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Stimaţi abonaţi, 
 
Vă transmitem sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor, cu speranţa că o veţi considera utilă în activitatea 
dumneavoastră. 
   
Direcţia comunicare şi relaţii publice a Camerei Deputaţilor 
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  II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN  
      CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

- Grupul parlamentar PSD…………………………………………………………………………………………29 
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   Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la acest serviciu, trimiteţi reply cu subiect „newsletter unsuscribe”. 
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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 08.10.2021) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 2058 
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  120 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 601

660 

– votate  658 
             din care: - înaintate la Senat      38 

                            - în procedura de promulgare 19 

                            - promulgate* 221 
                            - respinse definitiv 380 

                            - în mediere 1 
                            - în divergenţă 1
2) Se află în proces legislativ 1421 

a) pe ordinea de zi 394 

b) la comisii  1004 

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 

4 

3) Clasate 23 

4) Desesizări 8 

5) Retrase de inițiatori 1 

6) Înregistrate la Camera Deputaţilor 34 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 34 

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

 
   Cele 658 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      217 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                           din care: 
                              150 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                17 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                50 de proiecte de legi 
                      441 de propuneri legislative 
                             din careern:n careOrdonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2021 au fost promulgate 238 de legi, dintre care 17 din inițiativele legislative adoptate în anul 2020. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 27 - 2021  
Săptămâna 4 – 8 octombrie 2021  

 

 

3 
 

 
 

B. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea septembrie – decembrie 2021 

 
(Situaţia cuprinde datele la 08.10.2021) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1499 
din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie  1379 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie  120 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 62

81 

– votate  79 

             din care: - înaintate la Senat      17 

                            - în procedura de promulgare 16 

                            - promulgate* 13 

                            - respinse definitiv 33 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1421 

a) pe ordinea de zi 394 

b) la comisii  1004 

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 

4 

3) Desesizări 2 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 34 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 34 

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

 
   Cele 79 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      34 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
                                26 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                  1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  7 proiecte de legi 
                       45 de propuneri legislative 
                             din careern:n carede legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2021 au fost promulgate 238 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, 4 și marți, 5 octombrie 2021 
 

 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 55 

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          13  

19  

   - votate 
 

19

                            - la Senat 
 

  6 

                            - respinse definitiv 
 

13 

Retrimise la comisii 
 

                 1

 
 
 

Cele 19 iniţiative legislative votate privesc: 
               

4 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 
                     2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                     2 proiecte de legi 
                       15 propuneri legislativelegislati 
 

 
 
 
 

Ives   
 
 
 
 
 

 
ives r   
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
în săptămâna 4 -  8 octombrie 2021 

 

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

1.  Pl-x 609/2018 - Propunere legislativă privind reglementarea activităţilor de sănătate premedicale desfăşurate 
de către grupuri organizate în mod juridic pe teritoriul naţional al României  
 

2.  Pl-x 573/2018 - Propunere legislativă privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasă" - S.A. în cadrul 
A.N.S.V.S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de la Direcţia de Creştere, Exploatare şi Ameliorare a 
Cabalinelor din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA  
 

3.  Pl-x 633/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari  
 

4.  PL-x 533/2020 - Proiect de Lege pentru acordarea stimulentului de risc persoanelor care lucrează în servicii 
de îngrijire pentru vârstnici  
 

5.  PL-x 57/2018 - Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a 
României - S.A.  
 

6.  PL-x 457/2017  - Proiect de Lege privind funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României - EximBank S.A.  
 

7.  PL-x 32/2019 - Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de 
metrologie  
 

8.  Pl-x 659/2020 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor 
clasificate  
 

9.  Pl-x 635/2018  - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 49 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  
 

10.  Pl-x 339/2018 - Propunere legislativă privind modificarea Legii 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea 
pentru cauză publică  
 

11.  PL-x 131/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  
 

12.  Pl-x 71/2019 - Lege pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău 
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.384 din    29 mai 2019, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.499 din 20 iunie 2019  
 

13.  PL-x 459/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (1) al articolului 175 din Legea nr.286/2009 
privind Codul penal  
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II. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și care se 
transmit spre dezbatere Senatului: 
 

1. PL-x 268/2021 - Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Regatul Haşemit al Iordaniei 
privind extrădarea, semnat la Amman, la 4 aprilie 2021   
 

2. Pl-x 157/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.58 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 
(Propunerea legislativă se consideră adoptată în forma inițială, în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituția României, republicată 
 

3. Pl-x  160/2021 - Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 
(Propunerea legislativă se consideră adoptată în forma inițială, în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituția României, republicată) 
 

4. PL-x 306/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2021 pentru 
ratificarea Acordului între Guvernul României şi Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor privind 
găzduirea, organizarea şi finanţarea Conferinţei Plenipotenţiarilor a Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor (Bucureşti, România, 26 septembrie-14 octombrie 2022), semnat la Geneva, la 30 iunie 
2021 
(Proiectul de Lege se consideră adoptat, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată) 
 

5. PL-x 307/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2021 pentru 
completarea art.46 al Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune 
(Proiectul de Lege se consideră adoptat, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată) 
 

6. PL-x 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 
(Proiectul de Lege se consideră adoptat, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată) 
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al 
Guvernului pentru a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2021 

 
 (situaţie la data de 11 septembrie 2021) 

 
 

În 29.09.2021, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua 
sesiune ordinară a anului 2021, care  cuprinde 106 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 22 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale 
procesului legislativ:  

 

Stadiul proiectelor de legi 
Senat 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 
În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
5 
 

11 

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

 
1 
2 
0 

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

2 
0 
0 
0 

Camera 
Deputaţilor:  

17 0 

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

2 
15 
0 

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

0 
0 
0 
0 

Total: 22   
 

20 
  

 
2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ANEXĂ 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2021 

(situaţie la data de 11 septembrie 2021) 
 

II..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  LLEEGGIISSLLAATTIIVVĂĂ  LLAA  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    
    

Nr. 
crt Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

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. (poz. I-b-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul

Ratificarea Acordului privind încetarea tratatelor 
bilaterale de investiţii dintre statele membre ale Uniunii 
Europene, semnat la Bruxelles, la 5 mai 2020.  

CD -  OZ Plen 
POL. EC 
S  - 

 
 
 
Raport depus 
pe 21.09.2021 
(377/R/2021) 

2 

PLx 
642/2020 

 
L 

522/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 din 
Legea fondului funciar 18/1991. (poz. I-b-20)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 12 deputați 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.7/1996, în sensul 
organizării Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară ca instituţie publică cu personalitate juridică, 
în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
Administraţiei, personalul acesteia, precum cel al 
instituţiilor subordonate fiind încadrat cu contract 
individual de muncă.  

 
 
S  - Adoptat pe 
14.10.2020 
CD -  OZ Plen 
AGRIC, IND, 
ADMIN și JUR  
 

 
 
 
Raport depus 
pe 27.09.2021 
(401/R/2021) 

3 

PLx 
271/2021 

 
L 

114/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19. (poz. I-b-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.55/2020, în sensul 
stabilirii sancţiunii contravenţionale complementare a 
închiderii temporare a sediului operatorului economic, în 
situaţia repetării contravenţiei prevăzute la art.65 lit.q), 
precum şi în cazul săvârşirii contravenţiei prevăzute la 
art.65 lit.r) din actul normativ de bază.  

S  - Adoptat pe 
14.06.2021 
CD -  OZ Plen 
JUR 
  

 
 
Raport depus 
pe 30.09.2021 
(412/R/2021) 

4 

PLx 
178/2021 

 
L 

49/2021 

Proiect de Lege privind practicile comerciale neloiale 
dintre întreprinderi în cadrul lanţului de 
aprovizionare agricol şi alimentar. (poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 1 deputat 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor 
Directivei (UE) 2019/633 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile 
comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului 
de aprovizionare agricol şi alimentar, în vederea stabilirii 
unei liste a practicilor comerciale neloiale interzise în 
relaţiile dintre cumpărătorii şi furnizorii din cadrul 
acestui lanţ de aprovizionare, prin reglementarea 
termenelor de plată, a competenţelor şi atribuţiilor 

S  - Adoptată pe 
26.04.2021 
CD -  POL EC și 
IND 
pt. raport comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2021 



 

Nr. 
crt Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

autorităţii de concurenţă, desemnată pentru a asigura 
aplicarea la nivel naţional a prevederilor directivei, 
precum şi a sancţiunilor aplicabile autorului încălcării. 

5 

PLx  
435/2019 

 
L 

285/2019 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare în domeniul unor programe gestionate de 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice. (poz. I-b-17)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Amendarea unor acte normative, precum și stabilirea 
unor măsuri financiare. 

 
 
S  - Adoptată pe 
02.10.2019 
CD -  BUG și 
ADMIN 
pt. raport comun 
 
 
 

 
 
 
 
 
TDR: 
24.10.2019 

6 

PLx 
592/2018 

 
L 

467/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor 
măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare 
efectuate de Ministerul Finanţelor Publice şi pentru 
completarea unor acte normative. (poz. I-b-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Abilitarea Ministerului Finanţelor Publice de a exercita 
acţiuni de control asupra modului de utilizare a sumelor 
acordate prin acţiuni de sponsorizare/mecenat în scopul 
susţinerii unor activităţi fără scop lucrativ, al respectării 
destinaţiei fondurilor acordate, precum şi a modului de 
utilizare a fondurilor publice acordate de la bugetul 
general consolidat. 

S  - Adoptată pe 
17.10.2018 
CD - BUG  
Trimis pe data de 
29.03.2021 pt. 
raport 
suplimentar  

 
 
 
 

7 PLx 
340/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de 
finanţare (Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi - 
COVID-19), între România şi Banca Europeană de 
Investiţii, semnat la Bucureşti şi la Luxemburg, la 20 
aprilie 2021. (poz. I-b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul

Aprobarea Contractului de finanţare (Spitalul Regional de 
Urgenţă Iaşi – COVID-19), între România şi Banca 
Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti şi la 
Luxemburg, la 20 aprilie 2021. Astfel, noul Spital 
Regional de Urgenţă Iaşi va înlocui infrastructura 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Iaşi cu o structură 
modernă, la standarde europene, din punct de vedere 
arhitectural şi medical, al echipamentelor şi tehnologiei 
IT 

 
 
CD -  BUG  
pt. raport  
S  - 
 
 

 
 
 
 
TDR: 
05.10.2021 

8 

PLx 
342/2021 

 
L 

138/2021 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de 
împrumut (Finanţare adiţională pentru Proiectul 
privind reforma sectorului sanitar - îmbunăţirea 
calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre 
România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 
11 iunie 2021. (poz. I-b-14) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului de împrumut (Finanţare adiţională 
pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar – 
îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) 
dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 
iunie 2021.  

CD -  BUG  
pt. raport  
S -   
  

TDR: 
05.10.2021 
 



 

Nr. 
crt Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

9 

PLx 
365/2021 

 
L 

189/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România 
este parte. (poz. I-b-5) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Actualizarea valorii cotizaţiilor anuale pe care România 
trebuie să le plătească la Organizaţia Aviaţiei Civile 
Internaţionale (OACI), conform anexei 2.1., respectiv, la 
Conferinţa Europeană a Aviaţiei Civile (CEAC) şi 
Asociaţia Internaţională Permanentă a Congreselor de 
Navigaţie (AIPCN), conform anexei 2.2. la Ordonanţa 
Guvernului nr. 41/1994, prin introducerea sumelor 
stabilite pentru anul 2021.  

S -  Adoptat pe 
14.09.2021 
CD -  BUG  
pt. raport  

TDR: 
19.10.2021 
 

10 

PLx 
641/2020 

 
L 

613/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-3)  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002, în principal în scopul 
transpunerii unora dintre dispozitiile Directivei (UE) 
2018/645 a Parlamentului European şi a Consiliului din 
18 aprilie 2018 de modificare a Directivei 2003/59/CE 
privind calificarea iniţială şi formarea periodică a 
conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate 
transportului de mărfuri sau de persoane, precum şi a 
Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere. 

 
 
S  - Respins pe 
14.10.2020 
CD -  IND, JUR, 
APĂR  și TRSP 
pt. raport comun 
 

TDR: 
03.11.2020 

11 

PLx 
781/2015 

 
L 

390/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea 
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi 
comercianţi. (poz. I-b-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea prevederilor Directivei 2013/11/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 
privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de 
consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2006.2004 și a Directivei 2009/22/CE. 

 
 
S  - Adoptat pe 
02.11.2015 
CD -  IND și 
JUR,  
pt. raport comun 
 

TDR: 
12.11.2015 

12 

PLx 
574/2017 

 
L 

181/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea strategiei de 
dezvoltare teritorială a României. (poz. I-b-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României, 
care reprezintă documentul programatic pe termen lung 
prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltarea 
teritorială a României, bazat pe un concept strategic, 
precum şi direcţiile de implementare pentru o perioadă de 
timp de 20 de ani, la scară regională, interregională, 
naţională, cu integrarea aspectelor relevante la nivel 
transfrontalier şi transnaţional.  

