27 septembrie! 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Cel mai mare program de investiții din istoria României este la un singur pas de aprobare formală. Astfel, pe 27 

septembrie, președintele Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen va sosi în România pentru a semna Planul 
Național de Redresare și Reziliență. Uniunea Europeană a decis să înființeze un instrument financiar temporar – 
#NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde euro, separat de bugetul pe termen lung al UE, Cadrul Financiar 
Multianual, pentru perioada 2021-2027. Scopul principal al acestuia este să ofere sprijin statelor membre pentru a face față 
provocărilor generate de Criza Covid19 și consecințele sale economice. 

Mecanismul de redresare este pilonul principal al #NextGenerationEU și are alocat un buget total de 672,5 miliarde 
euro. Pentru utilizarea instrumentului de finanțare MRR, fiecare stat membru al UE a trebuit să elaboreze propriul Plan de 
Relansare și Reziliență prin care își stabilește domeniile prioritare de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării economice 
și creșterii capacității de reziliență.  

Astfel, PNRR se referă la un pachet coerent de investiții publice și reforme și are la bază 6 piloni principali: tranziția 
spre o economie verde; transformarea digitală; creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă; coeziunea socială și 
teritorială; sănătate și reziliență instituțională; copii, tineri, educație și competențe, iar domeniile de aplicare sunt: transportul, 
mediul, schimbările climatice, energia, eficiența energetică și tranziția verde, dezvoltarea localităților urbane, valorificarea 
patrimoniului cultural și natural și turism, agricultura și dezvoltarea rurală, sănătate, educație, mediul de afaceri, cercetare, 
inovare, digitalizare, îmbunătățirea fondului construit, precum și reziliență în situații de criză.  

O veste excelentă este și faptul că primii bani din PNRR vor veni până la sfârșitul acestui an. Din cele 48 de miliarde de 
euro din toate programele de dezvoltare și reziliență din Europa, 9,7 miliarde sunt pentru transporturile din România. În total, 
România urmează să primească 14,2 miliarde sub formă de grant și aproximativ 14,9 miliarde sub formă de împrumuri pentru 
un total de 29,2 miliarde euro. Cu acești bani putem moderniza țara așa cum ne-am propus-o încă de la începutul acestei 
guvernări. Mecanismul de Redresare și Reziliență este încă o dovadă pentru alegerea României de a fi parte din Uniunea 
Europeană. Statutul nostru de membri în marea familiei europeană și-a arătat din plin beneficiile în această criză sanitară și 
economică. Fără Uniunea Europeană nu am fi avut acces la vaccin în timp util, sau am fi depins de bună-voința statelor din jur, 
și nu am fi beneficiat de niciun ajutor pentru a ne reface economia și dezvolta țara. Aprobarea PNRR este începutul, sper eu, a 
celei mai prospere perioade din istoria României, iar Partidul Național Liberal este singura forță politică care poate garanta 
implementarea reformelor așteptate de români și Uniunea Europeană.  

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Marian Crușoveanu 
*** 

Decalajele de dezvoltare se adâncesc în România! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Numai cine nu vrea nu observă schimbările importante și dezvoltarea pe care a adus-o în România aderarea la Uniunea 

Europeană. Miliardele de euro de la bugetul Uniunii au alimentat și alimentează majoritatea investițiilor publice. Miile de 
investitori străini care asigură milioane de locuri de muncă în majoritatea sectoarelor de activitate economică sunt tot efectul 
aderării la UE și NATO. Calitatea de membru UE a permis ca peste 4 milioane de români să poată munci în străinătate și din 
sudoarea lor reușesc să aibă grijă de familiile rămase în țară. De asemenea, aflăm că Bucureștiul a ajuns să aibă un PIB mai 
mare decât al unor state întregi din regiune, lucru care nu poate decât să ne bucure.  

Stimați colegi, 
Din păcate, efectele pozitive de antrenare economică se manifestă tot în jurul localităților dezvoltate, iar cele mai puțin 

dezvoltate, în special în mediul rural și în mediul urban mic, sunt tot mai puțin atractive pentru investiții și chiar pentru tinerii 
care s-au născut acolo. Dacă Bucureștiul, Clujul, Sibiu, Oradea sau Aradul sunt orașe comparabile cu cele din Vestul 
continentului, satele românești și fostele orașe monoindustriale par să nu fi fost atinse de aderarea noastră la Uniunea 
Europeană. Dimpotrivă! Șomajul a ajuns la cote uriașe, în condițiile în care locurile de muncă sunt puține și slab plătite. 
Tinerii, imediat după finalizarea gimnaziului pleacă fără să se uite înapoi către orașele dezvoltate, acolo unde există minima 
speranță că vor urma o școală mai bună și vor avea un loc de muncă bine plătit. 

Stimați colegi,  
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Nu putem să acceptăm că avem o Românie bogată, dezvoltată, unde oamenii trăiesc relativ bine și o Românie uitată de 
guvernanți vreme de 30 de ani, evitată de investitori și în care condițiile de viață, în loc să crească, scad de la un an la altul. 
Acțiunile guvenamentale trebuie să se concentreze, iar fondurile externe nerambursabile trebuie să finanțeze tocmai acea parte 
din țară care are cea mai mare nevoie de dezvoltare.  

Nu poți să-i păstrezi pe tineri în casa părintească decât dacă le oferi servicii publice de calitate – școală pentru copii, 
spital sau dispensar pentru îngrijirea sănătății, utilități minimale necesare unui trai decent. Tinerii vor continua să depopuleze 
zonele slab dezvoltate atâta vreme cât continuă să creăm locuri de muncă tot în regiunile dezvoltate. Reclam toate aceste 
lucruri pentru că am convingerea că cele cca. 80 miliarde de euro care se află la dispoziția țării noastre în următorii ani vor fi 
direcționate către dezvoltarea țării în intregralitatea ei. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
Soluții pe termen scurt, mediu și lung pentru o problemă economică și socială 

extrem de gravă - falimentul City Insurance 
 

Falimentul liderului pieței de RCA din România și suspiciunile rezonabile de multiple infracțiuni care planează în acest 
caz ridică multe semne de întrebare. Pe termen scurt, mingea este la executiv, pentru adoptarea măsurilor care pot împiedica 
efectele sociale imediate: prețuri crescute la RCA, service-uri care nu îți primesc mașina la reparat dacă arăți polița de City 
Insurance, zeci de mii de reclamații și procese în care oamenii așteaptă bani de la acest asigurător.  

Pe termen lung, noi, parlamentarii, trebuie să corectăm orice lacună legislativă din prezent, pentru a evita situații 
similare pe viitor. Are reglementatorul nevoie de ajutorul nostru? Dacă da, să i-l oferim rapid. Dacă nu, unde a fost problema? 

Falimentul City Insurance depășește sfera economică, fiind în primul rând o problemă socială. Sunt trei milioane de 
români cu polițe RCA la această companie. 45% din piața de RCA. Ce înseamnă asta? Că aproape jumătate dintre mașinile din 
România sunt asigurate la o companie aflată în colaps. Practic jumătate dintre accidentele care se întâmplă acum în România 
implică polițe care nu vor deconta nimic pentru o perioadă, până Fondul de Garantare a Asiguraților nu va prelua și evalua 
aceste dosare.  

Evident, pisica trebuia ruptă cândva și este bine că s-a întâmplat în sfârșit asta. Trebuie să aflăm în plus ce știau fostele 
conduceri ale ASF și de ce (nu) au făcut nimic. Așadar, Autoritatea trebuie să le răspundă urgent românilor la o serie de 
întrebări: 

● Câte controale a derulat Autoritatea de Supraveghere Financiară la această companie, în ultimii 5 ani? 
● Care sunt concluziile / rapoartele rezultate în urma controalelor?  
● Care au fost concluziile auditului obligatoriu desfășurat la aceste companii? Cine au fost auditorii și de ce nu au sesizat 

din timp neregulile constatate recent? 
● Care au fost reacțiile imediate la informațiile apărute în spațiul public despre prețurile de dumping, suspiciunile de 

fraudă sau de nerespectare a cerințelor ASF? La cât estimați prejudiciul rezultat ca urmare a activității companiei City 
Insurance? 

● Consiliul ASF a prevăzut o serie de măsuri în trecut, inclusiv limitarea ponderii polițelor RCA la 75%, dar aceasta nu a 
fost niciodată respectată de companie. Ce sancțiuni ați dispus? 

●  Ce pondere a polițelor City Insurance erau reasigurate și care este media pieței? Dacă se confirmă că City Insurance 
apela la reasiguratori într-o proporție mult mai mare decât alte companii din piață, ce măsuri au fost dispuse? Au fost verificate 
companiile de reasigurare cu care colabora City Insurance? Dacă da, când au fost derulate aceste verificări? 

Am depus vineri o interpelare cu exact aceste întrebări și, în plus, oficialii ASF vor fi chemați în fața comisiilor reunite 
de buget-finanțe din Senat și Camera Deputaților. Legea nr. 113/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară prevede clar, la articolul 16, 
punctul 2: “Comisiile reunite din Senat și Camera Deputaților (...) pot dispune oricând verificarea activităților ASF.” 

Este vital pentru ASF să își recapete credibilitatea cât mai urgent. În joc nu este doar piața asigurărilor, ci și viitorul 
fondurilor de pensii private și al pieței de capital, motoare de dezvoltare economică - subturate actualmente, dar cu mare 
potențial.  

Pentru situația de fapt, una dintre soluțiile vehiculate de mai mulți specialiști din domeniu și chiar dinspre executiv se 
referă la o companie de asigurări cu capital de stat, poate chiar Exim Asig. Ideea nu este complet nouă, fiind inclusă chiar în 
legea 137/2017 - legea RCA, la articolul 47 - “Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a 
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prezentei legi, poate elabora actul normativ pentru înființarea/preluarea unei companii de asigurări, cu capital de stat, în 
domeniul asigurărilor RCA și altor tipuri de asigurări”. 

 Pentru mulți, ideea unui actor de stat într-o piață liberă poate părea o formă de intervenționism. Dar, înainte de a porni 
o dezbatere despre oportunitatea sau nevoia acestei mutări, este nevoie să răspundem la o întrebare importantă: este 
capitalismul pur potrivit pentru produsele cu rol social, cum este cazul asigurărilor obligatorii?  

Pe termen scurt, există un element critic, care va face diferența în gestionarea efectelor și domolirea bulgărelui de 
zăpadă care a început să se rostogolească: recuperarea imediată prejudiciului. Fac un apel, în calitate de reprezentant al 
cetățenilor în Parlamentul României, către toate autoritățile abilitate, să mobilizeze oameni și resurse fără precedent pentru 
recuperarea banilor românilor. Se vorbește în spațiul public despre miliarde de lei. Nu par a fi exagerări, dacă ne uităm bine la 
matematică. 

Nu vor fi suficiente un verdict și o sentință. Follow the money...Altfel, ne vom trezi iarăși ca nota de plată este acoperită 
de toți românii nevinovați, iar făptașii își continuă liniștiti viața, pe banii noștri.  

 

Deputat 
Sebastian Burduja 

*** 
 

Românii fac performanță! 
 Domnule președinte de ședință, 
 Stimați colegi, 
Țara noastră a fost mereu binecuvântată cu oameni brilianți, atât pe plan intelectual, cât și sportiv. Chiar dacă, câteodată, 

tindem să ne desconsiderăm ca națiune, să rămânem fără speranță, mereu apare un român care ne demonstrează contrariul. 
Duminica aceasta, sportivii români au obținut patru medalii, una de aur, una de argint şi două de bronz, la Campionatele 
Europene de gimnastică aerobică de la Pesaro (Italia), în competiţia seniorilor. Medalia de aur a fost obţinută în finala probei 
de grup (Gabriel Bocşer, David Gavrilovici, Teodora Cucu, Mihai Alin Popa şi Daniel Ţavoc), România impunându-se cu 
22,533 puncte în faţa Italiei (22,422) şi a Ungariei (22,361).  

Argintul a fost obţinut la trio de România 2 (Teodora Cucu, David Gavrilovici, Daniel Ţavoc), cu 22,233 puncte, 
Bulgaria ocupând prima poziţie (22,827), în timp ce pe locul al treilea s-a clasat Rusia (22,200). România 1 (Gabriel Bocşer, 
Sarmiza Niculescu, Mihai Alin Popa) a ocupat locul şase, cu 21,188 puncte. Teodora Cucu a cucerit o medalie de bronz la 
individual feminin, cu 21,600 puncte, fiind devansată în clasament de bulgăroaica Daria Paşova (21,700) şi de rusoaica Tatiana 
Konakova (21,650). 

Doamnelor și domnilor deputați, 
O altă medalie de bronz a fost obţinută la dans aerobic (Maria Bianca Becze, Sandra Dincă, Sarmiza Niculescu, Roberta 

Pleşa, Alina Radu, Flavia Sentea, Selena Şotângă, Steliana Stoenescu), cu 17,850 puncte, România fiind devansată de Ungaria 
şi Rusia, ambele notate cu 18,100. În luna mai, la Campionatele Mondiale, gimnaştii români au câştigat 3 medalii: aur la grup 
(Gabriel Bocşer, Teodora Cucu, Daniel Ţavoc, David Gavrilovici şi Mihai Alin Popa), argint la echipe şi bronz la trio 
(Teodora Cucu, Daniel Ţavoc, David Gavrilovici).  

Suntem mândri de sportivii noștri, care duc steagul tricolor sus de fiecare dată când li se oferă ocazia. Dăruirea, efortul 
și sacrificiul pe care le pun în slujba țării lor acești oameni trebuie să fie un exemplu pentru noi toți. Ei sunt dovada reală a 
faptului că, prin seriozitate și perseverență, pot fi atinse rezultate incredibile. Ei sunt adevăratul exemplu de patriotism și 
sacrificiu personal! Sper ca și statul român să reușească să investească pe termen lung în sportul românesc pentru a putea avea 
rezultate din ce în ce mai bune! Le urez tuturor sportivilor români succes în carierele lor și îmi doresc să ne facă fericiți de 
fiecare dată când participă la concursuri și își reprezintă țara!  

Vă mulțumesc!         Deputat  
Vetuța Stănescu 

*** 
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Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) 
 

Cu ocazia aniversării a 110 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Confederația Elvețiană, 
Președintele României, Klaus Iohannis a efectuat o vizită oficială în Confederaţia Elveţiană, la invitația omologului său 
elveţian, Guy Parmelin. 

Deoarece Elveția ocupă locul 10 în clasamentul investitorilor din România, cei doi președinți au pus accent pe 
cooperarea economică, mai ales domeniul investițiilor: „au fost implementate proiecte în România într-o serie de domenii 
foarte importante: mediu şi infrastructură, promovarea sectorului privat, inclusiv sprijinirea capacităţii de export, dezvoltarea 
socială şi a resurselor umane. Dorinţa României este de a repeta această poveste de succes în cadrul celei de-a doua tranşe a 
contribuţiei elveţiene. Sper că va fi redemarat cât mai rapid acest program, care s-a dovedit deosebit de benefic atât în planul 
relaţiilor bilaterale, cât şi în cel al relaţiei Elveţiei cu Uniunea Europeană”, conform declarațiilor lui Klaus Iohannis.  

De altfel, Elveția a afirmat susținerea României în ceea ce privește aderarea la Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE), conform declarațiilor făcute în conferința de presă susținută de Klaus Iohannis împreună cu 
Guy Parmelin: „Am transmis aprecierea deosebită pentru consistenţa investiţiilor elveţiene în România, atât ca pondere, cât şi 
ca valoare adăugată. Mai mult, prin specificul lor, aceste investiţii aduc în ţara noastră excelenţa know-how-ului elveţian. Ele 
creează locuri de muncă şi încurajează inovaţia, adoptarea noilor tehnologii şi a soluţiilor prietenoase cu mediul. Am agreat să 
aprofundăm cooperarea în domenii sectoriale de interes comun, precum cercetarea şi inovarea, digitalizarea, educaţia, 
securitatea cibernetică. Am mulţumit domnului preşedinte pentru susţinerea Elveţiei pentru un obiectiv strategic de politică 
externă al României – aderarea noastră la OCDE”, a confirmat Klaus Iohannis. 

Președintele Elveției, Guy Parmelin a subliniat că România și Elveția au numeroase puncte de vedere comune, dar și 
motive de speranță comune:„Am avut cu domnul preşedinte Iohannis şi delegaţia română o discuţie de ansamblu asupra 
relaţiilor bilaterale. Am vorbit despre relaţiile economice, despre educaţie, cercetare. Vrem să întărim colaborarea în domeniul 
securităţii cibernetice şi am amintit că participarea Elveţiei la programul cadru de cercetare New Horizon Europe este cel mai 
bun mod de a întări această colaborare în acest domeniu. Pentru cercetare, pentru relaţiile bilaterale şi pentru Europa este 
extrem de important”. 

În ceea ce privește agenda europeană, au fost abordate subiecte precum cooperarea pentru combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, cadrul relațiilor dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană, precum și contribuția elvețiană 
la fondul de coeziune al Uniunii, respectiv operaționalizarea celei de-a doua tranșe financiare elvețiene, destinate reducerii 
disparităților economice și sociale în Uniune. În privința consolidării cooperării, Klaus Iohannis a afirmat: „Plecând de la 
faptul că redresarea economică şi revenirea la normal a societăţilor noastre depind de înţelegerea interdependenţelor noastre şi 
de eforturi coordonate, am salutat, în dialogul cu domnul preşedinte, ritmul ascendent al comerţului bilateral în 2020 şi în 
prima parte a acestui an. Este cu atât mai remarcabil cu cât acest ritm s-a menţinut în perioada dificilă a pandemiei de COVID-
19”. 

De asemenea, discuțiile dintre cei doi președinți  au inclus și teme actuale de politică internațională, cu accent pe 
evoluțiile politice și de securitate din regiunea de Est a Uniunii Europene, din regiunea Balcanilor de Vest, precum și 
cooperarea româno-elvețiană în cadrul organizațiilor internaționale. 

Demersurile constante ale Președintelui României pentru aderarea la OCDE sunt de natură a ne aduce mai aproape de 
îndeplinirea acestui obiectiv de importanță națională. 

Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

Ana de Bourbon-Parma, un ambasador al României, al imaginii valorilor profunde, departe de țară 
 

Pe 18 septembrie 1923 se năștea Ana de Bourbon-Parma, cea care avea să devină Regina Ana, prin căsătoria cu ultimul 
Rege al românilor, Mihai I. 

Prin numele său, purtat mereu peste tot în lume, a fost un ambasador al României, al imaginii valorilor profunde, 
departe de țară. Prin modul demn și simplu în care a trăit și a slujit Omul destinului său, Ana a României a fost un miracol de 
susținere pentru Mihai I. „Simt că trebuie să fac mai mult pentru omul meu și pentru visele lui. Dumnezeu mi-a dat omul vieții 
mele“, spunea Regina. 

A vorbit neîntrerupt, în lipsa Regelui, după 1992 și după vizitele pe care le-a făcut în România, despre sufletul și satul 
românesc. Despre autenticitatea României profunde, pe care a regăsit-o acolo unde comunismul nu a reușit să distrugă tot. În 
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biserici și în sate. A cunoscut în anii exilului și după 1989 mii de români care au trecut pragul casei din Versoix, devenită 
capitala regalității românești. Prin Mihai I și prin acești oameni, prin amintirile Regelui și prin poveștile de viață ale românilor, 
și-a proiectat adevărata imagine a țării sale. Drumul său, din exil până acasă, marchează o viață plină de tensiuni şi frământări, 
care reface traseul parcurs cândva de inima Reginei Maria. Şi parcă niciodată cuvintele Regelui Mihai nu au avut mai mult 
sens: „răbdarea poate fi o armă împotriva destinului istoric”. 

Ana a României lasă în urmă amprenta unei personalități covârșitoare. Naturală până în cel mai mărunt gest, delicată dar 
puternică, discretă dar cu o prezență atât de marcantă, ea ne demonstrează că nu e nevoie de tron şi de coroană pentru a domni 
cu adevărat. 

Prin generozitatea şi maniera inconfundabilă de a se apropia de oameni, Ana a României duce mai departe trăsăturile 
Reginei mamă Elena. La fel ca înaintașa sa, a știut să-şi mascheze cu demnitate propriile răni. Unindu-și destinul cu al Regelui 
Mihai I, a ales să servească aceeași cauză: cauza neamului românesc. 

Regele a vorbit arareori despre soție, așa cum a procedat cu tot ceea ce a iubit peste măsură. Am recitit recent puținele-i 
cuvinte: profunde, tandre și pline de sevă. În lumina de astăzi, ele conturează portretul celei fără de care viața Regelui, a 
familiei sale și a întregii regalități românești de după 1947 n-ar mai fi fost aceleași: „Mulți dintre strămoșii ei au avut pe umeri 
soarta Europei. Unii au fost eroi, iar câțiva au fost sanctificați. Regina a mers la război ca simplu soldat, iar apoi a acceptat, 
alături de noi, soarta de a aștepta și de a spera. Nu ar fi putut exista pe pământ cineva care să ne stea alături cu atâta credință și 
curaj. Soarta a pus-o alături de Elisabeta, Maria și Elena, Reginele României”. 

 

Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
 

Susținerea agriculturii, o șansă importantă pentru dezvoltarea României 
 

România are nevoie de o continuă transformare a sistemului agricol, esențială în această perioadă de creștere 
economică, dar dezvoltarea acestuia necesită permanent o muncă asiduă în vederea pregătirii și planificării resurselor, a 
implicării tuturor factorilor responsabili, precum și a stabilirii priorităților și a măsurilor de intervenție.   

Din nefericire, virusul COVID 19 încă îi afectează pe cei care au probleme de sănătate, iar din acest punct de vedere 
siguranța și securitatea alimentară constituie o prioritate de grad 0 pentru Guvernul PNL. 

Avem nevoie de o colaborare strânsă între domeniul sănătății publice, industria alimentară și agricultură, astfel încât 
reformele din acest domeniu vital pentru dezvoltarea României să se construiască trainic și armonios, scopul fiind promovarea 
unui consum mai sănătos și benefic pentru oameni. În acest context, susțin încurajarea fermierilor să planteze în regim bio, 
pentru a veni în întâmpinarea cerințelor consumatorilor și a ne alinia conceptelor securități alimentare europene. 

Consider că o atenție deosebită trebuie acordată și sistemului educațional de profil agricol, unde activitatea managerială 
a fost marcată de o serie de provocări în ultimul an și jumătate de pandemie, mai ales prin imposibilitatea unui procent 
însemnat dintre elevi de a învăța în sistem online. După cum se știe, este mai greu să deprinzi agricultura din fața 
calculatorului, fiind vorba de o meserie care se învață, atât practic, cât și teoretic, pe teren, în mijlocul culturilor.  

De asemenea, este important să rezolvăm problemele legate de forța de muncă insuficientă care încă se manifestă în 
multe zone din țară cu potențial agricol însemnat. Există multe județe cu terenuri agricole în procent de 75% din suprafaţă, 
nevoia de fermieri și de specialiști în agricultură fiind consistentă. Din acest punct de vedere, o suplimentare a claselor liceale 
cu profil agricol ar fi binevenită, pentru a soluționa deficitul de forță de muncă bine calificată din domeniu. 

De asemenea, România se confruntă cu noi situații și provocări legate de schimbările climatice, cărora trebuie să le 
facem față astfel încât să fie eliminate disfuncționalitățile inerente ce pot apărea. În acest context, politicile și măsurile 
adoptate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) în domeniul schimbărilor climatice din ultima 
perioadă sunt apreciabile. Acestea vizează stimularea inovării, cercetării și dezvoltării în agricultură, având în vedere că țara 
noastră prezintă un risc considerabil față de schimbările climatice, iar agricultura este vulnerabilă la impactul acestora, în 
condițiile în care riscurile asociate nu sunt egal distribuite. 

Nu în ultimul rând, avem nevoie să adoptăm soluții de ultimă generație, pentru o evoluție inteligentă, atât a mediului 
antreprenorial din agricultură, cât și al celui administrativ. 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
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Guvernul liberal accelerează campania de vaccinare anti-COVID prin acordarea de beneficii 
 

Guvernul liberal face toate demersurile pentru a opri escaladarea numărului de noi îmbolnăviri cu COVID 19, în 
contextul evoluției galopante al pandemiei din acest al patrulea val, din cauza procentului ridicat de contagiozitate al tulpinii 
Delta. 

Reiterez că singura soluție viabilă pentru limitarea exploziei de noi cazuri este vaccinarea, iar Executivul încearcă să-i 
convingă pe români să aleagă în procent cât mai ridicat această procedură. 

În vederea accelerării campaniei de vaccinare, Guvernul României a adoptat în 30 august o ordonanţă care prevede 
acordarea voucherelor în valoare de 100 lei, pentru persoanele vaccinate anti-COVID 19 cu schema completă. 

În aceeași idee, a fost emis un Ordin al ministrului Sănătăţii privind acordarea alocaţiei de hrană sub forma tichetelor de 
masă tuturor românilor care aleg schema completă de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2. Astfel, persoanele care se 
vaccinează împotriva COVID-19 vor beneficia de o alocaţie de hrană în valoare de 100 lei, sub forma a cinci tichete de masă. 

Vor primi aceste vouchere toate persoanele care s-au imunizat după intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă care 
prevede acordarea voucherelor în valoare de 100 lei pentru persoanele vaccinate anti-COVID 19 cu schema completă, 
respectiv începând cu data de 31 august 2021.  

Românii vor putea intra în posesia tichetelor de masă la centrul de vaccinare, cabinetul medicului de familie sau 
ambulatoriul de specialitate, în funcţie de locul în care s-a efectuat imunizarea, în baza registrului de evidenţă operat. 
Voucherele se pot ridica în termen de 60 de zile de la data inoculării ultimei doze, estimarea guvernului fiind că oamenii le vor 
primi în luna octombrie. 

Consider că este mult mai ușor să prevenim, decât să suportăm consecințele faptului că nu am vrut să ne vaccinăm, iar 
restricțiile luate de marea majoritate a țărilor europene în ultimele zile confirmă că tulpina Delta a coronavirusului este extrem 
de periculoasă. Din estimările specialiștilor, s-a stabilit că virusul are mai multe șanse de a produce dezechilibre majore în 
rândul persoanelor nevaccinate, iar aceste îngrijorări trebuie să ne dea de gândit tuturor. 

În consecință, îndemn românii, în general, și mureșenii, în special, să aleagă vaccinarea, nu neapărat pentru beneficiile 
oferite de Guvernul PNL, ci pentru că este cea mai sigură metodă de a ne feri de boală și a nu-i îmbolnăvi pe cei dragi, familia, 
prietenii, cunoștințele, colegii. 

Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
 

Nevoile românilor – prioritatea guvernanților 
Dragi colegi, 
Vedem cum ne aflăm din nou în mijlocul unei situații sanitare și economice delicate, care trebuie parcursă evitând 

afectarea intereselor și a bunăstării românilor. Valul patru al pandemiei de COVID-19 nu a ocolit țara noastră, iar apelul către 
cetățeni de a se vaccina este mai important ca până acum. Presiunile asupra economiei ajung, în lipsa unor soluții fezabile, să 
impacteze negativ traiul individual. Dar această guvernare ia toate măsurile pentru a evita cât de mult posibil acest 
deznodământ, după cum este vizibil prin numeroasele reforme și măsuri de ajutor implementate.  

Creșterea prețurilor la energie electrică a creat îngrijorare în rândul românilor cu venituri mici. Fiind conștienți de 
greutățile întâmpinate și de riscul de a destabiliza financiar traiul cetățenilor, Legea consumatorului vulnerabil are ca scop 
implicarea directă a statului în acestă problemă. Aproximativ 500 de mii de gospodării ar urma să beneficieze de cel mult 500 
de lei pe lună pentru plata facturilor în sezonul rece. Legea prevede și acordarea unor stimulente lunare, deci și în afara 
sezonului rece, pentru consumul de energie, gaze, combustibil sau lemne. Nu ne dorim ca românii să fie împovărați 
suplimentar, în special în această perioadă nesigură. Am promis anul trecut că prioritățile noastre vor fi constante, că nu se vor 
schimba în funcție de interese sau tensiuni politice, că românii vor fi martorii unei guvernări unitare, care îi pune pe primul loc.  

Cu toate acestea, în continuare trebuie să fim precauți, întrucât pandemia a reușit în trecut să destabilizeze economiile 
naționale și amenință să o facă din nou. Dar colaborarea României pe plan extern și exemplificarea valorilor unei Uniuni 
Europene democratice ne aduce beneficii prin care putem duce obiectivele propuse la bun sfârșit. Este vorba de un nou 
mecanism al Comisiei Europene, bazat pe anticipare și prevenție, respectiv o nouă autoritate pentru pregătirea în cazul unei 
viitoare pandemii. În acest mod, vom evita un alt eveniment copleșitor în viitor, centralizând din timp resurse pentru a 
întâmpina și tempera orice criză sanitară. Crearea unei celule de criză în domeniul sănătății dovedește o abordare intuitivă, care 
încurajează un răspuns prompt și eficient, direcție adoptată atât la nivel național, cât și internațional.  
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Identificarea din timp a problemelor, coagularea de eforturi și resurse către găsirea unei soluții rapide, care să dea 
rezultate și să ajute atât individul, cât și statul indică un grad de responsabilitate ridicat și o viziune de încredere, ce asigură 
longetivitatea măsurilor guvernamentale luate.  