S -  Adoptat pe 
06.12.2017 
CD -  Trimis la 
ADMIN pt. raport
suplimentar  

TDR: 
10.12.2018 
 

13 

PLx 
594/2020 

 
L 

490/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 
precum şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale 
administrativă a numelor persoanelor fizice. (poz. I-
b-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 

Modificarea actualului cadru normativ pentru 
implementarea proiectului privind crearea Sistemului 
Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare 
Civilă (S.I.I.E.A.S.C.), în vederea informatizării fluxurilor 
şi proceselor interne ale instituţiilor statului şi al 
elimnării consumului de hârtie, al reducerii timpilor de 
soluţionare a unor cerinţe adresate instituţiilor publice, 
precum şi al instituirii posibilităţii întocmirii actelor de 

S -  Adoptat pe 
21.09.2020 
CD -  ADMIN și 
JUR  
pt. raport  

TDR: 
13.10.2020 
 



 

Nr. 
crt Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

stare civilă în format electronic. 

14 

PLx  
457/2019 

 
L 

318/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului.  
(poz. I-b-11) 
- Cerere de reexaminare a Președintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.272/2004, 
urmărindu-se, printre altele, stabilirea mai precisă a 
sensului unor expresii, prevederea posibilităţii desemnării 
drept persoană care să asigure creşterea şi îngrijirea 
copilului, pe lângă rudele până la gradul IV şi a altor 
persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de 
ataşament sau s-a bucurat de viaţa de familie, redefinirea 
serviciilor de tip rezidenţial, precum şi instituirea unei 
indemnizaţii lunare de sprijin, în cuantum de 0,8 ISR, 
pentru familia sau persoana care a primit în plasament 
sau este tutore al unui copil, pe perioada în care asigură 
creşterea şi îngrijirea copilului . 

S  - Adoptat pe 
22.06.2021 
CD - MUN și 
JUR  
pt. raport comun 
 

TDR: 
02.09.2021 

15 

PLx  
221/2021 

 
L 

229/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2019 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2019.  
(poz. I-b-12)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea posibilităţii, pentru persoanele care 
îndeplinesc condiţiile de pensionare şi îşi desfăşoară 
activitatea în baza unui contract individual de muncă, 
raport de serviciu sau în baza actului de numire în cadrul 
autorităţilor si instituţiilor publice centrale şi locale, 
precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor 
naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor 
comerciale la care capitalul social este deţinut integral 
sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-
teritorială, de a opta între continuarea activităţii până la 
împlinirea vârstei de 70 de ani, cu acordul angajatorului, 
şi încetarea raportului de muncă sau a raportului de 
serviciu. 

S  - Adoptat pe 
27.09.2021 
CD - MUN  
pt. raport  
 

TDR: 
26.10.2021 

16 

PLx 
546/2019 

 
L 

366/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.25/2019 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea 
calităţii în sistemul de sănătate.  
(poz. I-b-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.185/2017, în scopul 
stimulării activităţii Autorităţii Naţionale de Management 
a Calităţii în Sănătate prin clarificarea unor definiţii şi 
procese, astfel încât să se asigure îndeplinirea scopului şi 
obiectivelor ANMCS. 

S -   Adoptat pe 
21.10.2019 
CD - SĂN  
pt. raport  
 

TDR: 
26.11.2019 

17 

PLx 
387/2020 

 
L 

359/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.374/2013 privind utilizarea sistemelor 
destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor 
în perimetrele unităţilor din subordinea 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  (poz. I-b-

Modificarea şi completarea Legii nr.374/2013, în scopul 
extinderii aplicării acestei legi la nivelul tuturor unităţilor 
din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
şi la nivelul tuturor spaţiilor unde desfăşoară activităţi 
persoanele private de libertate, precum şi al creării 

S -  Adoptat pe 
16.06.2020 
CD -  JUR și 
APĂR 
 pt. raport comun 

TDR: 
30.06.2020 



 

Nr. 
crt Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

posibilităţii achiziţionării şi a altor servicii sau 
echipamente care să contribuie la diminuarea utilizării, 
de către persoanele private de libertate, a serviciilor de 
comunicaţii electronice furnizate prin intermediul undelor 
radio. 

18 

PLx 
410/2020 

 
L 

280/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al 
muniţiilor. (poz. I-b-1) 
- Cerere de reexaminare a Președintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD359 

Modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind 
regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, intervenţiile vizând, în 
principal, instituirea de reglementări de natură a asigura 
transpunerea dispoziţiilor Directivei de punere în aplicare 
(UE) 2019/69, precum şi prevederi care să creeze cadrul 
legal naţional pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului delegat UE 2019/686. 

S  - Adoptat pe 
25.05.2021 
CD - JUR și 
APĂR 
 pt. raport comun 

TDR: 
22.06.2021 

19 

PLx 
334/2021 

 
L 

190/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
art.36 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române. (poz. I-b-6) 
 - Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea art.36 din Legea nr.218/2002, 
în scopul prevenirii şi eliminării apariţiei oricăror moduri 
neunitare de acţiune în rândul poliţiştilor.  

S  - Adoptat pe 
06.09.2021 
CD - APĂR 
 pt. raport  

TDR: 
05.10.2021 

20 

PLx 
716/2018 

 
L 

443/2018 

Proiectul Legii Tineretului. (poz. I-b-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea cadrului juridic necesar 
asigurăriielaborării, implementării și monitorizării 
politicii de tineret, participăriiactive și incluzive a 
tinerilor la viața societății, la domeniile de interes pentru 
aceștia, precum și acadrului juridic necesar dezvoltării 
personale și profesionale a tinerilor conform necesităților 
și aspirațiilor acestora. 

S  - Adoptat pe 
19.11.2018 
CD - TIN 
 pt. raport  
 

 

  
IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                        
                            

Nr. 
crt Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

1 L 
268/2021 

Proiect de lege privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru 
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării 
terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative. (poz. I-a-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  JUR și 
APĂR 
pt. raport 
comun 
CD -   

TDR: 
07.09.2021 

2 L Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de  S -  EC și TDR: 



 

Nr. 
crt Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

391/2021 urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și 
adecvarea capitalului. (poz. I-a-3) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

BUG 
pt. raport 
comun 
CD -   

05.10.2021 

3 L 
392/2021 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit 
și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative în domeniul financiar, precum 
și pentru modificarea și completarea unor acte normative în 
domeniul financiar. (poz. I-a-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  EC și 
BUG 
pt. raport 
comun 
CD -   

TDR: 
05.10.2021 

4 L 
315/2021 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru 
consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii 
Europene în vederea facilitării aplicării de către România a 
Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală 
(Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a 
Consiliului. (poz. I-a-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S -  JUR  
pt. raport 
CD -   

TDR: 
22.09.2021 

5 L 
316/2021 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare și 
munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele 
armate străine pe teritoriul României. (poz. I-a-7) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S -  APĂR 
pt. raport 
CD -   

TDR: 
22.09.2021 

6 L 
317/2021 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.1/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor 
de ambalaje. (poz. I-a-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

 
S -  MED 
pt. raport 
CD -   

TDR: 
22.09.2021 



 

Nr. 
crt Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

- Cameră decizională: CD 

7 L 
318/2021 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2021 privind depozitarea deșeurilor. (poz. I-a-12) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  ADMIN 
și MED 
pt. raport 
comun 
CD -   

TDR: 
22.09.2021 

8 L 
322/2021 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din 
plastic asupra mediului. (poz. I-a-8) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  EC și 
MED 
pt. raport 
CD -   

 

9 L 
325/2021 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării 
informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul 
prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor 
infracțiuni. (poz. I-a-9) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  BUG și 
JUR  
pt. raport 
CD -   

TDR: 
22.09.2021 

10 L 
396/2021 

Proiect de lege privind prevenirea și combaterea dopajului în 
sport. (poz. I-a-13) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  ÎNV și 
JUR  
pt. raport 
comun 
CD -   

TDR: 
12.10.2021 

11 L 
269/2021 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată 
în mediu a organismelor modificate genetic. (poz. I-a-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  OZ 
Plen 
AGRIC și 
MED 
CD -   

depus raport 
favorabil cu 
amendamente 
 

12 

PLx  
213/2019 

 
L 

483/2019 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi 
publice. 
(poz. I-a-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea mai multor acte 
normative în domeniul serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, respectiv, Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, Legea 
serviciului de salubrizare a localităţilor 
nr.101/2006, Legea serviciului de iluminat public 
nr.230/2006 şi Legea nr.211/2011 privind regimul 
deşeurilor. Intervenţiile legislative vizează 

CD -  
Adoptat pe 
04.09.2020 
S  - ADMIN 
și MED 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
24.09.2020 



 

Nr. 
crt Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

eliminarea inadvertenţelor existente între legea 
generală şi legile speciale care reglementează 
serviciile comunitare de utilităţi publice cu privire 
la înţelesul noţiunilor de gestiune directă şi gestiune 
delegată. 

13 

PLx 
108/2021 

 
L 

76/2021 
 

Proiect de Lege privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie. (poz. I-b-10)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Desfiinţarea Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
stabilindu-se o serie de măsuri tranzitorii care 
decurg din această operaţiune. 

 
CD -  
Adoptat pe 
24.03.2021 
S  - JUR 
pt. raport 

TDR: 
20.04.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                                 
3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 
4. Comisia pentru transporturi și infrastructură  TRSP 
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 
7. Comisia pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 
10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
15. Comisia pentru politică externă 

APAR 
POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
18. Comisia pentru afaceri europene 
19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 
20. Comisia pentru constituționalitate 
21. Comisia pentru știință și tehnologie 
22. Comisia pentru tineret și sport 

 

CAE 
CROMANII 
CONST 
ȘT 
TIN 

 
Alte abrevieri: 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
TDR - Termen depunere raport 
TAC - Termen aprobare tacită 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de  7 octombrie 2021 ) 

 

I.  În perioada  4 – 7  octombrie  2021  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 21 rapoarte, din care 4 rapoarte 

suplimentare și 2 rapoarte comune pentru ședințele comune cu Senatul. 
Comisiile permanente au depus 57 avize. 
Cele  21  rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare                        17 
 rapoarte de respingere                      4 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului                                  4 
 Ordonanțe ale Guvernului                                                    1                   
 Proiecte de legi și propuneri legislative:                            16                   
          

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent  1020 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 128 pentru raport 

suplimentar. 
La comisii se află  17  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  a doua  sesiune 

ordinară a anului 2021.  

II. De la începutul actualei legislature 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  512 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
428 

 rapoarte suplimentare 
57 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
27 

TOTAL 512 

 
 
 
 
 
 



ANEXĂ 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada 4 – 7 octombrie  2021 

I. Comisia economică 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 PLx 76/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.81/2019 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi 
autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de a 
scoate la licitaţie certificatele de 
emisii de gaze cu efect de seră 
atribuite României la nivelul Uniunii 
Europene, precum şi pentru 
instituirea unei scheme de ajutor de 
stat privind sprijinirea 
întreprinderilor din sectoarele şi sub-
sectoarele expuse unui risc 
important de relocare ca urmare a 
transferului costului emisiilor de 
gaze cu efect de seră în preţul 
energiei electrice – raport comun 
cu Comisia pentru buget și 
Comisia pentru mediu. 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2011, precum şi instituirea unei scheme de ajutor de stat 
privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi sub-
sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a 
transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul 
energiei electrice. Ajutorul este plătit beneficiarilor în anul în 
care sunt suportate costurile sau în anul următor celui în care sunt 
suportate costurile. Valoarea ajutorului care poate fi acordat este 
calculată pe baza unei formule care ţine seama de nivelul 
producţiei de referinţă a instalaţiei sau de nivelul consumului de 
energie electrică de referinţă al instalaţiei, precum şi de factorul 
de emisie CO2 pentru energia electrică furnizată de instalaţiile 
de ardere care utilizează drept combustibil cărbunele, din diferite 
zone geografice ale Uniunii Europene. Intensitatea ajutorului de 
stat acordat va fi 80% pentru costurile suportate în anul 2018 şi 
75% pentru costurile suportate în anii 2019 şi 2020. Schema de 
ajutor de stat va avea un buget total de 331 milioane euro. În 
ultimii trei ani România a obţinut 1.687.084.380 euro din 
vânzarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră aferente 
instalaţiilor. Numărul estimat al beneficiarilor de ajutor de stat 
acordat în temeiul acestei scheme este de aproximativ 170, iar 
autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de 
stat este Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri 

Guvern 
8.06.21 
24.06.21 
15.09.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(417/R din 

6.10.21) 

2 PLx 
489/2020 

Proiect de Lege pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.118/2020 privind aprobarea 
Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii -
"IMM LEASING DE 
ECHIPAMENTE SI UTILAJE" – 
raport comun cu Comisia pentru 
buget  
 

Aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi 
mijlocii - „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, 
care vizează acordarea de facilităţi de garantare de către stat, sub 
forma punerii la dispoziţia instituţiilor financiare nebancare, 
înscrise în Registrul Special la Banca Naţională a României, a 
unor plafoane anuale de garantare pentru finanţările de tip 
leasing financiar pentru achiziţionarea de echipamente IT şi 
tehnologia informaţiei, utilaje şi echipamente tehnologice, 
precum şi vehicule pentru transport mărfuri şi persoane în scop 
comercial, necesare realizării activităţii IMM-urilor, precum şi 

Guvern 28.09.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(427/R din 

7.10.21) 



întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 
250 de angajaţi, în calitate de utilizatori, denumiţi beneficiari 