Criza economică și sanitară sunt obstacole care trebuie înlăturate. La fiecare nivel al guvernanței acest scop trebuie să 
primeze pentru a asigura mediul propice scopului final- reformele. Oricine nu este devotat acestei misiuni nu are binele și 
bunăstarea românilor ca prioritate pe agenda sa. Partidul Național Liberal a oferit și va oferi în continuare un model de gândire 
modernă, focusată pe nevoile colective ale populației.  

Vă mulţumesc!         Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
  

 
 

 Întrebări 
 
 

Adresată domnului Ministru Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Fonduri europene pentru proiecte verzi 
Stimate domnule ministru,  
Săptămâna trecută, Comisia Europeană a făcut un pas înainte către emiterea de obligațiuni verzi în valoare de până la 

250 de miliarde de euro, respectiv 30% din valoarea totală a emisiunilor de obligațiuni NextGenerationEU. 
Etapa adoptării cadrului fiind încheiată, Comisia va lansa prima sa emisiune de obligațiuni verzi pe termen lung în luna 

octombrie, care vor fi completate cu titluri pe termen scurt, „EU-Bills”, în valoare de zeci de miliarde de euro.  
Având în vedere cele prezentate anterior, doresc să vă adresez următoarea întrebare: 
Care sunt proiectele verzi ale României care urmează a fi implementate în următorii cinci ani? 
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 Ministru Cseke Attila, ministrul Sănătății  
 

Plan Național pentru combaterea cancerului 
Stimate domnule ministru, 
Un studiu la nivel european arată că aproximativ 100 de milioane de teste de screening pentru cancer nu au fost 

efectuate în spațiul comunitar în timpul pandemiei, ceea ce a dus la diagnosticarea în stadii mai avansate și la scăderea 
supraviețuirii. 

Planul de combatere a cancerului stabilește o nouă abordare a UE în materie de prevenire, de tratament și de îngrijire în 
domeniul cancerului, iar campania „Time to Act” are drept scop să se asigure că pandemia COVID-19 nu continuă să 
submineze lupta împotriva cancerului.1 

În ceea ce privește România, ultimul Plan Național de Cancer a fost realizat în 2016.  
Prin urmare, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

1. Statisticile actuale, de la nivel național, indică faptul că e nevoie de o reconstituire a Planului din 2016? 
2. Strategia Națională de Sănătate 2021-2027 prevede includerea Oncologiei ca domeniu prioritar? 
3. Câte teste de screening se efectuează anual în România?  
4. Ce soluții există pentru ca noul val de cazuri COVID-19 să nu mai împiedice efectuarea testelor de screening? 

                                     
1 https://www.caleaeuropeana.ro/comisarul-european-pentru-sanatate-s-a-alaturat-campaniei-time-to-act-romania-ue-face-tot-ce-ii-sta-in-
putinta-pentru-a-inversa-tendinta-cancerului-in-europa/ 
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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 Ministru Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei 
 

Utilizarea catalogului electronic în școli 
Stimate domnule ministru, 
Conform Ordinului nr.5157/2021 privind implementarea catalogului electronic în școli-pilot, situația școlară a elevilor 

în format electronic (catalogul electronic) va aduce mai multă transparență și un acces mai facil asupra situației școlare, atât 
pentru profesori, cât și pentru părinți. 

Deși utilizarea catalogului electronic face parte din procesul de digitalizare, conform Ordinului menționat anterior, la 
final de an școlar, acesta va trebui printat, semnat și arhivat, astfel încât nu există o reducere drastică a birocrației. 

Având în vedere cele de mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Aveți în plan un alt mod de arhivare a catalogului electronic pentru a elimina complet birocrația?  
2. Pentru anul școlar 2021-2022, câte școli au optat pentru înscrierea privind utilizarea catalogului electronic?  
3. La finalul anului școlar 2021-2022, școlile vor prezenta un raport cu privire la eficiența utilizării catalogului 

electronic? 
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 Attila-Zoltán Cseke, ministru interimar al Sănătății 
 

Vaccinarea împotriva COVID -19 
Stimate domnule ministru,  
Guvernul României a aprobat, în ședința din 25 august a.c., ordonanța care reglementează vaccinarea împotriva 

COVID-19 de către medicii de familie la domiciliul persoanei, precum și activitatea de vaccinare în ambulatoriile de 
specialitate. 

Astfel, a fost creat cadrul legal pentru ca un număr semnificativ de persoane să poată fi imunizate de către medicul de 
familie la domiciliu.  

Aceasta  măsură  are drept scop stimularea vaccinării și protecția cu precădere a persoanelor vârstnice, nedeplasabile sau 
mai greu deplasabile. De asemenea, pacienţii cu boli cronice pot fi  vaccinați în ambulatoriile de specialitate, tocmai pentru a 
proteja mai bine acele persoane care au şi cel mai mare risc de a se îmbolnăvi şi a dezvolta complicaţii în caz de infecţie cu 
SARS-CoV-2. 

În acest context, vă întreb, domnule ministru, dacă la nivelul Regiunii Nord-Est au fost înregistrate solicitări pentru 
vaccinarea la domiciliu a persoanelor care nu se pot deplasa la un centru de vaccinare și dacă a început vaccinarea pacienților 
cu boli cronice în ambulatoriile de specialitate din această regiune? 

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

Angelica Fădor 
*** 
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Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii    
 

Mormântul Hypogeu din Constanța 
Stimate domnule ministru, 
Mormântul Hypogeu din municipiul Constanța este înscris în Lista monumentelor istorice cu codul CT I m A 02555.04. 

Situl arheologic care face parte din domeniul public al județului Constanța se află în patrimoniul Consiliului Județean 
Constanța conform H.C.J. nr. 241/20.10.2011 și în administrarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. 

Valoarea acestui obiectiv este inestimabilă, întrucât picturile murale nu au suferit degradări foarte mari, fiind protejate 
de-a lungul timpului de o baracă protectoare din lemn ce a fost acoperită cu un strat de pământ. Pentru protejarea și punerea în 
valoare a acestuia, Institutul Național al Patrimoniului a făcut demersuri încă din anii ‘90, dar bugetele restrânse ale 
Ministerului Culturii precum și cele ale Consiliului Județean Constanța au putut acoperii doar cheltuieli cu reparații ale 
construcției provizorii, expertize și studii de specialitate. 

Începând cu luna mai a anului 2015 a fost accesibilă și o reconstituire virtuală 3D a mormântului Hypogeu pentru 
vizitatorii Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța în urma colaborării cu Institutul Național de Optometrică din 
București (www.certo.inoe.ro) ce a permis o primă punere în valoare a acestui monument național. 

În anul 2019 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul ce vizează conservarea, restaurarea și protejarea 
cavoului hypogeu prin reconstituirea picturii murale din interiorul mormântului, refacerea arhitecturii mormântului (suprafețe 
murale: zidărie, boltă, elemente din piatră și cărămidă) și realizarea unei structuri de protecție care să îl separe de mediul 
înconjurător și să asigure un anumit climat care să permită conservarea, proiectul având o valoare de aproximativ 1,4 mil €.  

Având în vedere cele menționate anterior, vă rog să ne răspundeți, în scris, la următoarele întrebări: 
- Care este gradul de implementare al proiectului restaurarea mormântului Hypogeul și care este termenul de finalizare 

al lucrărilor? 
- Lucrările se desfășoară în termenele asumate și dacă da, care sunt următorii pași? 
- Care este modalitatea de punere în valoare a acestui monument istoric în urma finalizării lucrărilor? 
Cu distinsă considerație, 

Deputat 
Bogdan-Alexandru Bola 

*** 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului    

 

Renaturările efectuate în zona Murighiol 
Stimate domnule ministru, 
Conform Strategiei Integrate de dezvoltare a comunei Murighiol 2018-2023, renaturarea lacului Murighiol este un 

proiect pentru care există la acest moment o finanțare de 1.800.000 lei, fonduri gestionate de Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor. 

Acest proiect presupune extinderea habitatelor acvatice pentru speciile de flora si fauna specifice, prin restaurarea 
zonelor umede și cuprinde lucrări pentru îmbunătățirea circulației apelor în complexurile acvatice naturale, refacerea unor zone 
de reproducere naturală și de creștere a unor specii de faună amenințate, refacerea condițiilor naturale de mediu în zonele 
degradate antropic aflate în regim liber de inundații sau în regim amenajat agricol și piscicol, care să asigure în timp revenirea 
la o stare cât mai apropiată de cea naturală. 

Între anii ’50 -’80, Delta Dunării a suferit pe scară largă proiecte inginerești hidraulice extrem de dăunătoare. În 
România, Ucraina și Moldova, acest lucru a constat într-o rețea de diguri și sisteme de irigații care au deconectat canalele și 
pajiștile de canalele principale ale fluviului, influențând negativ biodiversitatea și afectând capacitatea fluviului de a furniza 
apă potabilă, de a atenua inundațiile și de a susține stocuri de pește durabile din punct de vedere comercial. 

Multe dintre eforturile actuale de renaturare din Delta Dunării sunt acum concentrate pe revitalizarea naturii sălbatice 
prin restabilirea conectivității și a fluxurilor naturale de apă. Astfel de eforturi sunt exemplificate de restaurarea continuă a 
Lacului Murighiol sau Lacului Cartal situat în partea superioară a Deltei Dunării ucrainene. 

În calitate de inițiatori ai Legii Pescuitului și având în vedere cele menționate anterior, vă rugăm să ne răspundeți, în 
scris, la următoarele întrebări: 

• Care este gradul de implementare al proiectului privind renaturările de la Murighiol? 
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• Care sunt motivele pentru care proiectul nu a fost dus până la capăt? Dacă mai urmează lucrări, unde vor fi acestea și 
în ce vor consta mai exact? 

• Care este societatea comercială cu care a fost încheiat contractul pentru efectuarea renaturărilor de la Murighiol? 
Cu distinsă considerație, 

Deputat       Deputat 
Bogdan-Alexandru Bola     Alexandru Kocsis-Cristea 

*** 
 

Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Eliberarea de certificate false de vaccinare 
Stimate domnule ministru,  
Până la acest moment au fost întocmite aproximativ 200 de dosare penale în care sunt cercetate 400 de persoane pentru 

folosirea certificatelor false de vaccinare împotriva COVID-19, arată un comunicat de presă emis recent.  
În contextul creșterii numărului de cazuri după apariția valului patru în România, cetățenii recurg mai des la practici prin 

care își pun sănătatea în pericol, dar și pe a celor din jur. Un exemplu recent se referă la cazul unui medic de familie din județul 
Dâmbovița, suspectat că a eliberat adeverințe false de vaccinare anti-Covid pentru zece jucători ai unei echipe de fotbal. În 
momentul de față, se află în desfășurare mai multe acțiuni ale MAI de combatere a acestui fenomen.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Luați în calcul aplicarea unor sancțiuni mai dure pentru medicii care eliberează certificate în mod ilegal?  
2. Cum credeți că pot fi prevenite astfel de evenimente în viitor?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul Finanțelor Publice 
 

Înregistrarea în SPV 
Stimate domnule ministru,  
În cadrul ședinței de Guvern ce a avut loc acum două săptămâni au fost făcute progrese notabile prin adoptarea a două 

Ordonanțe de modificare a Codului Fiscal și a celui de procedură fiscală. Astfel, procedura de eșalonare simplificată devine 
permanentă, înrolarea în SPV va fi obligatorie, se simplifică modulul de calcul la impozitul pe clădiri, apar modificări la 
amnistie, dividende etc. Măsurile în cauză au rolul de a aduce îmbunătățirile necesare în contextul pandemiei de 
COVID-19, și anume evitarea contactului fizic între persoane.  

În ceea ce privește obligativitatea înrolării în Spațiul Privat Virtual, contribuabilii trebuie să-și achiziționeze certificate 
calificate. Înrolarea propriu-zisă va avea termenul limită de 1 martie 2022.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Aveți în vedere actualizarea constantă, la intervale exacte ale platformei, pentru a putea față erorilor semnalate de către 

contribuabili? 
2. În cazul în care contribuabilii depășesc termenul de înregistrare și vor fi prevăzute sancțiuni contravenționale, care ar 

fi cea mai gravă?  
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 
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Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
 

Noi locuri de muncă 
Stimată doamnă ministru,  
În ultimul timp, au fost înregistrate 120.000 de locuri de muncă nou create. Dintre acestea, un procent de aproximativ 

40% sunt plătite cu salariul minim. În acest context, ați reafirmat intenția de majorare a salariului minim în România atât în 
scopul îmbunătățirii nivelului de trai, cât și pentru dinamizarea pieţei muncii.  

În ceea ce privește creșterea contingentului de lucrători din spaţiul non-UE, cifrele indică nevoia de forţă de muncă a 
angajatorilor și dorința de a accesa astfel de lucrători. Pentru a ajunge la acest scenariu favorabil este necesară simplificarea 
procedurilor prin care doritorii vor putea aplica pentru astfel de posturi, dar și viceversa.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Cum ar arăta o procedură simplificată în viitorul apropiat?  
2. Care este termenul până la care prevedeți că ar putea fi majorat salariul minim? 

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Cseke Atilla-Zoltán, ministrul interimar al Sănătății  
 

Alegerea profesorilor de a nu se vaccina 
Stimate domnule ministru,  
Conform informațiilor apărute în spațiul public, există un număr îngrijorător de profesori care aleg să nu se vaccineze 

împotriva COVID-19 în ciuda revenirii elevilor fizic la școală. În acest context, părinții manifestă o îngrijorare validă cu 
privire la sănătatea copiilor care intră în contact cu un cadru didactic nevaccinat.  

Mai mult decât atât, s-a afirmat că părinții ar fi chiar îndreptățiți să solicite școlilor respective o listă completă cu 
profesorii vaccinați și cei nevaccinați, pentru a vedea la ce riscuri sunt expuși elevii.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Care ar putea fi o soluție în cazul în care părinții vor refuza să își trimită copiii la cursurile ținute de profesori 

nevaccinați? 
2. Cum credeți că ar putea fi impulsionați aceștia să se imunizeze? 

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,         Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Carol-Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului 
 

Creșterea performaței în sportul românesc 
Stimate domnule ministru,  
În urma scurtei analize a rezultatelor României la ediţia de anul acesta a Jocurilor Olimpice, ați identificat mai multe 

probleme care constituie obstacole atât pentru sportivi, cât și pentru antrenori și staff-ul lor în atingerea performanței, recurente 
în sportul românesc. Dezorganizarea sportului, sistemul de salarizare a antrenorilor, care nu este diferenţiat pe niveluri de 
performanţă, lipsa de proiecte olimpice multianuale sustenabile ale federaţiilor centrate pe excelență, lipsa infrastructurii 
specifice pentru sporturile care au potențialul de a aduce rezultate olimpice sunt doar câteva dintre situațiile invocate de 
dumneavoastră, care necesită intervenție. 

Elaborarea „Strategiei Naţionale pentru Sport 2021-2032”, conform declarațiilor făcute, are potențialul de a rezolva 
aceste probleme.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Când ar putea fi gata această strategie?  
2. În ceea ce privește infrastructura, aveți în vedere o colaborare cu ministerul de resort pentru a eficientiza proiectele ce 

urmează a fi concepute? 
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Solicit răspuns în scris.       Deputat 
Cu deosebită stimă,        Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

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

Sprijin financiar acordat IMM-urilor din mediul rural 
Stimate domnule ministru, 
Conform informațiilor apărute în spațiul public, a fost pus în dezbatere publică proiectul de lege care prevede acordarea 

unui sprijin financiar IMM-urilor din spaţiul rural. Această schema de ajutor are ca scop finanțarea întreprinderilor care 
realizează activităţi neagricole pentru prima dată. Proiectul vizează și întreprinderile deja existente, având două scopuri clare: 
diversificarea economiei rurale şi crearea de alternative ocupaţionale. 

Ar putea fi vorba de 428.02 milioane de euro alocați IMM-urilor. Cuantumul maxim al sprijinului este de 70.000 de 
euro pentru un proiect în cazul activităţilor productive şi de 50.000 de euro pentru un proiect în cazul altor activităţi neagricole. 
Mai mult decât atât, numărul de beneficiari este estimat la aproape 2.700 pentru înființarea de activități neagricole, respectiv 
de aproximativ 1.340 pentru cele neagricole. 

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Cum veți face față unei posibile rezistențe din partea agricultorilor ce vor refuza să se angajeze în activități neagricole?  
2. Întrucât printre activitățile menționate în proiectul de lege se numără și turismul, prevedeți o colaborarea cu ministerul 

de resort sau cu alți beneficiari?  
Solicit răspuns în scris.       Deputat 
Cu deosebită stimă,       Mugur Cozmanciuc 

*** 
Adresată domnului Tánczos Barna, ministrul interimar al Cercetării, Inovării și Digitalizării  

 

Digitalizarea Sănătății 
Stimate domnule ministru,  
La începutul acestei luni, a fost semnalată o acțiune ce face parte din eforturile pentru e-health. Județele Arad, Timiș și 

Hunedoara au reușit în 30 de zile să își interconecteze direcțiile de sănătate, datele fiind încărcate în cloud-ul asigurat de 
Serviciul de Telecomunicații Speciale.  

Mai mult decât atât, autoritățile vor putea observa problemele de sănătate ale populației, nevoile clare ale sistemului, vor 
putea fi identificate tipare și făcute statistici care să conducă la generalizări importante. Inițiativa amplă pentru digitalizarea 
sistemului de sănătate va conduce la o abordare centrată pe pacient. Aceștia vor putea evalua performanța serviciilor oferite de 
o secție. Noul sistem creat va prioritiza cel mai bun tratament pentru pacient, va permite schimbul de date între profesioniști, 
precum și transferul rapid al pacientului în unitatea unde poate beneficia de cel mai bun tratament.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Vor fi generate conturi de utilizatori ai platformelor și pentru minori sau pentru copiii din orfelinate?  
2. În cât timp aproximați că vor fi digitalizate toate DSP-urile din țară?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii 
 

Campanie de conștientizare a depresiei la adolescenți 
Stimate domnule ministru,  
Realizatorii filmului românesc „Otto Barbarul” împreună cu depreHUB, primul hub antidepresie din România, lansează 

campania „Nu da doar cu SEEN”, menită să atragă atenția publicului asupra problemelor recurente în rândul adolescenților, 
mai ales atunci când aceștia trec prin perioade dificile. Îndemnul la empatie și înțelegere este adresat atât adolescenților, cât și 
părinților și cadrelor didactice. Aceștia sunt rugați să se implice pentru a oferi sprijin moral celor care se confruntă cu stări 
psihice îngrijorătoare.  
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 Inițiativa se desfășoară sub forma diseminării de materiale video ce duc mai departe povestea personajului principal 
din film și propun soluții pentru normalizarea interacțiunii dintre părinți și copiii care se confruntă cu depresie.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Aveți în vedere organizarea sau sprijinul unei astfel de campanii care invită la empatie în rândul adolescenților prin 

proiecte culturale în viitor?  
2. Ce impact credeți că au astfel de campanii în cadrul școlilor?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,          Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Cseke Attila-Zoltán, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
 

Programul Anghel Saligny 
Stimate domnule ministru,  
Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” are ca scopuri principale evitarea creşterii disparităţilor şi asigurarea 

coeziunii teritoriale. Astfel, fiecare unitate administrativ-teritorială va avea prealocată finanţarea minimă pentru cel puţin un 
program eligibil. În această categorie sunt incluse proiecte pentru alimentări cu apă şi staţii de tratare a apei, sisteme de 
canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate, dar și drumuri judeţene, de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau 
drumuri publice din interiorul localităţilor, precum şi variante ocolitoare ale localităţilor, poduri, podeţe, pasaje sau punţi 
pietonale, inclusiv pentru biciclete şi trotinete electrice, conform unui comunicat oficial. 

Totodată,  odată ce proiectul de ordin va fi aprobat, va fi pusă la dispoziţia beneficiarilor platforma digitală 
investitii.mdlpa.ro pentru a asigura transparența întregului proces.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Întrucât printre obiectivele țintite prin acest proiect se enumeră facilitarea unor condiții de mediu mai favorabile, cu ce 

procent preconizați că s-ar putea îmbunătăți calitatea aerului într-o localitate în următorul an?  
2. Ar putea fi introduse, la cererea primăriilor, și alte segmente de interes local decât cele menționate în proiectul de 

ordin?  
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 
Adresată domnului Tánczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  

 

Tăierea ilegală a pădurilor 
Stimate domnule Ministru,  
În urma incidentului tragic care a implicat abuzurile împotriva unui activist de mediu și a jurnaliștilor ce documentau 

tăierea ilegală a pădurilor în județul Suceava, ați afirmat că sperați ca agresorii să fie pedepsiți cât mai repede în limitele legii. 
Conform declarațiilor făcute în spațiul public, structurile din sistemul silvic și de mediu ar trebui să ofere cooperare și sprijin 
total organelor de anchetă penală pentru a putea identifica și sancționa vinovații.  

La momentul actual, Garda Forestieră Suceava a pornit deja un control în acea zonă pentru a contribui la demararea 
anchetei.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Ce măsuri de prevenție aveți în plan pentru a evita repetarea unor astfel de incidente?  
2. Aveți în vedere o abordare nouă pentru a eficentiza supravegherea pădurilor?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 
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Adresată domnului Ministru interimar Attila-Zoltan Cseke, ministrul Sănătății 
 

Accelerarea campaniei de vaccinare anti-Covid 
               
Stimate domnule ministru interimar, 
Ați anunțat în aceste zile că Ministerul Sănătăţii a stabilit metodologia de acordare a voucherelor pentru persoanele care 

se vaccinează cu schema completă anti-Covid 19.  
Consider că este o măsură pozitivă, care va dinamiza considerabil campania de vaccinare. 
Pentru a oferi informațiile de care românii au nevoie, vă rog să îmi răspundeți: 
1. În ce constă OMS privind acordarea alocaţiei de hrană sub forma tichetelor de masă persoanelor care se vaccinează 

cu schema completă de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2? 
2. În ce mod vor putea intra beneficiarii în posesia acestor vouchere și unde? 
3. Care este estimarea dumneavoastră referitoare la succesul acestui demers? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
 

Adresată domnului Ministru Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Protejarea ursului brun din județul Mureș 
Stimate domnule ministru,           
Reputata organizaţie mondială World Wide Fund For Nature (WWF) a derulat numeroase campanii şi proiecte dedicate 

pădurilor şi ariilor protejate, dar şi de protejare a ursului brun, o specie emblematică a Carpaţilor.  
Spre exemplu, specialiştii WWF au monitorizat prin GPS şi camere cu infraroşu traseele de migraţie ale ursului brun din 

mai multe județe ale țării. În acest fel, s-au aflat habitatele, obiceiurile de zi cu zi ale ursului şi alte informaţii extrem de 
folositoare. De asemenea, prin intermediul datelor culese de reprezentanţii organizaţiei, localnicii au fost informați în legătură 
cu zonele ce trebuie protejate sau evitate.  

Având în vedere miturile şi ştirile false legate de ursul brun în România, vă întreb respectuos: 
1. Care este numărul exemplarelor de urs brun din România şi câţi dintre ei trăiesc în pădurile din județul Mureș? 
2. Ce strategie are MMAP în vederea protejării ursului brun, având în vedere înmulţirea actelor de braconaj? 
3. Câte infracțiuni de braconaj la ursul brun au fost înregistrate de autoritățile silvice în ultimul an, atât la nivel național, 

cât și în județul Mureș? 
Solicit răspuns scris.       Deputat 

Ervin Molnar 
*** 

Adresată domnului Ministru interimar Attila-Zoltan Cseke, ministrul Sănătății 
 

Plecarea medicilor specialişti din România 
Stimate domnule ministru interimar, 
În ciuda creșterii considerabile a veniturilor din ultimii ani, medicii români continuă să părăsească unitățile spitalicești 

din țară, pentru a profesa în străinătate. Există anumite opinii conform cărora o parte din personalul medical este nemulțumit 
din cauza faptului că salarizarea nu este în conformitate cu competenţa. 

Vă întreb cu respect: 
1. Care este deficitul de medici specialişti din România, în general, şi din judeţul Cluj, în special, mă refer la unitățile 

spitalicești de stat? 
2. Care este strategia Ministerului Sănătății în vederea stimulării și încurajării medicilor să rămână să profeseze în țară 

dar și cu privire la revenirea în țară a celor care lucrează în străinătate? Aveți un program în acest sens? 
Solicit răspuns scris.       Deputat 

Cristina Burciu 
*** 
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 Interpelare 
 
 

Adresată: domnului Dan Vîlceanu, Ministrul Finanțelor 
       domnului Nicu Marcu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară 

De către: Sebastian-Ioan Burduja, deputat  
Obiectul interpelării: Situația City Insurance 

 
Stimate domnule ministru,  
Stimate domnule președinte,  
Vă adresez această serie de întrebări în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București, în legătură cu 

situația City Insurance, care prezintă mari riscuri pentru stabilitatea întregii piețe de asigurări din România și, implicit, pentru 
protecția tuturor românilor care au încheiate polițe de asigurare tip RCA.  

Conform informațiilor disponibile public, în cazul City Insurance există o serie de suspiciuni de fraudă, pe lângă 
problemele legate de îndeplinirea cerințele de capital minim și de solvabilitate, neconstituirea corectă a rezervelor tehnice, care 
sunt cunoscute de 4-5 ani. Alte informații se referă la faptul că unul dintre cele două credite subordonate ale companiei, 
contractate doar pentru a bifa anumite cerințe ale ASF, ar fi fictiv. De altfel, compania nu ar fi accesat fonduri din aceste linii 
de credit, ceea ce ar fi trebuit să declanșeze la nivelul supraveghetorului anumite semnale de alarmă, din timp.  

Astfel, pentru că această situație va avea efecte dezastruoase asupra întregii piețe de asigurări și asupra cetățenilor, vă 
interpelez să răspundeți public, cu celeritate, la următoarele întrebări:  

1. Câte controale a derulat Autoritatea de Supraveghere Financiară la această companie, în ultimii 5 ani?  
2. Care sunt concluziile / rapoartele rezultate în urma controalelor? Vă rog să le faceți publice de urgență, în măsura în 

care nu sunt deja. 
3. Care au fost concluziile auditului obligatoriu desfășurat la aceste companii? Cine au fost auditorii și de ce nu au sesizat 

din timp neregulile constatate recent?  
4. Care au fost reacțiile imediate la informațiile apărute în spațiul public despre prețurile de dumping, suspiciunile de 

fraudă sau de nerespectare a cerințelor ASF? La cât estimați prejudiciul rezultat ca urmare a activității companiei City 
Insurance? 

5. Consiliul ASF a prevăzut o serie de măsuri în trecut, inclusiv limitarea ponderii polițelor RCA la 75%, dar aceasta nu a 
fost niciodată respectată de companie. Ce sancțiuni ați dispus? 

6. Ce pondere a polițelor City Insurance erau reasigurate și care este media pieței? Dacă se confirmă că City Insurance 
apela la reasiguratori într-o proporție mult mai mare decât alte companii din piață, ce măsuri au fost dispuse? Au fost verificate 
companiile de reasigurare cu care colabora City Insurance? Dacă da, când au fost derulate aceste verificări?  

7. Ce măsuri propuneți pe termen scurt pentru gestionarea acestei situații de criză? 
8. Ce măsuri legislative (și nu numai) sunt necesare pentru evitarea acestor situații pe viitor? 

Vă mulțumesc,  
Cu aleasă prețuire,  

*** 
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Grupul parlamentar al Alianţei  
pentru Unirea Românilor 

 Declarații politice 
 

De ce suntem în grevă parlamentară? 
 

Grupul AUR a decis intrarea în grevă parlamentară din momentul în care moțiunea de cenzură inițiată de noi a fost 
blocată de către o parte a principalelor partide ale sistemului – PSD, PNL și UDMR. Constituția și democrația au fost 
suspendate. 

Depunerea unei moțiuni de cenzură este un drept constituțional, al cărei parcurs este descris în Constituție și în 
regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului. Au fost îndeplinite toate cerințele. 

Scopul demersului nostru, ca și al tuturor celorlalte acțiuni ale AUR, este binele comun, în acest caz - înlocuirea acestui 
guvern profund antinațional și dictatorial. 