3 PLx 
576/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.138/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.118/2020 privind 
aprobarea Programului de susţinere 
a întreprinderilor mici şi mijlocii 
"IMM LEASING DE 
ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE" - 
raport comun cu Comisia pentru 
buget 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.118/2020. Prezentul proiect de lege vizează: clarificarea 
definiţiilor pentru beneficiarul programului, contractul de 
garantare, finanţarea de tip leasing şi leasing financiar; 
clarificarea noţiunii de leasing financiar în sensul prevăzut de 
Ordonanţa Guvernului nr.51/1997; asigurarea faptului că statul 
român beneficiază de o garanţie reală mobiliară constituită 
asupra bunului obiect al leasingului financiar, precum şi 
securizarea încasării sumelor cuvenite ca urmare a valorificării 
activului; introducerea unor dispoziţii privind valorificarea 
bunurilor din contractul de leasing financiar, având în vedere 
calitatea de proprietar a finanţatorului; reglementarea procedurii 
de distribuire a sumelor provenite din valorificarea bunurilor 
care fac obiectul contractului de leasing, precum şi cea 
referitoare la sumele rezultate din executarea garanţiilor 
accesorii, cât şi din încasările amiabile; introducerea unor 
dispoziţii în privinţa recuperării creanţelor bugetare de către 
organele fiscale în paralel cu procedura de executare a garanţiilor 
demarată de către finanţator; stabilirea de competenţe pentru 
recuperarea creanţelor bugetare rezultate din plata garanţiilor 
emise de finanţările acordate în cadrul programului 

Guvern 28.09.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(428/R din 

7.10.21) 

 
II. Comisia pentru buget 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data 
dezbaterii Observaţii 

1 PLx 
76/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.81/2019 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi 
autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de a 
scoate la licitaţie certificatele de 
emisii de gaze cu efect de seră 
atribuite României la nivelul 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2011, precum şi instituirea unei scheme de ajutor de stat privind 
sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi sub-sectoarele expuse unui 
risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de 
gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice. Ajutorul este plătit 
beneficiarilor în anul în care sunt suportate costurile sau în anul 
următor celui în care sunt suportate costurile. Valoarea ajutorului care 
poate fi acordat este calculată pe baza unei formule care ţine seama de 
nivelul producţiei de referinţă a instalaţiei sau de nivelul consumului 
de energie electrică de referinţă al instalaţiei, precum şi de factorul de 
emisie CO2 pentru energia electrică furnizată de instalaţiile de ardere 
care utilizează drept combustibil cărbunele, din diferite zone 

Guvern 
8.06.21 
24.06.21 
15.09.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(417/R din 

6.10.21) 



Uniunii Europene, precum şi 
pentru instituirea unei scheme de 
ajutor de stat privind sprijinirea 
întreprinderilor din sectoarele şi 
sub-sectoarele expuse unui risc 
important de relocare ca urmare a 
transferului costului emisiilor de 
gaze cu efect de seră în preţul 
energiei electrice – raport comun 
cu Comisia economică și 
Comisia pentru mediu. 

geografice ale Uniunii Europene. Intensitatea ajutorului de stat acordat 
va fi 80% pentru costurile suportate în anul 2018 şi 75% pentru 
costurile suportate în anii 2019 şi 2020. Schema de ajutor de stat va 
avea un buget total de 331 milioane euro. În ultimii trei ani România a 
obţinut 1.687.084.380 euro din vânzarea de certificate de emisii de 
gaze cu efect de seră aferente instalaţiilor. Numărul estimat al 
beneficiarilor de ajutor de stat acordat în temeiul acestei scheme este 
de aproximativ 170, iar autoritatea responsabilă cu administrarea 
schemei de ajutor de stat este Ministerul Economiei, Energiei şi 
Mediului de Afaceri 

2 PLx 
340/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Contractului de finanţare (Spitalul 
Regional de Urgenţă Iaşi - 
COVID-19), între România şi 
Banca Europeană de Investiţii, 
semnat la Bucureşti şi la 
Luxemburg, la 20 aprilie 2021 

Aprobarea Contractului de finanţare (Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi 
– COVID-19), între România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat 
la Bucureşti şi la Luxemburg, la 20 aprilie 2021. Astfel, noul Spital 
Regional de Urgenţă Iaşi va înlocui infrastructura Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Iaşi cu o structură modernă, la standarde 
europene, din punct de vedere arhitectural şi medical, al 
echipamentelor şi tehnologiei IT 

Guvern 6.10.21 

Raport de 
aprobare  

(422/R din 
6.10.21) 

3 PLx 
341/2021 

Proiect de Lege pentru ratificarea 
Acordului de împrumut (Proiect 
privind şcoli mai sigure, incluzive 
şi sustenabile în România) dintre 
România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 
6 mai 2021 

Ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind şcoli mai sigure, 
incluzive şi sustenabile în România) dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti 
la 6 mai 2021, în valoare de 100 milioane euro, care va fi implementat 
pe o perioadă de 6 ani. Obiectivul principal al proiectului vizează 
modernizarea infrastructurii şcolare din România, asigurarea 
standardelor minime privind instalaţii sanitare, canalizare, acces 
universal, încălzire şi ventilaţie şi eficienţă energetică 

Guvern 6.10.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(423/R din 

6.10.21) 

4 PLx 
342/2021 

Proiect de Lege pentru ratificarea 
Acordului de împrumut (Finanţare 
adiţională pentru Proiectul privind 
reforma sectorului sanitar - 
îmbunăţirea calităţii şi eficienţei 
sistemului sanitar) dintre România 
şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
semnat la Bucureşti la 11 iunie 
2021 

Ratificarea Acordului de împrumut (Finanţare adiţională pentru 
Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunătăţirea calităţii şi 
eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 iunie 
2021. Finanţarea adiţională în valoare de 150 milioane euro va asigura 
continuarea şi finalizarea activităţilor prevăzute iniţial în cadrul 
proiectului (proiectul iniţial fiind ratificat prin Legea nr.179/2014), 
care depăşeau costul actual al acestuia, urmare restructurării 
proiectului prin introducerea componentei destinată acţiunilor de 
răspuns la criza sanitară COVID-19 şi actualizării costurilor centrelor 
de arşi propuse a fi realizate 

Guvern 6.10.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(424/R din 

6.10.21) 

5 PLx 
343/2021 

Proiect de Lege pentru ratificarea 
Convenţiei multilaterale pentru 
implementarea în cadrul tratatelor 
fiscale a măsurilor legate de 

Ratificarea Convenţiei multilaterale pentru implementarea în cadrul 
tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei 
impozitabile şi a transferurilor profiturilor, deschisă spre semnare şi 
semnată de România la Paris, la 7 iunie 2017. Convenţia multilaterală 

Guvern 6.10.21 

Raport de 
aprobare  

(425/R din 
6.10.21) 



prevenirea erodării bazei 
impozabile şi a transferului 
profiturilor, deschisă spre semnare 
şi semnată de România la Paris, la 
7 iunie 2017 

are rolul de a modifica acordurile fiscale încheiate între două sau mai 
multe părţi la un acord fiscal. Acesta nu va funcţiona în acelaşi mod ca 
şi un protocol de modificare a unui singur acord fiscal în vigoare, prin 
care se modifică în mod direct textul acordului respectiv. În schimb, 
prevederile Convenţiei multilaterale se vor aplica concomitent cu cele 
ale acordurilor fiscale în vigoare, modificând aplicarea acestora. Ca 
rezultat, în timp ce pentru scopuri interne, unele părţi la Convenţia 
multilaterală pot dezvolta versiuni consolidate ale acordurilor fiscale 
în vigoare, astfel cum au fost acestea modificate de Convenţia 
multilaterală, altele pot să nu facă acest lucru, întrucât consolidarea 
acordului fiscal cu noile modificări nu este o condiţie obligatorie 
pentru aplicarea Convenţiei multilaterale 

6 PLx 
489/2020 

Proiect de Lege pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.118/2020 privind 
aprobarea Programul de susţinere 
a întreprinderilor mici şi mijlocii -
"IMM LEASING DE 
ECHIPAMENTE SI UTILAJE" – 
raport comun cu Comisia 
economică 

Aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii 
- „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, care vizează 
acordarea de facilităţi de garantare de către stat, sub forma punerii la 
dispoziţia instituţiilor financiare nebancare, înscrise în Registrul 
Special la Banca Naţională a României, a unor plafoane anuale de 
garantare pentru finanţările de tip leasing financiar pentru 
achiziţionarea de echipamente IT şi tehnologia informaţiei, utilaje şi 
echipamente tehnologice, precum şi vehicule pentru transport mărfuri 
şi persoane în scop comercial, necesare realizării activităţii IMM-
urilor, precum şi întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai 
mare de 250 de angajaţi, în calitate de utilizatori, denumiţi beneficiari 

Guvern 28.09.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(427/R din 

7.10.21) 

7 PLx 
576/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.138/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.118/2020 privind 
aprobarea Programului de 
susţinere a întreprinderilor mici şi 
mijlocii "IMM LEASING DE 
ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE" - 
raport comun cu Comisia 
economică 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.118/2020. Prezentul proiect de lege vizează: clarificarea definiţiilor 
pentru beneficiarul programului, contractul de garantare, finanţarea de 
tip leasing şi leasing financiar; clarificarea noţiunii de leasing financiar 
în sensul prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr.51/1997; asigurarea 
faptului că statul român beneficiază de o garanţie reală mobiliară 
constituită asupra bunului obiect al leasingului financiar, precum şi 
securizarea încasării sumelor cuvenite ca urmare a valorificării 
activului; introducerea unor dispoziţii privind valorificarea bunurilor 
din contractul de leasing financiar, având în vedere calitatea de 
proprietar a finanţatorului; reglementarea procedurii de distribuire a 
sumelor provenite din valorificarea bunurilor care fac obiectul 
contractului de leasing, precum şi cea referitoare la sumele rezultate 
din executarea garanţiilor accesorii, cât şi din încasările amiabile; 
introducerea unor dispoziţii în privinţa recuperării creanţelor bugetare 
de către organele fiscale în paralel cu procedura de executare a 
garanţiilor demarată de către finanţator; stabilirea de competenţe 

Guvern 28.09.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(428/R din 

7.10.21) 



pentru recuperarea creanţelor bugetare rezultate din plata garanţiilor 
emise de finanţările acordate în cadrul programului 

 
III. Comisia pentru agricultură 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data 
dezbaterii Observaţii 

1 PLx 
581/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.6/2018 
privind modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.92/2011 pentru 
aprobarea organizării unor acţiuni de 
informare şi promovare privind politicile 
aplicate în domeniul agriculturii şi 
dezvoltării rurale, în plan intern şi 
internaţional 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2011, în 
sensul asigurării cadrului legal care să permită Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale organizarea de acţiuni 
destinate promovării sectorului agroalimentar, al dezvoltării 
rurale, precum şi al imaginii proprii, inclusiv prin participarea 
operatorilor economici din agricultură la târguri şi expoziţii 
internaţionale pe pieţele de interes 

Guvern 28.09.21 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 
(622/RS1 din 

5.10.21) 

 

IV. Comisia pentru administrație 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data 
dezbaterii Observaţii 

1 PLx 
335/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea plăţii 
cotizaţiei anuale în vederea participării 
Jandarmeriei Române la Comisia 
Internaţională de Salvare Alpină, precum şi 
pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 
plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte – raport comun cu 
Comisia pentru apărare 

Aprobarea plăţii cotizaţiei anuale către Comisia Internaţională 
de Salvare Alpină, ca urmare a afilierii Jandarmeriei Române la 
acest organism international, ca titlul de membru de categoria C. 
În ceea ce priveşte implicaţiile financiare, calitatea de membru 
de tip C la CISA presupune achitarea unei cotizaţii anuale, care 
pentru anul 2021 a fost stabilită la valoarea de 200 euro 

Guvern 28.09.21 

Raport de 
aprobare  

(415/R din 
5.10.21) 

2 PLx 
284/2021 

Propunere legislativă privind organizarea şi 
funcţionarea Comisiei Naţionale a României 
pentru UNESCO – raport comun cu 
Comisia pentru cultură 

Organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a României 
pentru UNESCO, în sensul reorganizării Comisiei care 
funcţionează în prezent potrivit Hotărârii Guvernului 
nr.624/1995,cu modificările şi completările ulterioare, ca 
autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub 
control parlamentar 

8 parlam. 21.09.21 
28.09.21 

Raport de 
respingere  
(426/R din 

7.10.21) 

 