Binele, dreptatea și adevărul nu pot fi confiscate de nimeni, de niciun partid politic. Parlamentarii AUR au votat 
întotdeauna conform conștiinței lor, conform valorilor noastre: familia, națiunea, credința și libertatea. Am votat orice 
inițiativă legislativă bună, indiferent dacă aceea inițiativă a fost votată și de UDMR, PNL, PSD sau USRPLUS. Nu ne-am uitat 
la cine votează, ci la ce se votează. Celelalte partide, fără excepție, au făcut, în general, pe dos. Doar atunci când interesul lor 
politic a fost mare, au votat alături de noi. 

Nu vom înceta această grevă parlamentară decât atunci când, conform constituției și regulamentului Birourilor 
Permanente Reunite, moțiunea de cenzură va fi supus dezbaterilor și votată în Plenul Reunit al celor 2 camera ale 
Parlamentului. 

Constituția României, la Art. 113 – Moțiunea de cenzură, spune clar: 
(3) Moțiunea de cenzura se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentata în ședința comună a celor două Camere. 
Iar regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, la Art. 92, specifică: 
(2) Dezbaterea moțiunii de cenzură are loc după 3 zile de la data când a fost prezentată în ședința comună a celor două 

Camere. 
Orice referire la o așa-zisă „încălcare a modului în care a fost inițiată și depusă moțiunea de cenzură” este o minciună 

bazată pe pură fantezie, pe rea credință. Mai mult, orice sesizare a CCR cu privire la o moțiune de cenzură nu are un caracter 
suspensoriu, care să determine suspendarea acesteia. Altfel am putea avea o continuă suspendare a unei moțiuni de cenzură 
bazată o succesiune nesfârșită de sesizări; o aberație. 

Împiedecarea parcursului normal al acestei moțiuni, în mod ilegal, arată că vechile partide parlamentare sunt fațete ale 
aceluiași sistem. Diferența între ele este doar formală și aparentă. 

Repet, am votat orice inițiativă legislativă bună, indiferent dacă aceea inițiativă a fost votată și de UDMR, PNL, PSD 
sau USRPLUS. Nu ne-am uitat la cine votează, ci la ce se votează. Celelalte partide, fără excepție, au făcut, în general, pe dos. 
Doar atunci când interesul politic a fost mare, au votat alături de noi. Vom merge până la capăt, vom continua greva 
parlamentară până când moțiunea se va dezbate și vota. 

Deputat 
Ilie-Alin Coleșa 

*** 
 

Jocuri politice care încalcă suveranitatea poporului 
 

AUR a inițiat moțiunea de cenzură împotriva premierului Florin Cîțu, considerând că românii nu mai pot aștepta valul 4 
al Covid 19, insotit de noi restricții absurde, instituite de cei care se prefac ca ne conduc. Nu mai putem privi cu nepăsare,  cum 
la un  festival, precum Untold  se permite  participarea pentru zeci de mii de oameni fără mască , în timp ce copiilor  noștri li 
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se impune  să poarte masca în școli;  nu mai putem aștepta să se mimeze luarea de decizii în timp ce prețurile la energie, gaz, 
alimente cresc vertiginos in ciuda faptului ca  salariile, pensiile și alocațiile sunt plafonate.  

Și cum toate acestea nu ar fi de ajuns, partidele primesc milioane de euro subventii din care se desfata in campanii 
festiviste de partid, privind ironic asupra poporului care saraceste cu fiecare zi care trece. 

Moțiunea a stârnit un nou val de acuze lansate asupra partidului AUR, PNL, PSD si UDMR acuzându-ne de semnături 
false, deși copia propriei semnături ne-reprezentand un fals și de comportament  necivilizat pentru că am împiedicat un 
parlamentar să încalce Regulamentul și să facă jocul politic al partidului pe care îl reprezintă.  

Partidele politice care au condus Romania timp de 31 de ani, consideră că pot încălca orice reguli, Președintele poate 
încălca Constituția și suveranitatea poporului, iar faptul că nimeni nu îi trage la răspundere ii face sa poata minți în continuare 
poporul si ascunzandu-se in spatele mantiei imunitatii parlamentare făcându-se părtași de încălcarea flagrantă a legii 

Unul dintre cele mai mari abuzuri la care a fost supus poporul român, a fost Referendumul din 2009, când cetatenii au 
fost intrebati  dacă își doresc  un Parlament unicameral și dacă numarul alesilor in Legislativul tarii  trebuie redus la 300 de 
parlamentari. 

Deși cel care a inițiat Referendumul a știut că Parlamentul prin Constituție era declarat bicameral, poporul a fost indus 
în eroare cu bună știință. Cu toate acestea, la acel Referendum, 70% -anume  6.740.213 dintre români au spus DA unui 
Parlament unicameral și 80% reprezentând 7.765.573 dintre  români au spus DA pentru reducerea numărului de parlamentari 
la 300.  

Referendumul a fost validat de Curtea Constituțională, la vot prezentându-se peste 50% +1 din cetatenii  cu drept de vot. 
Cu toate acestea, voința poporului nu a fost respectată, deși mai mulți candidați ai partidelor aflate la putere au exploatat doar 
electoral tema acestui Referendum , fiind conștienți că s-a  încalcat suveranitatea poporului prin neaplicarea rezultatului 
Referendumului, implicit si a Constituției României, conform art. 2 din Legea Fundamentala care spune că:  

”Suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative constituite prin 
alegeri libere, periodice și corecte precum și prin Referendum” 

Referendumul, are puterea juridică cea mai mare, o putere mai mare  decât votul individual dat la alegerile locale, 
parlamentare si prezidentiale.  

De ce nu s-a pus în aplicare voința poporului?  
Deoarece, președintele la acea dată, Traian Băsescu, a spus că a fost o consultare a poporului și nu un referendum 

decizional.  
Cine minte?  
Dacă ce a spus Traian Băsescu este adevărat, atunci acest om, prin manipulare și minciună  s-a folosit de poporul român  

în toate campaniile din 2009 până în 2020, doar pentru a obtine beneficiile conferite de demnitatile publice pentru care a cerut 
votul romanilor. 

Dacă Referendumul trebuia pus în aplicare, ținând cont că poporul român este suveran, ar fi trebuit ca la alegerile din 
2012, Parlamentul sa aiba  300 de parlamentari si o singura camera, iar Traian Băsescu, Klaus Iohannis să fie acuzați de 
încălcarea art. 2 din Constituție prin nepunerea în aplicare a acestui Referendum.  

Astfel, 288 de parlamentari din legislatura  2012-2016, 156 parlamentari din legislatura 2016-2020, 166 parlamentari din 
legislatura 2020-2024, au fost și sunt plătiți  necuvenit din bani publici  prin încălcarea suveranității poporului român, aducând 
un prejudiciu in acest rastimp de peste 224.000.000 euro. 

Si astăzi,  veniti voi, cei care v-ați bătut joc de legile tarii, cei care ati incalcat si incalcati  cu tupeu orice regula, crezând 
că cetatenii sunt neștiutori și neinformati, cei care desconsiderati  suveranitatea poporului prin încălcarea Constituției și ne 
spuneți nouă că suntem huligani, extremiști și needucați? 

Iar daca nu mai exista o alta cale  să vă oprim să mai nesocotiti vointa poporului,  
DA- suntem extremiști deoarece aparam drepturile românilor;  suntem huligani doar cand  trebuie să luptăm cu oameni 

fără scrupule; suntem needucați doar cand trebuie să răspundem unor neaveniți lipsiți de caracter.  
Vom continua sa ne urmam crezul, sa respectam juramantul de credinta pe care l-am depus fata de tara si popor cu justa 

valoare de a face Dreptate pentru Romania! 
Deputat 

Mitrea Dumitrina 
*** 
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Declarație politică 
 

AUR respinge tentativa Parlamentului European de a impune recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex în 
toată UE  

”Familia este unul dintre pilonii centrali ai Alianței pentru Unirea Românilor. Respingem ferm încercarea de a crea un 
substitut – așa numitele ”familii curcubeu” - în numele ideologiei LGBTIQ. Numai comuniștii internaționaliști au încercat să 
uniformizeze societăți și țări întregi în numele unei utopii criminale. Încercarea Parlamentului European de a impune, printr-o 
rezoluție, recunoașterea căsătoriilor sau parteneriatelor înregistrate într-un stat membru în toate statele membre în mod uniform 
este nedemocratică și nu ține cont de faptul că dreptul familiei și reglementarea căsătoriei sunt competențe ale statelor 
naționale, nu ale instituțiilor europene. Potrivit art.9 al Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, dreptul la căsătorie 
și dreptul de a întemeia o familie sunt garantate în conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestor 
drepturi”, a declarat co-președintele AUR Claudiu Târziu.  

”Este foarte grav  și regretabil că această rezoluție este inițiată de Grupul PPE, care se pretinde a fi conservator și 
creștin-democrat, dar în realitate a uitat de fundamentele creștine ale proiectului european, promovând o ideologie străină 
adevăratelor valori europene. AUR și ECR sunt consecvenți în susținerea familiei, a libertății responsabile și a demnității 
persoanei umane. Respingem ferm presiunile Parlamentului European, care în mod total nejustificat și nedemocratic cere 
Comisiei Europene să ia măsuri împotriva României, Ungariei și Poloniei. Sub pretextul respectării libertății de circulație, se 
încearcă impunerea agendei LGBTQ și subminarea instituției căsătoriei în toate statele membre UE, state suverane care au 
dreptul la reglementarea/legiferarea acestui domeniu 

Deputat 
Antonio Andrușceac 

*** 
Declarație politică - Energia încotro?  

Stimați colegi, 
Efectul scumpirii preturilor la energie (electrica, termica, gaze) va fi unul cu repercusiuni asupra economiei, în general, 

dar, cel mai important, al asupra tuturor cetățenilor, în special, pentru că va antrena majorare semnificativă a preturillor 
alimentelor și bunurilor de larg consum .  

Pe toate canalele media se dezbate acest subiect. 
Industria noastră producătoare de energie este una în declin, datorita faptului ca nu se încurajează dezvoltarea de noi 

capacități de generare a energiei (convenționale cu grad mic de poluare și regenerabile hidro, eoliene, fotovoltaice ) și nici 
extragerea resurselor de gaz din Marea Neagra.  

De asemenea, gospodăriile individuale, instituțiile, nu sunt susținute și incurajate în demersul lor pentru a-și eficientiza 
consumul de energie și a deveni producători. 

În aceste condiții, piața de energie din România, care in lanțul ce merge de la producător, printr-o mulțime de furnizori 
spre consumatori, nu este una concurențiala, ci profund speculativa. 

Guvernul propune in aceste clipe masuri de subvenționare a facturilor pentru aproape 10 milioane de locuitori, firme și 
instituții, masuri ce nu vor face decât sa sarăcească bugetul de stat și sa îmbogățească furnizorii de utilități.  

Sa propunem, deci, plafonarea preturilor pe energie la o valoare rezonabila, precum și masuri urgente pentru construirea 
de noi capacități energetice pentru eficientizarea consumului  de energie în general. 

Sustin asa numitele sisteme hibride de generare a energiei ce vor avea o mai mare flexibilitate în cazul în care condițiile 
climatice nu sunt favorabile energiei regenerabile. 

Hidrocentralele construite vor trebui sa fie date în exploatare pentru a genera energie electrica (menționez in acest caz 
hidrocentrala de pe Valea Jiului).  

Piata producătorilor mici  de energie electrica, care de fapt nu exista ar trebui sa apară și sa se dezvolte.  
Pe fiecare acoperiș ar trebui sa fie sisteme de generare a energiei fotovoltaice cu o capacitate de  cel puțin 3 KWh. 
Procesul de extragere a gazelor din Marea Neagra trebuie să înceapă, iar acestea să fie folosite la nivel național, nu 

pentru export!  
Stimați colegi acestea sunt prioritățile României, prioritati pe care toate partidele politice indiferent de ideologie, ar 

trebui sa le susțină!          Deputat 
Aelenei Dănuț 

*** 
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Poporul român trebuie să știe / Forme subtile de jefuire a cetățenilor 
 

Factura de taxare a energiei electrice consumate cuprinde și plata unor servicii, care nu își găsesc justificarea pentru 
consumatori: contribuția pentru cogenerare și certificate verzi. 

Contribuția pentru cogenerare se plătește pentru promovarea și dezvoltarea producerii de energie în sistem de înaltă 
eficiență, în scopul creșterii eficienței energetice și al îmbunățățirii securității alimentării cu energie pe piața de energie din 
România. Acest aspect este precizat prin Ordinul Președintelui A.N.R.E. nr. 111/2014. 

Certificatele verzi reprezintă un titlu, care atestă producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, și 
reprezintă suportul de promovare a producției de energie electrică din surse regenerabile. Au fost impuse certificatele verzi 
prin Ordinul Președintelui A.N.R.E. nr. 237/16.12.2020. 

Prin definiții, cele două taxe prevăzute în facturile consumatorilor, deși infime ca valoare individuală, nu își găsesc 
justificare privind protecția consumatorilor români de energie electrică. 

Din ce motive și rațiuni, consumatorul român trebuie să suporte/sprijine atât creșterea eficienței energetice, cât și 
producerea de energie electrică din surse regenerabile a unor societăți furnizoare cu capital străin? Impunerea acestor taxe este 
o acțiune de protecție a cetățenilor români?  

În condițiile creșterii constante a prețului de furnizare a energiei electrice, aceste suprafacturări încalcă reguli și principii 
ale economiei de piață, sporind constant presiunea fiscală asupra poporului. 

Dezvoltarea infrastructurii sistemului de furnizare și de distribuție a energiei către consumatori trebuie să prezinte 
preocuparea furnizorului și se realizează prin eforturi financiare proprii și nu prin suprataxarea și impunerea unor presiuni 
financiare asupra beneficiarilor. 

Este bine de știut ce sume se realizează la furnizori prin însumarea acestor taxe, impuse consumatorilor prin facturile pe 
care le achită. 

Domnule Ministru al Energiei și domnule Președinte al A.N.R.E., ce avantaje fiscale sau de altă natură oferă 
consumatorilor români, furnizorii de energie electrică pentru ca să fie susținuți în dezvoltarea societăților furnizoare? 

Deputat 
Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 

*** 
 

Mă opun cu toată puterea discriminării celor nevaccinați.  Cer Guvernului să aducă spre dezbatere și aprobare în 
Parlament măsurile de limitare a creșterii numărului de îmbolnăviri. 

 

În scurt timp, peste 60% dintre români, și anume cei nevaccinați, vor putea fi puși în situația de a adăuga la costul pentru 
transportul în comun încă 40 de Euro, o dată la câteva zile, pentru testarea COVID-19. În plus, zeci de mii de persoane 
nevaccinate din domenii considerate a fi esențiale și-ar putea pierde locurile de muncă dacă Guvernul continuă să importe 
reguli, în valul 4 al pandemiei, din Franța și Italia. 

Introducerea, în Europa și în România, a certificatului digital „verde” parafează decesul democrației, prin desființarea, 
în numele salvării speciei umane prin vaccinare, a drepturilor și libertăților cetățenești. Limitarea acestor drepturi și libertăți 
devine regula, în vreme ce respectarea lor rămâne doar o excepție. 

Proclamarea respectării opțiunii persoanelor de a se vaccina sau de a nu se vaccina este cea mai mare minciună a zilelor 
în care trăim. În realitate, prin acte juridice emise de Guvern, nevaccinații nu au acces la evenimente publice sau private, în 
localuri publice ne-esențiale și în universități, iar agenții economici și conducătorii de instituții publice sunt obligați să impună 
discriminarea nevaccinaților prin regulamente de ordine internă sau prin șantajul cu suspendarea locului de muncă, a locului în 
cămin, a accesului în amfiteatru, în spital etc. 

Pe această cale, cer Guvernului să aducă spre dezbatere și aprobare în Parlament măsurile de limitare a creșterii 
numărului de îmbolnăviri. Susțin acest demers deoarece calitatea actelor normative adoptate de Guvern pe această temă, 
raportată la Constituție și la legislația internațională de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale, este în continuă 
deteriorare. Doar Parlamentul poate aduce lucrurile în matca lor legală și constituțională. În calitate de parlamentar AUR, mă 
opun cu toată puterea discriminării celor nevaccinați. 

Așa să ne ajute Dumnezeu!                  Deputat 
Lilian Scripnic 

*** 
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 Întrebări 

 
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Atacul asupra activistului de mediu Tiberiu Bosutar și jurnaliștilor Mihai Dragolea și Radu Mocanu 
Stimate domnule ministru, 
Incă un atac de tip mafiot petrecut într-o pădure din comuna Coșna jud. Suceava îngrozeste opinia publică din România. 

Activistul de mediu Tiberiu Bosutar și jurnaliștii Mihai Dragolea și Radu Mocanu, au fost atacați cu bestialitate de o grupare 
infracționară de 20 persoane. Atacul a fost sever, două dintre victime pierzându-și cunoștința în drum spre Spitalul Municipal 
din Vatra Dornei dar și umilitor, dezbrăcând la pielea goală una din victime. Printre atacatori s-ar afla proprietarul și inginerul 
silvic. Având în vedere aceste fapte deosebit de grave și pentru a nu subrezi și ai mult încrederea cetățenilor în instituțiile 
publice, vă solicit să îmi comunicați în scris, concluziile primelor cercetări asupra infracțiunii în cauză, petrecută în data de 16 
septembrie 2021 și măsurile dispuse.  

Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor   
  

Atacul asupra activistului de mediu Tiberiu Bosutar și jurnaliștilor Mihai Dragolea și Radu Mocanu 
Stimate domnule ministru, 
Incă un atac de tip mafiot petrecut într-o pădure din comuna Coșna jud. Suceava îngrozeste opinia publică din România. 

Activistul de mediu Tiberiu Bosutar și jurnaliștii Mihai Dragolea și Radu Mocanu, au fost atacați cu bestialitate de o grupare 
infracționară de 20 persoane. Atacul a fost sever, două dintre victime pierzându-și cunoștința în drum spre Spitalul Municipal 
din Vatra Dornei dar și umilitor, dezbrăcând la pielea goală una din victime. Având în vedere că în primele informații din 
presă printre atacatori s-ar afla proprietarul și un inginerul silvic, vă rog să specificați ce măsuri s-au demarat pentru 
identificarea agresorilor angajați ai Romsilva implicați în altercație și măsurile dispuse cu privire la aceste fapte deosebit de 
grave. 

Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
 

Adresată domnului Academician Mugur Constantin Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României  
 

Cum gestionează BNR presiunea pe cursul valutar? 
 

În conformitate cu dispoziţiile art.2 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, printre 
principalele atibuții ale Băncii Naționale a României sunt și:"elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de 
schimb". 

România se împrumută constant și frenetic, la cote record de dobândă, fiind pe primul loc în topul celor mai scumpe 
împrumuturi. 

Având în vedere că moneda națională s-a depreciat în raport cu euro, iar această tendință continuă de la sfârșitul lunii 
august, că rata inflației a crescut la 5,3% conform Institutului Național de Statistică, și că datoria externă a crescut în perioada 
ianuarie – iulie 2021 cu 6,58 miliarde euro și a ajuns la 131,98 miliarde. 

 Ținând cont de cursul de schimb euro-leu care poate închide anul acesta sub 5 lei, urmând ca anul viitor să depăşească 
acestă valoare, ceea ce determină pe de o parte inflația, care este mai mare decât cea din zona euro, iar pe de altă parte 
dezechilibre macroeconomice la nivelul României, în special cele de cont curent. 

Deși în ultimul timp, România a înregistrat o creștere economică mai mare decât unele țări dezvoltate, a avut loc 
creșterea deficitului bugetar la 8% din PIB și a datoriei publice la 49,7% din PIB, acestea au dus la reapariția inflației prin 
intrări de capital străin și creșterea dobânzilor ceea ce poate declanșa o spirală salarii – prețuri care va provoca o inflație de 
amploare și durată mai mare.  
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Luând în considerare că în data de 26.08.2021 moneda naţională a atins un nou maxim istoric în raport cu leul, în 
condiţiile în care cursul calculat de Banca Naţională a României (BNR) a fost de 4,9386 lei/euro, în creştere cu 0,41 bani 
(0,08%) faţă de cotaţia precedentă, de 4,9345 lei. 

Vă rog să aveți amabilitatea de a îmi comunica, dacă aveți indicii că a avut loc un atac speculativ asupra mondei 
naționale a României în perioada august-septembrie a a.c. sau situația deprecierii leului este generată de alte cauze?      

Deputat 
Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 

*** 
 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor   
 

Campanii pentru reducerea violenței în exploatarea forestieră 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere numărul record de activiști ai mediului, asasinați în 2020, la nivel mondial, publicat într-un raport de 

către ONG-ul Global Witness precum și atacurile criminale constant, care se petrec în pădurile din țara noastră, asupra 
activiștilor de mediu, asupra jurnaliștilor de investigații, dar și asupra pădurarilor și angajaților în domeniul silvic deopotrivă, 
vă rog, să specificați ce măsuri aveți în vedere pentru conceperea și implemenatrea unor campanii care să reducă riscurile 
violenței în ceea ce privește exploatarea resurselor forestiere. 

Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
Adresată domnului Nicu Marcu, președinte al Autorității de Supraveghere Financiară   

  
Protejarea beneficiarilor după falimentul City Insurance. 

Stimate domnule președinte, 
Având în vedere decizia Autorității de Supraveghere Financiară de a retrage autorizația de funcționare a City Insurance 

și consecințele la care ne așteptăm privind creșterea prețului asigurării RCA, vă rog să îmi precizați ce ce măsuri ia ASF pentru 
protejarea beneficiarilor după falimentul City Insurance.   

Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
Adresată doamnei Renate Weber , Avocatul Poporului 
 

Simpatizări politice ale Adjunctului Avocatului Poporului 
Stimate doamnă Avocat al Poporului, 
Vineri, 17 septembrie a.c. a avut loc congresul UDMR, printre participanți, aflându-se și Molnar Zsolt, adjunct al 

Avocatului Poporului. Având în vedere prevederile Legii nr. 35/1995, precum și principiile Rezoluției ONU nr 
48/134/20.12.1993, care stabilește principiul independenței instituției Avocatului Poporului, vă rog să precizați ce măsuri veți 
lua cu privire la aceste abateri ale domnului Molnar Zsolt. 

Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 

 

Consulat în Creta 
Stimate doamnule ministru, 
Partidul ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR este sesizat de un număr din ce în ce mai mare de cetățeni 

români, ce solicită rezolvarea problemelor la care aceștia nu au soluții. Astfel, având în vedere că în Creta muncesc legal peste 
10.000 de români și nevoile acestora de servicii consulare precum și efortul fizic și material de a se deplasa la Atena, vă rog să 
îmi specificați când aveți în vedere deschiderea unui consulat în Creta.  

Deputat 
Dan Tanasă 
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Adresată domnului ministru Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Ce măsuri ați luat ca evenimentul cu jurnaliștii bătuți într-o pădure din județul Suceava să nu se mai repete? 
Domnule ministru, 
Regizorul şi jurnalistul Mihai Dragolea, care filma un documentar internaţional despre tăierile ilegale de păduri din 

România, a fost bătut crunt de circa 20 de indivizi într-o pădure de pe raza comunei Coşna (jud. Suceava). Echipamentul şi 
toate înregistrările i-au fost distruse. Alături de el se aflau realizatorul Radu Constantin Mocanu şi activistul de mediu Tiberiu 
Bosutar, care îi ajuta să identifice dovezile crimelor forestiere din Bucovina. Atacul a fost sever, două dintre victime 
pierzându-şi cunoştinţa în drum spre Spitalul Municipal din Vatra Dornei. 

Activistul de mediu agresat a declarat pentru Newsbucovina.ro că cel care l-a bătut cel mai tare le-a spus poliţiştilor că 
data viitoare îl leagă de maşină şi îl trage până rămâne doar piciorul.„E interesant că proprietarul nu a spus nimic. Singurii care 
ne-au bătut au fost pădurarii şi i-am recunoscut că şi în anii trecuţi aceeaşi oameni ne-au ameninţat şi ne-au bătut. Probabil că, 
data viitoare veţi vorbi cu familia dacă ţara nu înţelege despre ce e vorba. Au spus că dacă spun ceva vin peste mine la 
Moldovița”, a mai spus Boşutar. 

Aceste lucruri au determinat o reacție a Comisiei Europene. 
„Am luat la cunoştinţă cu îngrijorare de informația apărută în presă, potrivit căreia doi jurnalişti şi un activist de mediu 

au fost agresaţi într-o pădure din județul Suceava în timp ce îşi făceau meseria. 
Este inadmisibil să fii atacat în timp ce îți faci meseria. Informaţiile sunt un bun public. Trebuie să îi protejăm pe 

jurnalişti, căci ei sunt cei care asigură transparenţa. 
Autoritățile naţionale trebuie să ia toate măsurile necesare pentru protejarea libertății presei, conform valorilor care stau 

la baza Uniunii Europene și sunt înscrise în Carta europeană a drepturilor fundamentale. 
Aşa cum a anunţat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Comisia lucrează la o lege care să garanteze 

independenţa presei. 
Solicităm un raport complet asupra evenimentelor din 16.09.2021. 
Față de această situație solicităm să  răspundeți la următoarea intrebare: 
1.  Ce măsuri ați luat ca acest tip de evenimente să nu se mai repete? 
Solicit răspuns în scris și oral. 

Deputat       Deputat 
Acatrinei Dorel Gheorghe     Lucian Florin Pușcașu 

*** 
Adresată domnului Barna Tánczos, ministrul Mediului 
 

Situația gunoaielor din Alba Iulia. 
Domnule ministru,  
Comisia Europeană a trimis României, în luna iunie, două avize motivate în cadrul pachetului de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor (infringement), solicitând autorităților naționale să transpună integral în legislația națională noile 
norme ale UE privind depozitele de deșeuri, cele privind gestionarea deșeurilor și cele privind prevenirea deșeurilor de 
ambalaje. 

Alba Iulia se confruntă de câteva luni cu o problemă care afecează sănătatea cetățenilor și anume, colectarea deșeurilor 
– care este făcută parțial sau deloc. Problemele au început după inaugurarea Centrului de Management al Deșeurilor de la 
Galda de Jos (CMID), care ar fi trebuit să preia toate deșeurile din zonă, dar operatorul local de salubritate a încercat să ducă o 
cantitate mult mai mare decât cea convenită.  

Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi bunăstare, drept urmare, dacă aceste gunoaie nu vor fi ridicate 
corespunzător și cu frecvența prevăzută în legislatie, riscăm să avem focare de infecție pe raza municipiului Alba Iulia și să fie 
afectată sănătatea populației. 

1. Ce măsuri va lua Ministerul Mediului pentru a rezolva problema menționată și ce va întreprinde pentru a preveni 
repetabilitatea ei?  

2. Ce măsuri au luat Garda de Mediu și Agenția de Mediu privind situația menționată?  
Solicit răspuns scris.        Deputat 

Rusu Daniel Gheorghe 
*** 
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Adresată domnuui Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Transportul elevilor către unitățile de învățământ 
Domnule ministru,  
Problema transportului a devenit o constantă ce marchează demersurile reprezentanților elevilor pe plan național. În 

urma protestelor efectuate în anul 2020 împotriva unei inițiative legislative ce prevedea tăierea gratuității atât de necesare 
pentru elevii navetiști, eforturile s-au concretizat prin anularea adoptării Ordonanței de Urgență nr. 51/2019. Acest rezultat, 
alături de prevederile legii nr. 226/2020, impune obligativitatea aplicării gratuității transportului public utilizat de elevi. 

În acest sens, decizia luată în Municipiul Alba Iulia de anulare a acestui beneficiu este una fundamental greșită. Ea 
contravine din punct de vedere legal cu prevederile mai sus menționate, aducând și un prejudiciu moral atât beneficiarilor 
direcți ai educației, cât și elevilor reprezentanți, al căror efort de a milita pentru gratuitate devine astfel nul. 

 Un sistem de educație optim reprezintă baza unei viitoare societăți prospere, oferind tuturor elevilor posibilitatea de a 
se dezvolta ca adulți responsabili. De aceea, o componentă adiacentă a bunei organizări a sistemului educațional o reprezintă 
transportul – ca modalitate prin care elevii ajung la școală. 

În urma discuțiilor cu părinții elevilor din liceele din județul Alba am constatat următoarele: 
- Firmele de transport nu știu când elevii vor face școală fizic sau online;  
- Șoferii nu pot fi angajați și plătiți pe perioada de pandemie. 
Așa că ar fi o soluție : 
- Alocarea unui microbuz pentru localitățile din aproprierea liceelor. 
- Subvenționarea și decontarea transportului elevilor navetiști. 
Întrebările pentru dumneavoastră, domnule Ministru, sunt următoarele :  

1. Vor fi alocate microbuze pentru localitățile din apropierea liceelor ?  
2. Va fi subvenționat și decontat transportul elevilor navetiști ?  