V. Comisia pentru mediu 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data 
dezbaterii Observaţii 

1 PLx 
76/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.81/2019 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi 
autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de a 
scoate la licitaţie certificatele de 
emisii de gaze cu efect de seră 
atribuite României la nivelul Uniunii 
Europene, precum şi pentru 
instituirea unei scheme de ajutor de 
stat privind sprijinirea 
întreprinderilor din sectoarele şi sub-
sectoarele expuse unui risc important 
de relocare ca urmare a transferului 
costului emisiilor de gaze cu efect de 
seră în preţul energiei electrice – 
raport comun cu Comisia 
economică și Comisia pentru 
buget. 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2011, precum şi instituirea unei scheme de ajutor de stat 
privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi sub-sectoarele 
expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului 
costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei 
electrice. Ajutorul este plătit beneficiarilor în anul în care sunt 
suportate costurile sau în anul următor celui în care sunt suportate 
costurile. Valoarea ajutorului care poate fi acordat este calculată 
pe baza unei formule care ţine seama de nivelul producţiei de 
referinţă a instalaţiei sau de nivelul consumului de energie electrică 
de referinţă al instalaţiei, precum şi de factorul de emisie CO2 
pentru energia electrică furnizată de instalaţiile de ardere care 
utilizează drept combustibil cărbunele, din diferite zone geografice 
ale Uniunii Europene. Intensitatea ajutorului de stat acordat va fi 
80% pentru costurile suportate în anul 2018 şi 75% pentru costurile 
suportate în anii 2019 şi 2020. Schema de ajutor de stat va avea un 
buget total de 331 milioane euro. În ultimii trei ani România a 
obţinut 1.687.084.380 euro din vânzarea de certificate de emisii de 
gaze cu efect de seră aferente instalaţiilor. Numărul estimat al 
beneficiarilor de ajutor de stat acordat în temeiul acestei scheme 
este de aproximativ 170, iar autoritatea responsabilă cu 
administrarea schemei de ajutor de stat este Ministerul Economiei, 
Energiei şi Mediului de Afaceri 

Guvern 
8.06.21 
24.06.21 
15.09.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(417/R din 

6.10.21) 

2 PLx 
194/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii protecţiei mediului 
nr.137/1995 

Modificarea şi completarea Legii nr.137/1995, în sensul 
modificării unor definiţii cuprinse în actul normativ, precum şi 
introducerea unor definiţii noi 

20 parlam. 28.09.21 

Raport de 
respingere 
(418/R din 

6.10.21) 
 
VI. Comisia pentru muncă 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 
 PLx 332/2020 

Proiect de Lege pentru 
acordarea unor facilităţi în 
domeniul tineret şi sport 
pentru înlăturarea 

Acordarea unor facilitaţi în domeniul tineretului şi sportului, în scopul 
înlăturării efectelor negative ale suspendării activităţilor pe perioada stării de 
urgenţă. Iniţiativa vizează, printre altele, instituirea unor măsuri cu privire la 
neafectarea drepturilor salariale ale angajaţilor din aparatul central al 

2 parlam. 19.05.21 
21.09.21 

Raport de 
respingere 
(414/R din 

5.10.21) 



efectelor negative ale 
suspendării activităţilor 
pe perioada stării de 
urgenţă – raport comun 
cu Comisia pentru 
tineret și sport 

Ministerului Tineretului şi Sportului, unităţile subordonate acestuia şi din 
federaţiile sportive naţionale, suspendarea plăţii chiriei pentru o perioadă de 
9 luni de zile pentru structurile sporive, Comitetul Olimpic Sportiv Român şi 
instituţiile aflate în subordinea MTS, menţinerea drepturilor financiare ale 
sportivilor, antrenorilor şi întregului personal tehnic la nivelul aflat în plată 
anterior instaurării stării de urgenţă pe teritoriul României 

2 PLx 201/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.26/2021 pentru 
modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului 
nr.111/2010 privind 
concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea 
copiilor 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, 
intervenindu-se, printre altele, asupra normelor referitoare la perioadele care 
se iau în calcul la stabilirea celor 12 luni prevăzute la art.2 alin.(1), la 
acordarea stimulentului de inserţie şi la concedierea persoanelor revenite din 
concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, 
în cazul copilului cu handicap 

Guvern 28.09.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(416/R din 

5.10.21) 

3 PLx 584/2017 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.82/2017 pentru 
modificarea şi 
completarea unor acte 
normative 

Modificarea şi completarea unor acte normative, prin stabilirea, printre altele, 
a unor măsuri referitoare la pensionarii sistemului public de pensii, 
participanţii la fondurile private de pensii, părinţii activi pe piaţa muncii şi 
categoriile defavorizate ale populaţiei. Se preconizează, printre altele, ca, 
începând cu data de 1 iulie 2018, valoarea punctului de pensie să fie 1100 lei, 
nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari să fie majorată de la 540 lei 
la 640 lei. Totodată, se propune cota contribuţiei pentru fondurile de pensii 
administrate la 3,75% începând cu data de 1 ianuarie 2018. Se stabileşte 
cuantumul minim al indemnizaţiei pentru creşterea copilului la 2,5 IST, 
respectiv 1250 lei, cu 17 lei în plus faţă de valoarea actuală de 1233 lei. De 
asemenea se modifică şi prevederile care reglementează nivelul sumei 
suplimentare care se acordă în situaţia sarcinilor multiple sau a suprapunerii 
de situaţii în perioada în care părintele se află în concediu pentru creşterea 
copilului, modificarea datelor de intrare în vigoare prevăzute la art.97 din 
Legea nr.196/2016. De asemenea se propune eliminarea restricţiilor în ceea 
ce priveşte iniţierea negocierii colective în vederea încheierii contractelor 
colective de muncă, introducându-se totodată derogări de la termenele şi 
condiţiile de reprezentativitate prevăzute de actuala reglementare 

Guvern 28.09.21 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 
(418/RS din 

5.10.21) 

 
 

 

 



VII. Comisia pentru sănătate 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 PLx 
327/2021 

Proiect de Lege 
pentru aprobarea 
Ordonanţei de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.99/2021 privind 
modificarea unor 
acte normative din 
domeniul 
învăţământului, 
precum şi pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru 
prevenirea şi 
combaterea 
efectelor pandemiei 
de COVID-19 – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
învățământ 

Instituirea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, în instituţiile de 
învăţământ superior, în scopul asigurării dreptului la învăţătură şi a dreptului la sănătate 
pentru studenţi şi personalul din sistemul naţional de învăţământ. În funcţie de situaţia 
epidemiologică şi de specificul fiecărei instituţii de învăţământ superior, în anul 
universitar 2021-2022, în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunerii publice şi 
cu respectarea calităţii actului didactic, modalitatea de desfăşurare a activităţii didactice 
presupune prezenţa fizică a studenţilor şi se va stabili prin hotărâre a Senatului universitar, 
cu respectarea măsurilor stabilite prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a reglementărilor generale şi sectoriale din Uniunea 
Europeană privind minimul orelor de practică. În situaţia limitării sau suspendării 
activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenta fizică a studenţilor, 
desfăşurarea activităţilor prevăzute la art.287 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, aferente anului universitar 2021-2022, a examenelor de finalizare a studiilor 
de licenţă, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susţinerea tezelor de 
doctorat, susţinerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2021-2022, se vor putea 
realiza şi prin intermediul tehnologiei asistate de calculator şi a internetului, pentru 
formele de organizare a programelor de studii cu frecvenţă redusă şi la distanţă. 
Participarea studenţilor şi doctoranzilor la activităţile de predare, învăţare, cercetare, 
aplicaţii practice realizate prin intermediul tehnologiei şi a internetului, precum şi la 
examenele prevăzute la art.143 şi 144 din Legea nr.1/2011, se va realiza potrivit 
metodologiilor proprii, aprobate de instituţiile de învăţământ superior. De asemenea, este 
necesară organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din învăţământul 
preuniversitar şi superior de stat. Se vor prelungi mandatele actualilor membri ai 
Consiliului ARACIS, până la finalizarea procesului de evaluare a studiilor universitare de 
doctorat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021 

Guvern 28.09.21 
6.10.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(421/R din 

6.10.21) 

 
VIII. Comisia învățământ 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 PLx 
433/2020 

Propunere legislativă 
privind modificarea 
Legii nr.31/2007 privind 
reorganizarea şi 
funcţionarea Academiei 

Modificarea şi completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea 
Academiei Oamenilor de Știinţă din România, în sensul eliminării dispoziţiilor 
privind finanţarea acestei instituţii de la bugetul de stat, aceasta urmând a fi 
finanţată exclusiv din venituri proprii. De asemenea, se preconizează eliminarea 
dispoziţiilor privind acordarea sprijinului material lunar soţului supravieţuitor şi 

8 deputați 28.09.21 

Raport de 
respingere 
(419/R din 

6.10.21) 



Oamenilor de Ştiinţă din 
România 

copiilor minori, urmaşi ai membrilor titulari ai Academiei, precum şi a 
dispoziţiilor privind acordarea drepturilor în cazul deplasărilor efectuate în 
interesul Academiei în tară sau în străinătate 

2 PLx 
215/2021 

Cererea de reexaminare a 
Legii pentru modificarea 
și completarea Legii 
educației naționale 
1/2011 

Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011, în sensul prevederii 
unui mecanism juridic coerent care să asigure stabilitatea şi continuitatea 
managementului şcolar, în ipoteza vacantării funcţiei de director, corectarea 
carenţelor legislative privind normele referitoare la încetarea raporturilor de 
management ale directorului sau directorului adjunct, precum şi respectarea 
principiului simetriei, stabilirea normei de trimitere care prevede acelaşi 
mecanism de ocupare a funcţiilor interimare din cadrul unităţilor de învăţământ 
pentru activităţi extraşcolare, creşterea gradului de transparenţă a organizării 
comisiilor de concurs prin posibilitatea oferită reprezentanţilor elevilor de a fi 
observatori, legiferarea procedurii speciale de desemnare a directorilor unităţilor 
şcolare particulare în ipoteza vacantării funcţiei 

68 parlam. 28.09.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(420/R din 

6.10.21) 

3 PLx 
327/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.99/2021 privind 
modificarea unor acte 
normative din domeniul 
învăţământului, precum 
şi pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea 
şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19 
– raport comun cu 
Comisia pentru 
sănătate 

Instituirea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, în 
instituţiile de învăţământ superior, în scopul asigurării dreptului la învăţătură şi a 
dreptului la sănătate pentru studenţi şi personalul din sistemul naţional de 
învăţământ. În funcţie de situaţia epidemiologică şi de specificul fiecărei instituţii 
de învăţământ superior, în anul universitar 2021-2022, în baza autonomiei 
universitare, cu asumarea răspunerii publice şi cu respectarea calităţii actului 
didactic, modalitatea de desfăşurare a activităţii didactice presupune prezenţa 
fizică a studenţilor şi se va stabili prin hotărâre a Senatului universitar, cu 
respectarea măsurilor stabilite prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a reglementărilor generale şi sectoriale din 
Uniunea Europeană privind minimul orelor de practică. În situaţia limitării sau 
suspendării activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenta 
fizică a studenţilor, desfăşurarea activităţilor prevăzute la art.287 alin.(2) din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, aferente anului universitar 2021-2022, a 
examenelor de finalizare a studiilor de licenţă, de masterat sau a programelor de 
studii postuniversitare, susţinerea tezelor de doctorat, susţinerea tezelor de 
abilitare pentru anul universitar 2021-2022, se vor putea realiza şi prin intermediul 
tehnologiei asistate de calculator şi a internetului, pentru formele de organizare a 
programelor de studii cu frecvenţă redusă şi la distanţă. Participarea studenţilor şi 
doctoranzilor la activităţile de predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice 
realizate prin intermediul tehnologiei şi a internetului, precum şi la examenele 
prevăzute la art.143 şi 144 din Legea nr.1/2011, se va realiza potrivit 
metodologiilor proprii, aprobate de instituţiile de învăţământ superior. De 
asemenea, este necesară organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor 
vacante din învăţământul preuniversitar şi superior de stat. Se vor prelungi 
mandatele actualilor membri ai Consiliului ARACIS, până la finalizarea 

Guvern 28.09.21 
6.10.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(421/R din 

6.10.21) 



procesului de evaluare a studiilor universitare de doctorat, dar nu mai târziu de 31 
decembrie 2021 

4 PLx 
4/2015/2019 

Cerere a reexaminare a 
Legii pentru completarea 
art. 70 din Legea 
educației naționale 
nr.1/2011 

Completarea articolul 70 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, în sensul introducerii unor prevederi conform cărora se 
va înființa Catalogul școlar on-line, document electronic care să asigure publicarea 
zilnică în mediul online a notelor și a absențelor elevilor din învățământul 
preuniversitar.  