Solicit răspuns scris.  
Deputat 

Daniel Gheorghe Rusu 
*** 

 

Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii 
 

Amplasare monument de for public în Piața Mare, Sibiu 
Stimate domnule ministru, 
Site-ul oficial al Primăriei Sibiu confirmă faptul că monumentul „Statuia baronului Samuel von Brukenthal” are un 

certificat de urbanism emis în 9 septembrie, cu numărul 1784 și a fost înregistrat, cu doar două zile înainte de dezvelire și cu 
alte două după ce statuia a fost deja amplasată. Scopul este trecut ”amplasare monument de for public în Piața Mare” și a fost 
solicitat de către viceprimarul Corina Bokor, pentru Primăria Sibiu. Pe site, nu există și o autorizație de construire emisă 
pentru „Statuia Baronului von Brukenthal”, însă este păstrată o poziție liberă pentru aceasta, între numerele 400 și 402. 
”Statuia baronului Samuel von Brukenthal a fost amplasată în Piața Mare cu respectarea procedurilor legale. Inițiativa a fost 
aprobată de Consiliul Local Sibiu prin HCL nr.132/2003. Pentru amplasare, Primăria Sibiu a emis certificat de urbanism 
(nr.1784/2021) și autorizație de construire (nr.401/2021), în baza avizului emis de Ministerul Culturii - Comisia Națională 
pentru Monumente de For Public (nr.5/MFP/2021), precum și în baza avizului Direcției Județene pentru Cultură Sibiu 
(nr.290/Z/2021)”, a declarat  purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu, Mirela Gligore.  

 Vă solicit să îmi comunicați cât a costat această statuie, cine a plătit-o și dacă a respectat normele tehnice și legale 
având în vedere faptul că a intrat în legalitate pe ultima sută de metri, respectiv: a primit certificatul de urbanism pe 9 
septembrie, autorizația de construcție pe 10 și a fost dezvelită de președintele Klaus Iohannis pe 11 septembrie.  Solicit 
răspuns în scris.  

Cu deosebită considerație,               Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
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Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Justiției 
 

Procedura executării unei hotărâri judecătorești definitive privind minorul 
Stimate domnule ministru, 
Procedura executării unei hotărâri judecătorești definitive privind minorul este reglementată de Codul de procedură 

civilă, iar competența de a pune în executare aparține executorului judecătoresc, nicidecum procurorului. Un copil nu poate fi 
considerat un obiect care poate fi ridicat și predat silit, un copil este o persoană, căruia statul trebuie să îi recunoască drepturile 
fundamentale, chiar mai mult, drepturile specifice pentru a-i fi protejată integritatea fizică și psihică. În nici o circumstanță nu 
se poate manifesta constrângerea asupra copilului, deci vă pun întrebarea dacă au fost respectate drepturile copilului în acest 
caz. A fost emis în acest caz un mandat de percheziție care prevede că trebuie căutat și predat un copil? În ce temei legal? În 
acest caz, vă întreb care mai este sensul reglementărilor din Codul de procedură civilă  dacă părțile au folosesc o cale atât de 
brutală și eficientă, aceea de a folosi percheziția procurorilor și ridicarea de copii minori? 

Presa a relatat cazul fetiței din Mehedinți care a fost luată cu mascații din casa în care a fost crescută de un asistent 
maternal, situație în care procurorul de caz a ridicat și predat fetița, în urma punerii în executare a unui mandat de percheziție 
și nu a unei hotărâri judecătorești. Fiind un caz ultramediatizat, vă solicit să îmi comunicați dacă procurorul de caz (care este o 
femeie)  a fost sancționată în urma acestui abuz de putere. Solicit răspuns în scris. Cu deosebită considerație,         
 

Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
Adresată domnului Tiberiu Horațiu Gorun, Secretar General al Guvernului  
 

Date cu privire la numărul de angajați ai Guvernului și structurile subordonate 
                    Stimate domnule Secretar General al Guvernului, Tiberiu Horațiu Gorun, 
Vă rugăm să ne comunicați următoarele: 

1. numărul de angajați ai Guvernului României și structurile subordonate, pe fiecare structură în parte, la acest moment; 
2. câte persoane sunt în acest moment detașate în aceste structuri din alte organizații, (instituții, societăți private, etc); 
3. câte persoane angajate de către Guvernul României sunt detașate la acest moment la alte instituții cu care aveți 

colaborări și care sunt instituțiile care au solicitat cele mai multe detașări (primele 5 în ordinea descrescătoare a numărului de 
detașați solicitați); 

Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Cu mulțumiri,      Silviu-Titus Păunescu 

*** 
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Tentativa de omor săvârşită asupra activistului de mediu Tiberiu Boșutar  
şi asupra jurnaliştilor Mihai Dragolea şi Radu Mocanu 

Stimate domnule ministru, 
Într-un comunicat de presă postat deja pe site-ul Camerei Deputaților încă de vineri, 17 septembrie 2021, m-am declarat 

şocat de tentativa de omor săvârşită asupra activistului de mediu Tiberiu Boșutar şi asupra jurnaliştilor Mihai Dragolea şi Radu 
Mocanu, condamnând atacurile repetate asupra celor care luptă pentru apărarea naturii şi mediului înconjurător. Opinia publică 
din România este îngrozită de încă un atac de tip mafiot petrecut într-o pădure din comuna Coşna, judeţul Suceava. Activistul 
de mediu Tiberiu Boșutar şi jurnaliştii Mihai Dragolea şi Radu Mocanu au fost atacaţi cu bestialitate de o grupare infracţională 
de 20 persoane. Atacul a fost sever, două dintre victime pierzându-şi cunoştinţa în drum spre Spitalul Municipal din Vatra 
Dornei, dar şi umilitor, dezbrăcând la pielea goală una din victime. Este inadmisibil ca aceste atacuri asupra persoanelor care 
investighează tăierile ilegale de păduri să continue!  

Solicit Ministerului Afacerilor Interne demararea de urgenţă a unei anchete asupra faptelor petrecute pe 16 septembrie 
2021.  

Vă solicit să îmi comunicați ce măsuri ați întreprins în calitatea dvs. de ministru al internelor. Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită considerație,                            Deputat  

Dan Tanasă 
*** 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 25 - 2021  
Săptămâna 20 - 24 septembrie 2021  

 

 

75 
 

Adresată domnului Florin Ionel Moise, Agenția Națională de Integritate 
 

Declarații de avere și interese inexistente 
Stimate domnule președinte, 
Agenţia Naţională de Integritate a constatat existenţa conflictului de interese de natură administrativă şi penală, precum 

şi săvârşirea de abuz în serviciu de către primarul comunei Pietroşani, județul Teleorman. Picu Emil este acuzat că a încălcat 
legea în timpul mandatului 2008-2012. Acesta a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese întrucât, „în perioada 
exercitării mandatului de primar, a atribuit tatălui său, precum şi Întreprinderii Familiale Picu I. Alecsandru (reprezentată de 
fiica sa şi tatăl său), fără aprobarea prealabilă a consiliului local, un contract de prestări servicii, în valoare de 6.500 Lei, şi 
două contracte de închiriere teren arabil, în suprafaţă de 48,13 ha, respectiv 38 ha, în valoare de 100 ei/ha.”, conform A.N.I. 
Edilul este acuzat și de faptul că a emis facturi şi ordine de plată în valoare de 60.600 lei, unele fără a avea la bază contracte, şi 
a încheiat, fără a respecta dispoziţiile legale, un contract de închiriere cu cumnatul său pentru un spaţiu cu destinaţia de 
bibliotecă, preţul chiriei fiind de 1000 lei/lună. Prin atribuirea directă a contractelor enunţate mai sus şi emiterea de facturi şi 
ordine de plată care nu au nici o bază legală, edilul din Pietroşani a creat un avantaj de natură patrimonială tatălui, fiicei şi 
cumnatului său. Am în vedere experiența Dvs. de mai mult de zece ani în cadrul A.N.I., în mod special în organizarea, 
coordonarea și controlul activităților din cadrul Direcției Generale a Inspecției de Integritate, vă solicit să îmi răspundeți dacă 
este legal ca pe site-ul primăriei Pietroșani să nu existe nici o declarație de avere/interese având în vedere faptul că domnul 
Picu Emil a redevenit primar în anul 2020. Solicit răspuns în scris.  

Cu deosebită considerație,        Deputat  
Dan Tanasă 

*** 
 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Condiționarea studenților și cadrelor didactice de a se vaccina. 
Stimate domnule ministru, 
Tot mai mulți studenți și cadre didactice apelează Alianța pentru Uniunea Românilor să îi susțină în fața situației în care 

nu găsesc sprijin, anume constrângerea de a se vaccina împotriva virusului Covid-19, pentru a putea avea acces la cursuri.  
În aceste condiții, vă rog să îmi comunicați în scris, care sunt Universitățile și Școlile profesionale care condiționează în 

acest moment, participarea fizică la cursuri, cu dovada vaccinării, și în baza căror prevederi legale s-a luat această hotărâre.  
 

Deputat 
Sebastian-Ilie Suciu 

*** 
 

Adresată domnului Dumitru Chiriță, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie 
 

Clarificări asupra activității Autorității Naționale de Reglementare în Energie 
Domnule președinte, 
În ultima lună de zile, poporul român asistă, neputincios, la majorarea aberantă a prețurilor la energie electrică și gaze 

naturale, privind cu multe temeri spre iarna care se aproprie. 
Această situație este generată de piața distribuitorilor de energie. 
Statul român are la dispoziție un organism, Autoritatea Națională de Reglementare în Energie, autoritate autonomă sub 

control parlamentar, care ar trebui să supravegheze evoluția piețelor de energie din statele Uniunii Europene și să propună, dar 
să și întreprindă măsuri pentru preîntâminarea acestei crize. 

În aceste condiții, dle președinte, vă rog să îmi precizați: 
Care au fost măsurile luate de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie pentru a preîntâmpina efectele 

majorării prețurilor, asupra populației?  
Aștept răspuns scris, în temen legal.  

Deputat 
Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 

*** 
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Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 
   

Credibilitatea afirmațiilor publice 
Domnule Secretar de stat, 
Luni, 20 septembrie a.c., în intervalul orar 21.00 – 23.00 la o emisiune TV, ați afirmat că fostul primar general al 

Capitalei – Sorin OPRESCU nu mai este internat la spitalul "Matei Balș", depășind un anumit stadiu al îmbolnăvirii cu virusul 
COVID-19. 

Prezentatorul a obținut de la o persoană apropriată d-lui OPRESCU o confirmare că situația nu este cea prezentată de 
dumneavoastră, iar dl OPRESCU era și este internat la spitalul sus menționat. 

În aceste circumstanțe, domnule secretar de stat, nu credeți că trebuie să vă cereți scuze public pentru dezinformare ? 
Aștept răspuns scris, în temen legal.  

Deputat 
Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 

*** 
 

Adresată domnului ministru Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii 
 

Evoluția agriculturii românești în perioada 2010-2021 
Stimate domnule ministru, 
Agricultura a fost unul dintre domeniile în care țara noastră a excelat ani la rând, atât în perioada dinainte de 1989, cât și 

după. Pentru a avea o vedere mai clară cu privire la ce mai reprezintă astăzi agricultura autohtonă, vă solicit să îmi răspundeți 
la următoarele întrebări: 

1. Care au fost programele externe și interne prin intermediul cărora au fost finanțați fermierii români în perioada 2010-
2021 și cu ce sume/fiecare an? 

2. Care au fost proiectele guvernamentale de susținere a produselor românești implementate în perioada 2010-2021? 
3. Care a fost valoarea totală a producției agricole în perioada 2010-2021? 
4. Care a fost valoarea producției vegetale, producției animale, precum și cea a serviciilor agricole în perioada 2010-

2021? 
5. Care a fost valoarea exporturilor și a importurilor de produse agroalimentare în perioada 2010-2021? 
6. Care a fost consumul anual de fructe și legume pe cap de locuitor în perioada 2010-2021, în comparație cu media 

europeană? 
7. Cât la sută din populația României a lucrat în domeniul agricol în perioada 2010-2021? 
8. Care a fost suprafața agricolă a României în perioada 2010-2021, inclusiv pe categorii: teren arabil, pășuni, fânețe, vii, 

livezi și pepiniere? 
9. Câte hectare din suprafața agricolă a României au beneficiat de serviciile sistemului național de irigații în perioada 

2010-2021? 
10. Care a fost deficitul de hectare neudate în perioada 2010-2021? 
11. Care a fost valoarea subvenției la hectar ce a fost primită de fermierii românii în perioada 2010-2021, în raport cu 

media europeană? 
12.  Care a fost evoluția parcului intern de tractoare în perioada 2010-2021? 
13.  Care a fost producția de grâu, porumb, orez, orz, ovăz, cartofi, floarea soareului, rapiță, soia, varză, vinete, roșii, 

sfeclă de zahăr, pepeni, ceapă, usturoi, morcovi, în perioada 2010-2021? 
14. Ce cantitate de grâu, porumb, orez, orz, ovăz, cartofi, floarea soareului, rapiță, soia, varză, vinete, roșii, sfeclă de 

zahăr, pepeni, ceapă, usturoi, morcovi a fost exportată și ce cantitate a fost importată în perioada 2010-2021? 
15. Care a fost producția națională de pește din ape amenajate în perioada 2010-2021? 
16. Ce fabrici de conserve și de preparate din pește există astăzi în România? 
17. Care este cantitatea de pește destinată consumului anual în România, cât este producție internă și cât este de import? 
18. Care a fost producția de lână în perioada 2010-2021? 
19. Ce cantitate de lână am exportat și am importat în perioada 2010-2021? 
20. Care a fost producția de ouă în perioada 2010-2021? 
21. Ce cantitate de ouă am exportat și am importat în perioada în 2010-2021? 
22. Câte capete de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline au fost crescute în România în perioada 2010-2021?  
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23. Ce cantitate de carne de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline a fost destinată consumului intern și câtă consumului 
extern în perioada 2010-2021?  

24. Ce cantitate de carne de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline a fost importată importată în perioada 2010-2021? 
25. Ce cantitate de carne de pui a fost destinată consumului intern și extern în perioada 2010-2021? 
26. Ce cantitate de carne de pui a fost importată în perioada 2010-2021? 
27. Ce cantitate de miere a fost produsă în perioada 2010-2021? 
28. Ce cantitate de miere a fost importată și ce cantitate a fost exportată în perioada 2010-2021? 
29. Câte fire de flori s-au vândut în România în perioada 2010-2021 din producție internă și câte din import? 
30. Care a fost suma totală anuală încasată la bugetul de stat de pe urma vânatului în perioada 2010-2021? Câte 

exemplare/animal au fost vânate în perioada 2010-2021? 
 Solicit răspuns scris. 
 Cu deosebită considerație,      Deputat 

Dumitru-Viorel Focșa 
*** 

 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Numărul de unități școlare fără autorizație ISU sau grupuri sanitare neconforme. 
Stimate doamnule ministru, 
Având în vedere începutul noului an școlar, după un an în care elevii nu au frecventat sălile de clasă, vă rog să îmi 

specificați câte unități școlare din țară mai funcționează fără autorizație ISU sau cu grupuri sanitare neconforme. 
Cu deosebit respect,              

Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Numărul de unități școlare fără autorizație ISU sau grupuri sanitare neconforme din județul Ialomița 
 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere începutul noului an școlar, vă rog să-mi comunicați câte unități școlare din județul Ialomița 

funcționează fără autorizație ISU și câte sunt prevăzute cu grupuri sanitare neconforme. 
Cu mulțumiri, 

Deputat 
Silviu-Titus Păunescu 

*** 
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 Interpelări 
 
Adresată: domnului Virgil Popescu, ministrul Energiei 
De către: Serban Gianina, deputat 
Obiectul interpelarii: Rezervele de gaz ale României 
 

Stimate domnule ministru, 
România a fost cândva prima țară care a avut iluminat public, iar asta pe bază de petrol. La fel, România a avut în 

proprietate zăcăminte de gaze ce i-au asigurat independența energetică.  
Astăzi aceste zacaminte sunt exploatate de două entități, Romgaz cu capital 70% românesc al statului român prin 

ministerul energiei, respectiv OMV Petrom, la care statul român este acționar cu o participare de 27%. Cu toții cunoaștem 
faptul că guvernul trebuie să asigure sursele de gaz pentru încălzirea locuințelor peste iarnă, iar acest fapt poate fi realizat doar 
constituind rezerve, chiar rezerve strategice, acest gaz fiind o materie ce poate fi înmagazinată. 

Mai cunoaștem faptul că OMV Petrom produce energie electrică pe bază de gaz în centrala proprie de la Brazi. 
Având în vedere cele expuse mai sus, domnule ministru al energiei, doresc să-mi transmiteți urmatoarele aspecte, 

punctual: 
1. Cum v-ati asigurat ca rezervele de gaz constituite de cele doua companii la care statul este actionar (Romgaz si OMV) 

sunt suficiente pentru acoperirea oricaror situatii dificile in perioada iernii 2021-2022 si cat reprezinta din capacitatea de 
stocare la nivel national? 

2. Tinand cont că, în conformitate cu legislatia in vigoare, populația este prioritară în aprovizionarea cu gaze naturale, va 
rugam sa ne spuneti care vor fi masurile luate in contextul in care se preconizeaza o crestere abrupta a preturilor la gaze, pentru 
ca aceste resurse sa fie accesibile pentru toate categoriile de populatie? Observam ca masurile preconizate de ajutorare a 
populatiei nu acopera cresterea de preturi. 

3. Cum va asigurati ca reprezentantii statului roman, aflati in Consiliu de Administratie OMV Petrom, verifica 
respectarea de catre OMV a normelor si reglementarilor legale in vigoare in ceea ce priveste folosirea rezervelor de gaz pentru 
productia de energie electrica, in centrala proprie de la Brazi. De asemenea, cum aceiasi reperezentanti verifica politica OMV 
de folosire a resurselor naturale ale statului in interesul populatiei tarii. 

4. In campania electorala din noiembrie 2020, ati declarat ca „Liberalizarea preturilor la gaze naturale va scadea pretul”. 
Observam ca pretul pentru populatia Romaniei a crescut. Cum explicati? 

Solicit răspunsul în formă scrisă. 
Cu mulțumiri,       *** 

 
Adresată: domnului Barna Tanczos,  ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
De către: domnii Dorel Gheorghe Acatrinei și Lucian Florin Puscasu, deputați 
Obiectul interpelării: Solicităm trimiterea corpului de control la Garda Forestieră Suceava 

 

Domnule ministru, 
Regizorul şi jurnalistul Mihai Dragolea, care filma un documentar internaţional despre tăierile ilegale de păduri din 

România, a fost bătut crunt de circa 20 de indivizi într-o pădure de pe raza comunei Coşna (jud. Suceava). Echipamentul şi 
toate înregistrările i-au fost distruse. Alături de el se aflau realizatorul Radu Constantin Mocanu şi activistul de mediu Tiberiu 
Bosutar, care îi ajuta să identifice dovezile crimelor forestiere din Bucovina. Atacul a fost sever, două dintre victime 
pierzându-şi cunoştinţa în drum spre Spitalul Municipal din Vatra Dornei. 

Activistul de mediu agresat a declarat pentru Newsbucovina.ro că cel care l-a bătut cel mai tare le-a spus poliţiştilor că 
data viitoare îl leagă de maşină şi îl trage până rămâne doar piciorul. „E interesant că proprietarul nu a spus nimic. Singurii 
care ne-au bătut au fost pădurarii şi i-am recunoscut că şi în anii trecuţi aceeaşi oameni ne-au ameninţat şi ne-au bătut. Probabil 
că, data viitoare veţi vorbi cu familia dacă ţara nu înţelege despre ce e vorba. Au spus că dacă spun ceva vin peste mine la 
Moldovița”, a mai spus Boşutar. 

Garda Forestieră Suceava a finalizat controlul inițiat la Ocolul Silvic Dealu Negru (structură privată de administrare), 
după agresiunile petrecute joi seara în apropierea localității Panaci. “Cu prilejul controlului, s-a constatat că în zona respectivă 
(fond forestier proprietate privată) au fost constituite 2 partizi de exploatare, una în anul 2020 și alta în anul 2021. Cele două 
partizi au fost constituite în conformitate cu prevederile legale și au fost exploatate cu respectarea regulilor de exploatare. În 
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teren nu au fost identificate tăieri ilegale de arbori și nici alte abateri de la legislația silvică”, este principala concluzie din 
raportul întocmit de reprezentanții Gărzii Forestiere Suceava. 

Față de această situație solicităm să trimiteți corpul de control pentru a analiza întreaga activitate a directorului Gărzii 
Forestiere Suceava, Mihai Gășpărel întrucît sunt suspiciuni legate de activitatea domniei sale, de apropierea sa de firmele 
străine din industria lemnului. Precizăm că în data de 30 mai 2018 au avut loc percheziții DIICOT la Garda Forestieră Suceava 
și Holzindustrie Schweighofer, într-un dosar privind infracțiuni de deturnare a licitaţiilor publice, evaziune fiscală, concurenţă 
neloială, tăiere fără drept de arbori şi alte infracţiuni.  

De asemenea, solicităm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Cu ce structură autorizată avea încheiat contract de administrare sau de servicii silvice, OS Dealu Mare si solicităm, 

să anexati la raspuns, contractul respectiv și actele de înființare ale OS Dealu Mare? 
2. Cine sunt reprezentanții Statului Român care au marcat masa lemnoasă la OS Dealu Mare, dacă există amenajament 

silvic în vigoare si dacă acesta prevede recoltarea de masa lemnoasă, prin tăieri de produse principale,secundareși de igienă? 
3. Care este procentul de lemn de foc pentru populație exploatat din parcele OS Dealu Mare în anii 2020-2021? 
4. Ce suprafețe de pădure a regenerat OS Dealu Mare în anii 2020- 2021 și dacă au fost respectate perioadele de 

restricție a tăierilor ori dacă au fost indeplinite conditiile de regenerare naturală și cele de alăturare a parchetelor? 
5. Care este data la care va fi realizat cadastrul  pădurilor private ? 
Solicităm răspuns în scris si oral. 

*** 
 

Adresată: domnului Florin Vasile Cîțu, prin-ministru al Guvernului României  
De către: domnul Rusu Daniel Gheorghe, deputat  
Obiectul interpelării: Oprirea discriminării pe motiv de vaccinare 

 

Domnule prim-ministru,  
Conceptul de discriminare este definit în legislația din România de art. 2 alin. (1) din OG nr. 137/2000, care prevede: 

„prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, 
religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, 
apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea 
recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a 
drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice”.  

Vă rog să îmi precizați, domnule ministru, dacă considerați că prezenta hotărâre adoptată vineri, 17.09.2021, reprezintă 
o formă de discriminare la adresa românilor?  

Prin hotărârea care stabilește că certificatul verde este obligatoriu la spectacole, cinema, piscine, competiții sportive, 
nunți, botezuri în localitățile în care rata de infectare COVID este între 3 și 6 cazuri la mia de locuitori,  

La fel, Domnule Prim-Ministru, vă rog să îmi precizați dacă, în opinia dumneavoastră, pașaportul de vaccinare este o 
condiție prealabilă pentru recâștigarea drepturilor fundamentale?  

Libertățile și drepturile oamenilor sunt temporare, astfel:  
- Opțiunea testării pentru a avea acces în toate aceste locuri publice nu există, pentru că oamenii nu au atâția bani încât 

să își permită acest lucru.  
- Vindecarea nu asigură decât 6 luni de libertate de circulație și drepturi cetățenești.  
- Vaccinarea nu asigură decât maxim 12 luni de libertate de circulație și drepturi cetățenești.  
În ultimul rând, domnule prim-ministru, vă rog să îmi specificați care sunt motivele unor astfel de măsuri de 

obligativitate a vaccinării și discriminare, având în vedere că, în general, orice persoană vaccinată se poate îmbolnăvi, deci 
poate trasmite boala?  

Solicit răspuns scris.  
*** 
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Adresată: domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
De către: doamna Raisa Enachi, deputat  
Obiectul interpelării: Impunerea certificatului verde în școli 
 

Stimate domnule ministru, 
Organizația Mondială a Sănătății recomandă folosirea măștii de protecție, a igienei corespunzătoare, a distanțării și a 

testării periodice fiindcă vaccinul nu poate stopa această epidemie care își schimbă tulpinile periodic. Chiar dacă suntem 
vaccinați, tot putem să ne infectăm și să transmitem virusul. 

În consecință, v-ați gândit că este mai bine să impuneți certificatul verde digital, vaccinarea elevilor ca urmare a faptului 
că Guvernul a achiziționat 120 milioane de vaccinuri pentru populația țării noastre. Varianta corectă ar fi vaccinare plus 
testare, iar testarea trebuie să fie gratuită în școli pentru profesori, elevi și personalul auxiliar care intră în contact cu elevii. 
Consider că, în România, campania de vaccinare este un eșec, în condițiile în care plătim din banii noștri, ai tuturor, zeci și 
sute de milioane de euro pe vaccinuri, iar țara noastră este, în continuare, pe penultimul loc din Uniunea Europeană la rata de 
vaccinare. 

Vă solicit, stimate domnule ministru, să îmi comunicați cum veți lua toate măsurile necesare, astfel încât pandemia să nu 
ne aducă din nou în situația de a trece la cursuri online, știindu-se că sunteți promotorul învățământului cu prezență fizică, dacă 
ar fi să dăm crezare discursului pe care l-ați promovat la începutul de anului școlar?   

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită considerație,            *** 

 

Adresată: domnului Sorin Câmpeanu, ministrul Educației  
De către: domnul Deputat Georgel Badiu, deputat     
Obiectul interpelării: Începutul școlii - neasigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie 

 
Stimate domnule ministru, 
Vă solicit luarea unor decizii rapide în scopul soluționării problemelor sesizate de către reprezentanții 

școlilor și membrilor AUR din București și din țară. 
Am constatat, potrivit datelor din teritoriu, că problema gravă a neasigurării materialelor de curăţenie, igienă 

şi dezinfecţie prin nealocarea a 1 miliard de lei, însemnând peste 800 de cereri de finanțare neonorate înainte de 
începerea anului școlar, creează o situație periculoasă pentru elevii din România.  

De aceea, solicităm de urgență deblocări de fonduri pentru a anula situația fără precedent în care anul 
școlar 2021-2022 debutează ,  dar mai ales pentru a asigura desfășurarea în condiții normale a activităților 
didactice în școlile și grădinițele în mare parte din țară. 

Potrivit Legii nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, toate 
organismele sau autoritățile din România trebuie să respecte, în mod unitar, drepturile tuturor copiilor conform 
principiului egalității de șanse și al nediscriminării.  La art. 52 alin.(1) legea prevede în sarcina Ministerului 
Educației Naționale, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, precum și inspectoratelor școlare 
și unităților de învățământ ca instituții ale administrației publice locale cu atribuții în domeniul educației, 
obligația să întreprindă măsurile necesare pentru învățământul românesc.  

Ca urmare, vă rog să-mi comunicați ce măsuri veți lua în p r i v i n ț a  u r mătoarelor aspecte: 
a) Aprobarea cererilor de finanțare depuse de autoritățile locale și de unitățile de învățământ din toată țara pentru 

achiziția de materiale de protecție anti-covid19 pentru dotarea școlilor și grădinițelor 
b) Alocarea fondului de 1 miliard lei pentru asigurarea  desfășurării în condiții normale a activităților didactice în 

școlile și grădinițele dintr-o bună parte din țară luând măsuri active și gratuite de acordare a unor servicii sociale în 
mediul școlar 

În pofida unui Ordin de Ministru, reprezentanții autorităților locale și ai unităților de învățământ din toată țara au 
semnalat că există neconcordanțe cu privire la accesul elevilor la educație, din cauza lipsei, la data începerii anului 
școlar a: 

1. asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie; 
2. asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi şi personal pentru situații de  
urgență; 
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Nefinanțarea are, în acest moment, repercusiuni grave asupra accesului elevilor la educație, iar condițiile 
pandemiei care s-a instaurat acum un an demonstrează că sistemul nu a reușit să rezolve această problemă. 

Cu privire la aceste aspecte, vă rog să-mi mai comunicați, domnule ministru, dacă considerați oportună 
reunirea de urgență a comisiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educației și din cadrul Comisiei 
Parlamentare pentru învățământ, pentru găsirea unor soluții viabile pentru deblocarea situației în care ne aflăm. 

Aștept din partea conducerii Ministerului o reacție organizatorică adaptată situației existente. 
Solicit răspuns scris.     

*** 
 

Adresată: domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii 
De către: domnul Dumitru-Viorel Focșa, deputat 
Obiectul interpelării: Situația juridică a monumentelor de pe raza județului Constanța 

Stimate domnule ministru 
Pe raza județului Constanța se regăsesc mai multe monumente cuprinse în Lista monumentelor istorice ce a fost 

actualizată în anul 2015. Vă solicit să îmi comunicați ce poziții din Lista mai sus menționată se află în domeniul public al 
statului român și în administrarea Ministerului Culturii. 

Solicit răspuns scris. 
Cu deosebită considerație,           *** 
                        

 