29 parlam. 13.05.19 

Raport 
suplimentar 

de aprobare a 
Cererii de 

reexaminare 
(215/RS din 

6.10.21) 
 
IX. Comisia pentru cultură 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 PLx 284/2021 

Propunere legislativă privind 
organizarea şi funcţionarea 
Comisiei Naţionale a României 
pentru UNESCO – raport comun 
cu Comisia pentru 
administrație 

Organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a României pentru 
UNESCO, în sensul reorganizării Comisiei care funcţionează în 
prezent potrivit Hotărârii Guvernului nr.624/1995,cu modificările şi 
completările ulterioare, ca autoritate administrativă autonomă, cu 
personalitate juridică, sub control parlamentar 

8 parlam. 21.09.21 
28.09.21 

Raport de 
respingere  
(426/R din 

7.10.21) 

 
X. Comisia juridică 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 PLx 410/2020 

Cererea de reexaminare a Legii 
pentru modificarea și completarea 
Legii nr.295/2004 privind regimul 
armelor și al munițiilor – raport 
comun cu Comisia pentru 
apărare 

Modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul 
armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, intervenţiile vizând, în principal, instituirea de 
reglementări de natură a asigura transpunerea dispoziţiilor Directivei 
de punere în aplicare (UE) 2019/69, precum şi prevederi care să 
creeze cadrul legal naţional pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului delegat UE 2019/686 

Guvern 7.09.21 
9.09.21 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 
(365/RS1 din 

5.10.21) 

 
XI. Comisia pentru apărare 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 PLx 410/2020 
Cererea de reexaminare a Legii pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.295/2004 privind regimul armelor și al 

Modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind 
regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, intervenţiile vizând, în principal, 
instituirea de reglementări de natură a asigura transpunerea 

Guvern 7.09.21 
9.09.21 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 



munițiilor – raport comun cu Comisia 
juridică 

dispoziţiilor Directivei de punere în aplicare (UE) 2019/69, 
precum şi prevederi care să creeze cadrul legal naţional 
pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat UE 
2019/686 

(365/RS1 din 
5.10.21) 

2 PLx 335/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea plăţii 
cotizaţiei anuale în vederea participării 
Jandarmeriei Române la Comisia 
Internaţională de Salvare Alpină, precum şi 
pentru completarea anexei nr.1 la 
Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte – raport comun cu 
Comisia pentru administrație 

Aprobarea plăţii cotizaţiei anuale către Comisia 
Internaţională de Salvare Alpină, ca urmare a afilierii 
Jandarmeriei Române la acest organism international, ca titlul 
de membru de categoria C. În ceea ce priveşte implicaţiile 
financiare, calitatea de membru de tip C la CISA presupune 
achitarea unei cotizaţii anuale, care pentru anul 2021 a fost 
stabilită la valoarea de 200 euro 

Guvern 28.09.21 

Raport de 
aprobare  

(415/R din 
5.10.21) 

 
XII. Comisia pentru tehnologia informației 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Obiect de 

reglementare Iniţiator Data 
dezbaterii Observaţii 

1 - 
Raportul de activitate al Autorității Naționale pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații (ANCOM) pe anul 2019 – raport 
comun cu Comisia similară de la Senat 

- ANCOM 6.10.21 Raport comun de aprobare 
(26/RC din 7.10.21) 

2 - 
Raportul de activitate al Autorității Naționale pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații (ANCOM) pe anul 2020 – raport 
comun cu Comisia similară de la Senat 

- ANCOM 6.10.21 Raport comun de aprobare 
(27/RC din 7.10.21) 

 
XIII. Comisia pentru tineret și sport 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 PLx 
332/2020 

Proiect de Lege pentru 
acordarea unor facilităţi în 
domeniul tineret şi sport 
pentru înlăturarea efectelor 
negative ale suspendării 
activităţilor pe perioada 
stării de urgenţă – raport 
comun cu Comisia 
pentru muncă 

Acordarea unor facilitaţi în domeniul tineretului şi sportului, în scopul 
înlăturării efectelor negative ale suspendării activităţilor pe perioada stării 
de urgenţă. Iniţiativa vizează, printre altele, instituirea unor măsuri cu 
privire la neafectarea drepturilor salariale ale angajaţilor din aparatul central 
al Ministerului Tineretului şi Sportului, unităţile subordonate acestuia şi din 
federaţiile sportive naţionale, suspendarea plăţii chiriei pentru o perioadă de 
9 luni de zile pentru structurile sporive, Comitetul Olimpic Sportiv Român 
şi instituţiile aflate în subordinea MTS, menţinerea drepturilor financiare ale 
sportivilor, antrenorilor şi întregului personal tehnic la nivelul aflat în plată 
anterior instaurării stării de urgenţă pe teritoriul României 

2 parlam. 19.05.21 
21.09.21 

Raport de 
respingere 
(414/R din 

5.10.21) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

 

Indiferență, incompetență și ipocrizie, asta ne-au demonstrat Guvernele Orban și Cîțu  
prin modul în care au gestionat pandemia de Covid-19 

 
Incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța ilustrează încă o dată indiferența, incompetența și ipocrizia 

Guvernelor Orban și Cîțu în gestionarea pandemiei. Numărul incendiilor din spitale sunt într-o continuă creștere, până în acest 
moment fiind afectate 12 unități sanitare. Saturația mare de oxigen din secțiile COVID s-a dovedit a fi un factor determinant în 
toate aceste cazuri. 

În loc să învețe din tragediile precedentelor incendii din spitale, membrii Guvernului Cîțu s-au certat toată vara între ei, 
s-au relaxat în concedii, iar apoi s-au concentrat pe campaniile electorale din interiorul partidelor lor. În tot acest timp anunțau 
senini iminența valului 4 al pandemiei. Orgoliile politice și funcțiile din partid au fost mai importante pentru PNL și USR- 
Plus, decât condițiile de siguranță pentru cetățeni în fața pandemiei, inclusiv pentru pacienții din secțiile COVID. 

După incendiul de la Matei Balș, ministrul USR-PLUS, Voiculescu spunea că va face „într- o săptămână” ceea ce nu 
făcuse în precedentele 5 săptămâni de când era ministru, anunțând 4 măsuri urgente: 

1. Raport cu privire la măsurile luate după controalele IGSU din 2020; 
2. Serviciu de informare pentru spitale care să permită rudelor să comunice cu pacienții (La incendiul de la Balș, 

pacienții au fost găsiți greu de către rude); 
3. Fond Național pentru Siguranța Pacienților; 
4. Programarea prioritară a vârstnicilor la vaccinare ca să nu mai ajungă în spitale. 
Nu a făcut nimic din ceea ce a promis și nici Ioana Mihăilă, tot de la USR-Plus, care i-a urmat la minister, nu a făcut 

nimic din ceea ce s-a promis după tragedia de la Matei Balș. 
Nu s-au stabilit protocoale noi pentru prevenirea incendiilor în secțiile cu concentrație mare de oxigen, România fiind 

singura țară din UE care nu și-a făcut la începutul pandemiei un protocol special anti-incendiu pentru secțiile COVID. Nu s-a 
făcut nici un serviciu de informare pentru spitale. Nu s-a constituit Fondul Național pentru Siguranța Pacienților, iar în prezent 
România are cea mai mică rată de vaccinare la vârstnici din UE. Pe lângă miniștrii USR-PLUS, Premierul Cîțu este la fel de 
responsabil pentru acest eșec. Era de datoria lui să se asigure că membrii cabinetului pe care îl conduce vor lua măsurile 
necesare pentru siguranța pacienților. 

Înainte de incendiul de la Constanța, muriseră arși de vii peste 40 de pacienți în secțiile COVID. Acum sunt 47: 
• 15 pacienți la Spitalul Județean din Piatra Neamț; 
• 1 pacient la Spitalul de Psihiatrie Socola; 
• 24 pacienți la Institutul Matei Balș; 
• 7 pacienți la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța. 
În lipsa unor măsuri urgente, astfel de tragedii se pot întâmpla oricând în orice alt spital din țară. Câți oameni mai 

trebuie să moară pentru ca guvernul să facă ce trebuia făcut încă de la începutul pandemiei? Sau trebuie să ne resemnăm cu 
toții, precum președintele Iohannis, că statul a eșuat în misiunea sa fundamentală de a-și proteja cetățenii? 

 
Deputat 

Mirela Adomnicăi 
*** 
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Angajamentele silvice din PNRR, simple basme românești transmise Bruxelles-ului 
 

Stimați colegi, 
Una dintre marile surprize, pe care fostul ministru Cristian Ghinea și echipa sa le-au pregătit în secret și inclus tot în 

secret în PNRR, în sfârșit a fost devoalată. Aparent pare un angajament bun pentru tot ceea ce înseamnă mediul și silvicultura 
României. Numai că, în realitate, are șanse mari să rămână doar înscris pe zecile de pagini ale PNRR sau și mai plastic spus, 
direct pe trupurile unor copaci cărora li s-a retezat șansa la viață ca să fie transformate în hârtie, să nu o numesc direct 
maculatură. 

Guvernul Cîțu s-a angajat față de autoritățile europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), evaluat, 
după prea multe ajustări, drept pozitiv de Bruxelles, să implementeze, până cel târziu în ultimul trimestru din 2023, un cadru 
legislativ de decarbonizare a sectorului de încălzire și răcire. Acest cadru legislativ ar urma să includă măsuri de diversificare a 
mixului energetic prin renunțarea la lemn ca sursă de combustibil în acest sector. Numai că, potrivit datelor oficiale, în prezent, 
circa jumătate dintre gospodăriile din România se încălzesc cu sobe alimentate cu lemne, procentul ajungând la peste 80% în 
mediul rural. Și, pe lângă asta, mai există o veste pe cât de tristă pe atât de reală- extinderea rețelelor de gaze înaintează cu 
viteza melcului, nu doar în localitățile izolate, ci în majoritatea regiunilor țării. Din nefericire, procesul se împiedică de 
impedimente de ordin birocratic, de dezinteresul factorilor decizionali locali, de lene, de relief, de orice poate fi invocat drept 
scuză cu iz ușor plauzibil!  

Dar cum la scuze mulți dintre concetățenii noștri se dovedesc mari maeștri, tot așa se va ajunge, tot din nefericire, ca 
statul român să fie catalogat la nivel european drept prea puțin serios când vine vorba să își ducă promisiunile la îndeplinire! Și 
asta pentru că așa a procedat actuala guvernare de dreapta și în trecut, dar și acum! Îmi susțin aceste afirmații aducându-vă 
aminte că, din 2020, România se află sub infringement din cauza masacrării necontrolate a pădurilor. În iulie 2020, Comisia 
Europeană a trimis un ultimatum autorităților de la București ca să remedieze deficiențele legislative. Numai că PNL-USR-
PLUS au avut propria lor agendă, respectiv să se lupte pentru putere în partidulețele lor, și nu pentru România și români! 

Și știți prea bine că, în ciuda dialogului permanent, România tot nu-și face temele. Legea privind infracțiunile silvice nu 
a fost încă revizuită ca să fie introduse sancțiuni mai aspre, pe de-o parte. Pe de altă parte, nu avem nici acum un plan de 
restaurare a ariilor protejate deteriorate. Ultima dată, Comisia Europeană a adus probe concludente pentru cel puțin patru situri 
Natura 2000 distruse. 

Ca să te angajezi la astfel de ținte, să le numim generic, înalte pentru România de astăzi cu realitatea ei semibarbară 
legislativă, trebuie ori să fii inconștient total, deci tu USR-PLUS-PNL să ai doar oportunitatea să te afli doar în trecere prin fața 
Palatului Victoria, și nu la masa decizională, sau să guvernați doar pentru voi și camarilele voastre, așa cum ați tot făcut-o fără 
nicio jenă! 

Poate pentru urechile colegilor, care au format Cabinetele Orban și Cîțu, este o informație nouă faptul că nu este 
terminată cartarea pădurilor virgine de la noi, dar și că trebuie să fie cuprinși bani și măsuri pentru păduri în viitorul Plan 
Național Strategic al Politicii Agricole Comune și să se stabilească strategii pentru refacerea biodiversității! 

Ca să-și îndeplinească obligațiile impuse de Comisia Europeană, în cadrul obiectivului de plantare a 3 miliarde de 
copaci în UE, România ar trebui să-și înăsprească sancțiunile financiare aplicate celor implicați în defrișări ilegale, iar banii 
obținuți să fie cheltuiți pentru împăduriri și reîmpăduriri. 

Este adevărat că angajamentul privind în mod indirect protejarea silviculturii prin decarbonizarea sectorului de încălzire 
și răcire, luat de Cabinetul Cîțu prin PNRR este unul salutar, dar doar pe termen lung și pus în aplicare. Să nu uităm câți 
kilometri de autostradă se fac sau ajung să nu se facă în România anului 2021, dar și câte termene sunt încălcate pentru acest 
scop! 

În afară de cadrul legislativ cu măsuri de decarbonare a sectorului de încălzire și răcire, ce presupune renunțarea la 
biomasa forestieră și creșterea rolului consumatorilor în producția de energie regenerabilă, trebuie făcuți pași reali de 
guvernanți, dincolo de tomurile de hârtie irosite pentru planurile și angajamentele luate în birouri mici sau mai mari. 
Proprietarii de apartamente în blocuri și asociațiile acestora trebuie motivați prin stimulente financiare și prin simplificarea 
procedurilor de racordare să își instaleze sisteme de producție de energie solară sau chiar eoliană. Același document cuprins în 
PNRR stipulează că România trebuie să adopte până în trimestrul III al anului viitor o nouă Strategie Forestieră Națională, care 
să stabilească ”criterii de sustenabilitate pentru utilizarea energetică a biomasei forestiere”. Și, chiar dacă suntem încă la 
începutul lunii octombrie, mă declar convins că niciunui membru al Guvernului Cîțu nici măcar nu i-a trecut prin cap că, spre 
finalul acestei luni, trebuie să se prezinte cu proiecția bugetară pentru anul viitor în Parlament, astfel încât să nu ne mai trezim 
că vine Paștele și noi nu avem Bugetul adoptat! 
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Deși e plină de retorism, se impune să vă adresez întrebarea despre cum ar fi posibil ca sumele acestea, necesare pentru 
transpunerea în realitate a angajamentelor din PNRR, să fie prevăzute pentru anul 2022, când încă actualul guvern nici nu se 
obosește să schițeze Bugetul, conform uzanțelor postdecembriste. 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Adrian Alda 

*** 
 

Strategia de securitate energetică a României între mit și realitate 
 

Domnule președinte de ședință 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Prezenta declarație reprezintă ecoul îngrijorării românilor aflați în prag de iarnă în fața incompetenței unui “stat eșuat” - 

după cum l-a caracterizat însuși șeful statului. 
Situația este deosebit de gravă și nimic nu dă măcar o rază de speranță pentru o soluționare favorabilă.  
Cu un an în urmă a fost elaborată Strategia energetică a României. Un document rămas, ca multe altele, la nivel de 

“document de sertar”. 
Anunțul pompos din introducerea acestui document sună astfel:”Prin implementarea obiectivelor Strategiei Energetice, 

sistemul energetic național va fi mai puternic, mai sigur și mai stabil. Avem resursele energetice necesare, avem un mix 
energetic echilibrat și diversificat și avem determinarea de a face din România un furnizor de securitate energetică în regiune.”  

Mituri! Sub guvernarea Câțu, sistemul a devenit mai puțin sigur și mai puțin stabil. Avem resurse dar nu sunt 
gospodărite rațional.  

În ceea ce privește determinarea, aceasta se impune a fi însoțită de profesionalism - element care lipseste cu desăvârșire! 
Specialiștii afirmă că proiectele declarate prioritare în propunerea de strategie energetică a României necesită peste 5 ani 

între momentul deciziei de investire şi momentul punerii în funcţiune.  
Câtă răbdare trebuie să mai aibă românii? 
Strategia energetică a României nu se bazează pe studii documentate şi transparente neavând precizate clar sursele de 

finanțare. Capacitatea redusă de cercetare-dezvoltare-inovare își spune cuvântul! 
Actualele așa-zise măsuri de protecţie socială propuse de guvern sunt minore faţă de suportabilitatea facturilor 

energetice. Consumatorul final plăteşte toate pierderile energetice (de exemplu, pierderile energetice ale blocurilor de locuinţe 
reprezintă 40-50% din căldura intrată). 

Totuși, în perspectiva unei intervenții competente, Partidul Social Democrat a pregătit un proiect de lege prin care 
preţurile la energie electrică și gaze naturale sunt plafonate pentru 6 luni la o medie a perioadei martie-septembrie 2021, pentru 
consumatorii casnici. 

Proiectul prevede că statul va suporta 50% din scumpiri pentru consumatorul final. Banii pentru compensare vor veni 
dintr-un fond în care se vor duce 50% din profiturile producătorilor de energie și gaze, precum și de la bugetul de stat. 

Este încă un motiv real pentru care guvernul Câțu trebuie să plece! 
Vă mulțumesc. 

Deputat 
Constantin Bîrcă 

*** 
Pentru cine a negociat în mod real Guvernul Cîțu PNRR-ul? 

 

Stimate colege / Stimați colegi, 
Aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență de către Comisia Europeană a fost, mai degrabă, un gest de 

curtoazie din partea Ursulei von der Leyen. În realitate, Guvernul României nu s-a pregătit pentru perioada care urmează, ceea 
ce riscă să ducă, cel mai probabil, la pierderea acestor bani.  

Ceea ce nu ni s-a spus cu privire la PNRR este că România are de îndeplinit cele mai multe condiționalități pentru 
folosirea acestor bani.  

Apoi, mai este un lucru care în cazul altor țări nu există. România a cerut suma maximă pe care o putea primi din 
împrumuturi. Nicio altă țară nu a făcut acest lucru. Deși dobânda va fi mică, nu e foarte clar de ce ne aflăm în această situație. 

Așa cum arată lucrurile la ora actuală, românii s-ar putea să rămână doar cu festivismul aprobării PNRR, pentru că în 
realitate va fi extrem de greu de îndeplinit toate condițiile pentru a primi acești bani. 
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Mult așteptata semnare a PNRR scoate la iveală negocierile făcute de Guvernul Cîțu în defavoarea românilor și a 
României! 

Să o luăm pe rând. Pentru numai 14 miliarde euro granturi, pentru că restul de 15 miliarde euro sunt, de fapt, alte 
împrumuturi făcute pe spatele românilor, Guvernul Cîțu a distrus liniștea și sănătatea pensionarilor, i-a vândut pe IT-iști și 
constructori și pune alte biruri pentru români! 

Conform informațiilor oferite de specialiști, de economiști și analiști, PNRR va presupune blocarea creșterii pensiilor, 
pentru că România nu poate aloca mai mult de 9,4% din PIB cheltuieli pentru pensii, în condițiile în care media UE este de 
12,7%. PNRR va aduce duce și la eliminarea scutirii de la plata impozitului pe profit, CASS și CAS pentru angajații din 
construcții, IT, cercetare, sezonierii din Horeca, cei plătiți pe drepturi de autor sau PFA, o scutire pe care PSD a introdus-o. 

Un alt punct din condițiile acceptate de către Guvernul Cîțu se referă la privatizarea unor companii de stat. Vă aduceți 
cu siguranță aminte de faptul că pe parcursul acestui an s-a tot discutat despre vânzarea unor procente importante pe care statul 
român le deține la Hidroelectrica. Acesta e doar un exemplu.  

Apoi, vorbim despre agricultură, un domeniu vital pentru România, care a rămas complet pe dinafară din pricina unor 
incompetenți din Guvern. Guvernul României a ratat să includă în PNRR poate cea mai importantă componentă a unui 
program de dezvoltare și investiții: AGRICULTURA. Lipsa unei fundamentări coerente și racordată la cerințele Comisiei 
Europene a făcut ca investițiile în agricultură să fie lăsate complet pe dinafară. Unul dintre sectoarele importante care ar fi 
trebuit să beneficieze de sume foarte importante era cel al irigațiilor. 

O altă problemă în privința PNRR este cea legată de domeniul transporturilor. Peste jumătate din bani merg în 
Transilvania, nefiind cuprinsă nicio soluție de traversare a Carpaților cu autostradă spre Moldova. Peste jumătate din suma 
cerută pentru Transporturi merge în Transilvania, direcționată către proiecte de infrastructură din această parte de țară (căi 
ferate, metrou, capete de autostradă). Județele Moldovei au fost complet ignorate. Această politică ticăloasă a guvernanților nu 
va face decât să sporească și mai mult disparitățile și decalajele dintre regiuni.  

PNRR-ul ne-a fost prezentat ca un mare succes al actualei guvernări. Însă, dacă ne uităm cu mare atenție la ce conține 
acesta, vedem că lucrurile nu stau deloc așa. La finalul zilei, românii rămân doar cu festivalul semnării PNRR și cu foarte 
multe obligații și condiționalități.  

Din cauza incompetenței celor care au negociat acest PNRR, un vis frumos se poate transforma foarte ușor într-o pilulă 
foarte otrăvită. 

Vă mulțumesc!            Deputat 
Oana Gianina Bulai 

*** 
 

Dreptul la vot al unui parlamentar reprezintă fundamentul democrației reprezentative 
 

Stimați parlamentari, 
Dragi colegi, 
În spațiul public circulă de câteva zile scenariul în care Guvernul ar încerca să limiteze accesul în instituțiile publice a 

persoanelor nevaccinate, la fel cum a făcut deja în cazul altor spații publice, precum restaurante, săli de spectacol, mall-uri etc. 
Scopul ascuns al unei astfel de măsuri ar fi de fapt ca parlamentarii nevaccinați să nu poată fi prezenți la votul pentru moțiunea 
de cenzură împotriva Guvernului.  

Eu sper să nu se întâmple așa ceva, pentru că asta ar însemna practic o lovitură de stat, întrucât un număr mic de 
persoane, respectiv membrii guvernului și puținii lor susținători pe care îi mai au în parlament, ar folosi mijloace ilegale și 
neconstituționale pentru a prelua abuziv puterea din stat, respectiv puterea Parlamentului.  

Deci fac apel la susținătorii lui Cîțu să nu dea curs unei astfel de manevre care ar putea să atragă și unele sancțiuni 
prevăzute de legea penală.  

În aceeași linie, fac apel la președintele Camerei Deputaților și la președintele Senatului să ia de urgență măsurile 
necesare pentru a permite exercitarea votului la moțiune în cazul  parlamentarilor care nu vor putea participa cu prezență fizică 
din cauza obligației de auto-izolare în cazul infectării sau dacă au fost contacți ai unei persoane infectate.  

Dreptul la vot al acestor colegi parlamentari nu poate fi suprimat sub niciun motiv, indiferent de situația din pandemie. 
Ca să fiu mai clar înțeles, dreptul la vot al unui parlamentar reprezintă fundamentul democrației reprezentative. Este expresia 
de voință a alegătorilor care l-au delegat pe acel deputat sau senator pentru a-i reprezenta în deciziile țării. De aceea, dreptul de 
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vot al tuturor parlamentarilor trebuie respectat cu sfințenie, pentru că fără acest drept vom suspenda cu totul democrația din 
țara noastră.  

Mă aștept ca doamna președinte Anca Dragu și domnul președinte Ludovic Orban să ia măsurile necesare astfel încât 
toți parlamentarii să își poată exprima votul de mâine la moțiunea de cenzură. 

Vă mulțumesc. 
Deputat 

Alin Chirilă 
*** 

Sărbatorile Iașiului vor fi batjocorite și anul acesta? 
 

Dragi colegi, dragi români, luna octombrie a fiecarui an marchează până la urmă, atât Sărbătorile Iașiului cât și una din 
cele mai mari sărbători religioase cu caracter național, Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.  

Din păcate, deși poate vorbim despre cel mai mare pelerinaj din țară, contextul pandemic i-a făcut pe unii să se întrebe 
dacă ar mai fi oportună desfășurarea acestei sărbători religioase sau nu, evident cu tot ceea ce presupune un pelerinaj religios. 

Ne aducem aminte cu tristețe și revoltă de situația de anul trecut, de discriminarea promovată de instituțiile opresive ale 
statului care au permis, doar celor care dovedeau că au domiciliul în municipiul Iași să participe la această sărbătoare 
religioasă. 

Anul acesta vorbim din nou de restricții deși marșul comunității LGBD a fost, initial aprobat, apoi retrasă aprobarea pe 
la ora 22.00 cu o zi înaintea desfășurării sale urmând până la urmă să se desfășoară sub protecția Jandarmeriei, deși la 
momentul respectiv Iașiul era tot sub scenariul roșu. 

Din pacate, se pare că o parte din autoritățile locale ar dori ca accesul la această sărbătoare religioasă să se facă pe baza 
certificatului verde. 

Domnilor colegi, nu mai insist asupra faptului că avem o decizie a Curții Constituționale a României care a hotărât, fără 
echivoc, că restrângerile de drepturi se pot face doar prin lege și nu prin acte cu caracter normativ inferioare legii și aparținând 
altor instituții decât Parlamentul României. Nu insist nici asupra faptului că, din ce în ce mai multe instanțe din țară anulează 
efectul restrictiv al ordonanței care reglementează starea de alertă. Însă, profitând de această situație spun răspicat: 

Dacă anularea programului laic al Sărbătorilor Iașului este pe deplin justificată și am văzut că, în acest sens, a și votat 
Consiliul Local Iași, în ședința sa ordinară din data de 04.10.2021, programul religios al acestei sărbători sfinte nu se poate 
negocia.  

Prezența credincioșilor și accesul acestora la această sărbătoare religioasă este o chestiune de asumare și ține de relația 
fiecaruia cu Dumnezeu, relație care nu se poate negocia, indiferent de contextul pandemic. Relația fiecărui individ, cetățean, cu 
Dumnezeu nu poate fi îngrădită de nicio lege civilă, de niciun certificat verde sau de alte îngrădiri care să nu permită accesul, 
îngrădiri pe criteriu de domiciliu sau alte asemenea criterii care nu reprezintă decât o blasfemie! 

Evident că autoritățile locale vor trebui să asigure condiții ce derivă din obligația respectării distanțării sociale, evident 
că autoritățile locale vor trebui să sprijine pelerinii cu măști de protecție, cu soluții de dezinfectare, evident că sărbătoarea 
religioasă trebuie organizată astfel încât să fie eliminat haosul, însă sărbătoarea religioasă nu trebuie interzisă pentru că 
interzicerea ei ar fi nu doar o provocare ci și un război declarat tuturor credincioșilor, credincioși care mai au o singură 
speranță în acest context pandemic, protecția divinității, într-un stat care a eșuat în lupta cu pandemia, evident sub conducerea  
presedintelui Iohannis. 

Deputat 
Vasile Cîtea 

*** 
Românii trebuie să știe, așa nu se mai poate! Guvernul Cîțu trebuie să plece acasă. Românii nu mai pot suporta situația 
catastrofală în care se află țara. În lupta inconștientă de partid, au pierdut controlul asupra pandemiei și nu le-a păsat 

și se pare că nu le pasă deloc de scumpirile ce vor afecta societatea românească în această iarnă 
 

Doamnelor și domnilor, 
Stimați colegi, 
Uniunea Europeană și țările membre cărora le pasă de proprii cetățeni se preocupă deja de săptămâni bune de rezolvarea 

situației de a ține controlul asupra scumpirilor la gaze și energie și a sprijini populația. Până să vedem o serie de măsuri din 
partea Comisiei Europene la această situație a energiei din Europa, vedem cum Spania caută soluții declarând deja necesitatea 
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plafonării prețurilor la energie și chiar reducerea lor la nivelul prețurilor din 2018. Franța deja planifică inițierea de plăți unice 
de ajutor de 100 EUR pentru peste 5,8 milioane de gospodării cu venituri reduse. Din ce în ce mai multe țări europene 
avertizează asupra urgenței unor acțiuni rapide la nivel european ca contracțiune la creșterea dramatică a prețurilor; pe 6 
octombrie miniştrii Energiei din statele europene vor aborda subiectul creşterii explozive a preţurilor la energie. 

Spre deosebire de celelalte state europene unde guvernele sunt preocupate de rezolvarea acestei situații fără să aștepte 
un pachet de măsuri europene în acest sens, pentru ca cetățenii să nu fie afectați de acest șoc economic al scumpirilor la 
energie, guvernul Cîțu - pe lângă faptul că este total depășit atât de ineficiența în managerierea acțiunilor împotriva pandemiei 
- nu a avut și nu are nicio implicare în a găsi soluții pentru ca scumpirile să nu îi afecteze direct pe cetățeni. Deși erau informați 
din primăvară de ceea ce va urma la nivel european în domeniul energiei, Cîțu împreună cu miniștrii săi incompetenți nu au 
făcut nimic pentru oameni. Singura lor preocupare a fost generarea unui măcel între grupările peneliste pentru a-și impune 
,,echipa câștigătoare” la congresul PNL, un eveniment tragic pentru români, care a disprețuit tot ce a mai însemnat până la acel 
moment solidaritate cu sistemul de sănătate și cu românii cooperanți în a scăpa de pandemia de Covid-19.  

Acest congres din 25 septembrie a fost singura preocupare a guvernului Cîțu din primăvară încoace, și a adus României 
pe lângă o mascaradă politică nemaiîntâlnită, prețuri la energie și scumpiri la alimente și la alte produse pe care românii nu le 
vor putea plăti.  

PSD este singurul partid care vine cu soluții concrete într-o perioadă grea pentru țară. Inițiativa noastră presupune 
plafonarea prețurilor la energie electrică şi la gaze naturale la nivelul mediu al perioadei martie-septembrie 2021, pentru o 
perioadă de şase luni, pentru consumatorii casnici. Astfel statul va operaționa un fond de compensare prin care se va plăti 
diferența dintre prețul total din factură și cel plafonat. Finanţarea Fondului se va asigura prin taxarea cu 50% a profitului 
înregistrat de producătorii de energie electrică şi gaze naturale precum şi prin bugetul de stat. 

România are nevoie de soluții urgente. Acești guvernanți incapabili nu au făcut nimic pentru a pregăti perioada de 
toamnă în care știau că pandemia va lovi din nou. Dovada care arată că i-a interesat doar răfuiala lor politică, este tragedia de 
la spitalul din Constanța din urmă cu câteva zile. Al treilea spital care arde în România în pandemie. Cum vor suporta românii 
să fie conduși mai departe de oameni care, pe lângă faptul că sunt incapabili, mai mult, nu le pasă deloc de viața oamenilor și 
în general de soarta acestei țări. Și pentru că vorba românului cum e turcu’ și pistolu’, orice român a constatat în ultima 
perioadă că disprețul prim-ministrului dar și al președintelui față de români au atins cote maxime: în timp ce spitalul de la 
Constanța ardea și pacienții erau carbonizați președintele onora evenimente în străinătate. Așa nu se mai poate, românii trebuie 
să știe, identitatea națională este slăbită prin astfel de atitudini, mai mult, am văzut cu toții declarațiile despre faptul că statul a 
eșuat. Trebuie făcută completarea esențială că ,,guvernul meu” a dus la eșecul țării, tocmai de aceea ,,guvernul meu” trebuie să 
plece urgent pentru ca românii să se salveze. 

Deputat 
Claudiu-Augustin Ilișanu 

*** 
 

Dosar DNA pentru atribuirea ilegală de teren islaz în comuna Ștefan cel Mare, județul Călărași.  
Prejudiciul se ridică la milioane de euro. Cine sunt beneficiarii reali? 

 

Există un dosar penal la DNA, înregistrat în perioada 2016-2017, în care se cercetează atribuirea ilegală de teren islaz cu 
destinația de pășune și cauzarea unui prejudiciu de peste 800.000 lei, doar în cazul unei ferme agricole de pe raza comunei 
Ștefan cel Mare, județul Călărași, respectiv Eco Vial Prest SRL.  

Sunt anchetate posibile infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte 
sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene. Prin aceste acțiuni s-a urmărit schimbarea în mod 
forțat a regimului juridic al terenului de tip pășune, care în mod normal nu se poate concesiona sau da în folosință. 

Din cercetări rezultă că Eco Vial Prest SRL a primit cea mai mare parte din islazul comunei Ștefan Cel Mare, deși 
societatea nu are și nici nu a avut vreodată animale. Cum este posibil? O firmă care nu are în obiectul de activitate creșterea și 
producția de animale, primește totuși de la o instituție publică, o suprafață foarte mare de teren islaz pentru desfășurarea 
activității. Care este rațiunea din spatele acestui mecanism? Cine sunt adevărații beneficiari? 

Societatea agricolă pare a fi controlată din umbră de forțe nebănuite, încă de la data înființării ei, chiar dacă în structura 
sa, figurează și un inginer agronom, folosit doar ca interfață pentru funcționarea mașinăriei de sustras bani publici.  

Tot pentru aceste fapte, ar mai fi cercetate peste 30 de persoane fizice și juridice din comuna Ștefan cel Mare iar 
prejudiciul total, stabilit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Călărași, se ridică la câteva milioane de euro. 
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O mare parte dintre persoanele audiate în dosarul penal al DNA, spun că au primit instrucțiuni prețioase, la acea vreme 
de la actualul senator Ciprian Pandea, fiul primarului din Ștefan cel Mare, cu privire la aspectele pe care să le declare, pentru a 
evita imputarea ulterioară a sumelor obținute de la APIA. Cine trenează desfășurarea anchetei? De ce întârzie DNA să ofere 
clarificări într-un dosar ce datează din 2016? 

În cazul în care sunt societăți interesate de atribuirea de teren din această categorie, primarul comunei, Nicolae Pandea, 
este nerăbdător să vă ofere toate informațiile necesare. Când se confruntă cu o cerere de acest gen, primarul motivează că la 
nivelul comunei Ștefan cel Mare nu există scriptic teren islaz, întrucât la nivelul Prefecturii Călărași nu a fost emis vreun Ordin 
al prefectului de stabilire a amplasamentului terenului cu destinația islaz. Scurt și cuprinzător! Terenul nu e pentru oricine, e 
numai pentru cei „aleși”! 

În realitate însă, încă din anii 1990, comuna Ștefan Cel Mare, deține peste 140 ha de teren islaz pe raza comunei Borcea, 
din care 81,3 ha este încă neatribuit și 30 ha pe raza județului Ialomița.  

Dacă s-ar face cercetări serioase cu privire la suprafețele de teren atribuite, s-ar stabili concret cine deține terenul, ce 
culturi au fost semănate și recoltate, care este profitul obținut și mai ales la cine ajung banii. Deocamdată așteptăm verdictul 
DNA și indicarea persoanelor responsabile de un jaf de milioane de euro! 

 

Deputat 
Dumitru Coarnă 

*** 
 

STOP sărăciei, scumpirilor și penalilor! JOS GUVERNUL CÎȚU! 
 

Domnule preşedinte de ședință, 
Stimaţi colegi, 
A venit momentul să facem ceva pentru urletele de disperare ale acestui popor! Doar prin noi, cei care astăzi vom vota 

Moțiunea de cenzură depusă de către PSD împotriva Guvenului Cîțu vom da o urmă de speranță românilor pe care acest 
Guvern i-a adus în pragul disperării! 

Ne situăm într-un moment critic pentru România din toate punctele de vedere. Economia este la pământ, Guvernul Cîțu 
ne-a îndatorat până la gât, inflația crește, prețurile la alimente cresc, facturile la gaz și electricitate s-au mărit cu aproape 100%.  
Copiii sunt lăsați fără dreptul la educație, cu școli închise cât pentru toată Europa, și cu un sistem online care nu a funcționat!   

Din punct de vedere al sănătății, criza nu a fost deloc gestionată, nici măcar acum la aproape 2 ani de la începutul 
pandemiei. În loc să se amelioreze situația, la fel cum se întâmplă în restul Uniunii Europene, unde majoritatea statelor au 
populația peste 60% vaccinată, la noi cazurile de infectare sunt mai mari ca la începutul pandemiei. Dar acest lucru nu ne miră, 
dacă Guvernul Cîțu a schimbat regulile de pe o zi pe alta, a eliminat toate restricțiile în această vară, ca apoi să le reintroducă 
pentru toți, mai puțin pentru participanții Congresului PNL. Campania de vaccinare a fost un real eșec și din nou România este 
la coada clasamentului în Uniunea Europeană, din cauza incompetenței acestui Guvern.  

Guvenul Cîțu trebuie să își asume responsabilitatea pentru haosul din sistemul sanitar, pentru numărul record de 
infectări și decese, pentru lipsa de măsuri luate în spitale pentru protejarea pacienților și a medicilor, pentru creșterea 
numărului de incendii în spitalele din România din timpul guvernării sale.   

Pentru toate aceste motive, Guvenul Cîțu trebuie să plece acasă! Din păcate, generații întregi vor plăti pentru a putea 
repara ce tot a distrus acest Guvern în mai puțin de 1 an de guvernare, din păcate un an critic pentru România!  

Stimați colegi, votați astăzi Moțiunea de cenzură STOP sărăciei, scumpirilor și penalilor! JOS GUVERNUL CÎȚU! 
Vă mulţumesc!       

Deputat 
Romulus-Marius Damian 

*** 
PSD va scăpa românii de acest simulacru de guvern 

 

Moțiunea de cenzură depusă de PSD, „Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor! Jos Guvernul Cîțu!” vizează înlăturarea de 
la conducerea țării a guvernului PNL, care și-a dovedit pe deplin limitele și gradul de incompetență. Plecarea acestui executiv 
total depășit de consecințele crizei sanitare, economice și sociale generate de pandemia de coronavirus este unica soluție 
rațională în acest moment, precum și un act de responsabilitate pentru români. 
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Românii au constatat pe propria piele eșecul deplorabil al guvernul Cîțu din toate punctele de vedere, atât în gestionarea 
pandemiei, cât și a situației economiei, dar mai ales în ceea ce privește sprijinul pe care ar fi trebuit să-l acorde populației. Este 
clar, țara se îndreaptă într-o direcție greșită, fapt semnalat încă din primele zile ale acestui guvern impus cu de-a sila de 
președintele Iohannis, ignorând rezultatele alegerilor parlamentare câștigate de PSD.  

Din aceste considerente, noi nu mai tolerăm distrugerea și adâncirea României într-o criză economică și socială 
profundă, cu efecte negative necuantificabile asupra oamenilor, pe termen scurt, mediu și chiar lung. 

Demersul politic și democratic al PSD are la bază doar aspecte pragmatice și realități incontestabile. Nu ne mai putem 
permite să menținem în fruntea țării acest guvern care a „reușit”, într-un timp relativ scurt, să înșele toate așteptările românilor, 
prin promisiuni și programe rămase doar la stadiu de vorbe goale. 

Consider că moțiunea de cenzură a PSD răspunde pe fond dorinței românilor de a nu mai fi conduși de „guvernul meu”, 
„remarcabil” doar prin bâlbâieli, incertitudini, decizii controversate, incapacitate managerială și satisfacerea clientelei politice, 
în detrimentul luării unor măsuri concrete adresate în primul rând cetățenilor.  

Este adevărat, virusul ucigaș a făcut ravagii peste tot în lume, dar la fel de adevărat este faptul că țările europene au avut 
grijă ca populația să sufere cât mai puțin în urma pandemiei, prin acțiuni concise și pragmatice de susținere. La noi însă, s-a 
depășit nivelul maxim al răbdării, în lipsa unor  

hotărâri clare prin care oamenii să fie ajutați să treacă cât de cât decent peste această perioadă complicată.  
Până acum, PSD a dat un cec în alb acestui guvern extrem de modest în prestație, pentru a oferi posibilitatea liberalilor 

de a demonstra că pot face față situației de criză spre care ne îndreptam. Au avut timp berechet, dar n-au făcut nimic! 
De această dată, suntem deciși să scăpăm România și românii de acest simulacru de guvern, incapabil de a rezolva 

problemele care-i dor pe oameni. 
Deputat 

Cristina-Elena Dinu 
*** 

 

Guvernul Cîțu va pleca 
Stimaţi colegi, 
Ziua de 5 octombrie va intra în istoria parlamentarismului românesc prin votarea de către o largă majoritate a moțiunii 

de cenzură depusă de PSD.  
Guvernul Cîțu trebuia să plece nu numai pentru modul dezastruos în care a condus România, ci și pentru modul haotic 

în care a gestionat pandemia SARS-Cov-2. 
Acest Guvern nu a respectat nici măcar legile care sunt în vigoare, a făcut tot posibilul să mențină românii în sărăcie. 

Astfel, nu au fost majorate alocațiile copiilor, nu au fost majorate pensiile conform legii și nici măcar indexate, iar salariile au 
fost înghețate. Toate acestea în condițiile în care prețurile au crescut exploziv, mai ales în cazul utilităților publice și al 
alimentelor de bază. 

Se poate observa cu ochiul liber că guvernarea liberală, axată pe așa-zisa piață liberă, a eșuat în a-și proteja cetățenii. 
Revenind la situația pandemică, trebuie să subliniez că domnul Cîțu, în calitate de premier și coordonator al campaniei 

de vaccinare, declara triumfalist pe 29 iunie următoarele: „Am atins cea mai mare ţină. Ştiţi că ieri în Bucureşti nu a fost niciun 
caz în 24 de ore. Ţinta era să eliminăm pandemia şi ţinta a fost atinsă” 

În ciuda tuturor avertizărilor venite de la specialiști, guvernul PNL-USR-UDMR a aprobat o relaxare majoră pe 
perioada verii a măsurilor și a permis organizarea de evenimente cu zeci de mii de participanți. 

Mai mult, în plin val patru pandemic, a organizat la București congresul PNL la care au participat 5.000 de delegați, fără 
a fi respectată nicio normă de distanțare socială. 

Modul haotic în care a gestionat pandemia a fost reflectat în motivarea deciziei Curţii de Apel Cluj, care a dispus 
anularea stării de alertă şi a implementării certificatului verde pe teritoriul României: ”Curtea remarcă că la data de 09.09.2021 
când a fost adoptat HG 932/2021 a început festivalul Untold care a avut o participare potrivit organizatorilor de 360 de mii de 
persoane, circa 75.000 de persoane pe zi, iar cu toate că Guvernul a invocat creşterea activităţii epidemice nu a modificat 
condiţiile stabilite pentru participarea la festivaluri, lăsând plafonul maxim de 75.000 persoane. (...) în timp ce la Bucureşti s-a 
desfăşurat festivalul Saga, cu participarea a circa 135.000 de oameni şi  

Congresul Partidul Naţional Liberal cu circa 5000 de oameni prezenţi în interiorul locului de desfăşurare. Or, în 
condiţiile în care astfel de evenimente ar avea loc lunar, majoritatea populaţiei ar fi purtătoare a virusului SARS COV 2, iar 
România ar rămâne permanent în stare de alertă. Prin urmare, s-a luat dubla măsură a restricţionării pe de o parte de la 
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evenimente fireşti cum ar fi activităţile sportive, luatul mesei la un restaurant, activităţi cu adevărat culturale, iar pe de altă 
parte a fost permisă organizarea unor evenimente ce implică participarea a zeci de mii de persoane şi care generează o 
aglomerare de persoane unde este discutabil dacă se poate menţine o distanţă de control şi această modalitate de normare este 
cel puţin nefirească”. 

Mai mult, cireașa de pe tort a venit în condițiile adoptării de către guvernul Cîțu a actului normativ prin care este 
permisă participarea la evenimente doar a persoanelor vaccinate și a celor care au trecut prin boală. Astfel, persoanele care au 
un test RT-PCR negativ au drepturile îngrădite, deși în cazul lor e cel mai sigur că nu au virusul și nu îl pot transmite. 

Faptul că moțiunea de cenzură va fi adoptată cu o largă majoritate este un lucru bun și fac un apel către președintele 
Kalus Iohannis să nu se joace cu regulile democrației și să nu-l mai propună pentru funcția de prim-ministru pe Florin Cîțu.  

Vă mulţumesc. 
Deputat 

Mirela Furtună 
*** 

 

Câți oameni trebuie să mai moară în spitale în guvernarea liberală?! 
 

Tragedia de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța dovedește încă o dată că sistemul de sănătate este suprasolicitat, iar 
aparatura nu mai face față nivelului mare de utilizare. Dar, mai presus de toate acestea, cred că putem discuta și de o 
incapacitate managerială acută, dacă ne reamintim și de celelalte tragedii care au avut loc, în spitale, de la începutul pandemiei.  

Când vorbim de management defectuos, facem referire la conducerile liberale și useriste ale unităților spitalicești și ale 
Ministerului Sănătății, fiind cât se poate de clar că, actuala guvernare de dreapta nu are capacitatea de a-și proteja cetățenii și 
de a le asigura minimum de siguranță și acces la servicii medicale de calitate.  

Realitatea arată vulnerabilitatea celor bolnavi, ce se lasă în mâinile acestor indivizi pentru care pacienții sunt considerați 
doar niște cifre. Numărul tragediilor de acest gen este în creștere, siguranța cetățeanului fiind aproape nulă.   

Fără a da vreo conotație politică, consider că românii trebuie să discearnă strict asupra cifrelor și evenimentelor care 
arată că, de la începutul pandemiei, au luat foc 12 spitale cu secții ATI pentru COVID-19: 1. 14 noiembrie 2020 – Spitalul 
Județean de Urgență Piatra Neamț; 2. 22 noiembrie 2020 - Spitalul CFR Cluj; 3. 4 decembrie 2020 - Spitalul Județean Târgu 
Mureș; 4. 25 decembrie 2020 – Spitalul de Psihiatrie Socola; 5. 2 ianuarie 2021 – Spitalul Municipal Roman; 6. 5 ianuarie 
2021 – Spitalul Gătaia, Timiș, secția suport Covid; 7. 29 ianuarie 2021 – Institutul Matei Balș; 8. 21 februarie 2021 – Unitatea 
mobilă de la Institutul Marius Nasta; 9. 8 martie 2021 – Spitalul de Psihiatrie Craiova; 10. 21 aprilie 2021 – Spitalul de 
Psihiatrie Slatina; 11. 24 iulie 2021 – Spitalul Județean Constanța; 12. 1 octombrie – Spitalul de Boli Infecțioase Constanța. 

Din ceea ce constatăm, se pare că responsabilii aflați la conducerea sănătății și a Guvernului nu au învățat absolut nimic 
din seria tragediilor petrecute în ultimul an. 

Mă întreb și îl întreb, retoric desigur, pe primul-ministru Cîțu, câte spitale vor trebui să mai ia foc și câți oameni vor mai 
trebui să moară până când autoritățile statului abilitate în acest sens să dispună și să întreprindă acțiunile necesare evitării unor 
astfel de tragedii? După incendiile de la Piatra Neamț, de la Institutul Matei Balș și din alte spitale din România, nu am primit 
nicio explicație, deși am cerut-o, inclusiv în cadrul Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților.  

Poate măcar acum, în cel de-al 12-lea ceas, după încă un incendiu dezastruos, cel de la Spitalul de boli infecțioase 
Constanța, vom afla responsabilii și cauzele reale, precum și măsurile ce vor fi adoptate în vederea evitării unor astfel de 
calamități și a modernizării concrete a unităților vitale siguranței naționale.  

Este timpul ca actuala guvernare și conducerea Ministerului Sănătății să își facă cu adevărat datoria față de țară și 
cetățeni. Dacă nu sunt capabili atunci să plece, așa cum sper că se va întâmpla, chiar peste câteva ore, după votul moțiunii de 
cenzură inițiată de PSD. 

Președintele Iohannis spune că statul a eșuat în a-și proteja cetățenii, dar eu subliniez că vinovați sunt toți cei care 
conduc statul, inclusiv domnul președinte, ce se află în fruntea statului de aproape șapte ani  

 
Deputat 

Georgeta-Carmen Holban 
*** 
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Practici anti-democratice ale Guvernului în combaterea pandemiei 
 

Stimate colege, stimați colegi, 
Doctrina privind drepturile omului constituie una din principalele discipline create cu scopul de a proteja fiecare ființă 

umană, principiile egalității și nediscriminării fiind poziționate în centrul doctrinei și asigurând egalitatea în fața legii și 
protecția împotriva tuturor formelor de discriminare. 

Astăzi, realitatea ne arată însă că practica guvernului de coaliție nu ține cont de niciun fel de principiu și împarte 
românii în două categorii, în mod arbitrar, în vaccinați și nevaccinați. La numai 30 de ani după căderea celui mai opresiv regim 
politic din România, prin măsurile adoptate sau avute în intenție de Guvern pentru a fi adoptate în vederea combaterii 
pandemiei, riscăm pur și simplu, ca sub acest pretext, să suspendăm cu totul democrația și statul de drept din România.  

De ce spun asta? Pentru că se vede cu ochiul liber că măsurile adoptate de guvern, pe lângă faptul că provoacă o stare 
generală de confuzie, sunt discriminatorii. Și ca totul să fie complet, unele dintre măsuri sunt menite în fapt să ascundă 
vaccinarea obligatorie care deja a început în anumite domenii. 

Iar ca exemplu voi da situațiile apărute la universități, unde studenți eminenți, de nota 10, nu au primit repartiție în 
cămin pentru anul acesta din cauză că nu sunt vaccinați. O altă situație este cea relatată de mass-media, potrivit căreia angajații 
din sănătate care nu se vaccinează, riscă suspendarea contractului de muncă. De asemenea, observăm că în cazul persoanelor 
asimptomatice, care au trecut, fără să știe prin boală și au obținut ulterior un test pozitiv de anticorpi, le este îngrădit dreptul la 
liberă circulație deoarece testul de anticorpi nu este recunoscut de autorități. Toate aceste restricții sau impuneri sunt forme 
indirecte de a forța vaccinarea. 

Veți spune probabil, unii dintre voi, că adoptarea unor astfel de măsuri care generează restrângerea unor drepturi și 
libertăți e motivată de obiectivul superior al sănătății publice, pentru protejarea comunității. Da, sunt de acord și eu cu acest 
principiu. Însă ce nu pot accepta este faptul că restrângerea trebuie să fie proporțională cu obiectivul superior vizat, iar acest 
obiectiv nu e realizat. 

Iar argumentul care susține afirmația mea vine de la toți cercetătorii și toate autoritățile de sănătate publică, care au 
concluzionat că vaccinul nu oprește nici infectarea și nici transmiterea virusului. Prin urmare, vaccinul are beneficii certe la 
nivel individual, dar nu oferă o protecție la transmiterea virusului în colectivitate. Asta înseamnă că restricțiile împotriva 
persoanelor nevaccinate sunt disproporționate în raport cu beneficiul obținut. Dacă beneficiile sunt doar individuale, atunci și 
decizia trebuie să fie individuală. 

Poate analizează și colegii de la PNL și USR cele spuse aici, iar în dezbaterile din interiorul partidelor vor decide să 
renunțe să mai meargă pe această cale anti-democratică, neconstituțională, anti-europeană și total ineficientă. 

Soluția de ieșire din pandemie nu este doar vaccinarea, ci și testarea și respectarea celorlalte reguli, toate implementate 
fără încălcarea drepturilor omului. O spune chiar Organizația Mondială a Sănătății. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Alexandra Huțu 
*** 

 

Medicii au nevoie acum de tot respectul și recunoștința noastră!  
Valul IV al pandemiei îi lovește și pe ei în egală măsură! 

Stimați colegi parlamentari, 
Cadrele medicale ieșene au lansat un strigăt disperat de ajutor din cauza faptului că valul IV al pandemiei a lovit extrem 

de puternic regiunea noastră. Ambulanțele stau la coadă pentru a interna pacienți în stare gravă, însă locurile din spitale s-au 
epuizat. În același timp, situația Spitalului mobil de la Lețcani este în aceeași disperantă lipsă de soluții, acum când este cu 
adevărat nevoie de acea unitate pe care Iașul a plătit 13 milioane de euro! Consiliul Județean nu răspunde la nici o întrebare 
legată de acest subiect! 

Acest val IV al pandemiei a lovit România cu furie și, sincer, nu trebuie să căutăm vinovați în altă parte decât la noi 
înșine! Este datoria noastră, ca oameni, să ne protejăm sănătatea, fie prin măsuri de igienă, fie prin mască, fie prin vaccin. 
Fiecare se protejează pe el și pe cei dragi cum consideră. Însă, atunci când avem probleme serioase de sănătate, ajungem la 
medici. Iar cadrele medicale sunt suprasolicitate acum, sunt epuizate și aproape copleșite de numărul mare de oameni care au 
nevoie  
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de asistență medicală. Aceasta nu este o glumă și nici un război politic. Realitatea este că medicii și asistentele din Iași 
au ajuns să declare că „pierdem lupta cu pandemia”. Gravitatea acestui strigăt de ajutor ar trebui să ne cutremure pe toți! 

În același timp, este de datoria noastră ca politicieni ca prin deciziile pe care le luăm să îi ajutăm pe medici, asistente, 
infirmiere, ambulanțieri și restul salvatorilor de vieți să aibă toate mijloacele pentru a ajuta oamenii. Din păcate, ajungem din 
nou la întrebarea „De ce nu funcționează Spitalul Mobil de la Lețcani?”. Ridic această problemă acum, în fața dumneavoastră 
fiindcă situația la Iași este una gravă, deja la ATI nu mai sunt paturi libere! Am trimis scrisoare oficială către Consiliul 
Județean, dar voi interpela și Ministrul Sănătății. Este ireal că nimeni din conducerea CJ nu dă niciun răspuns, nici o soluție 
pentru acest spital mobil pentru care ieșenii au plătit peste 13 milioane de euro! 

Medicii ieșeni sunt epuizați și nu mai au loc în spitale să salveze vieți. Revolta față de această situație depășește orice 
măsură! Eu, ca deputat ieșean, îi asigur pe toți medicii și asistentele medicale de respectul și recunoștința noastră! Lipsa de 
paturi și de aparatură medicală nu aparține medicilor, ci este vina noastră, a oamenilor politici și nu este corect să arătăm cu 
degetul către cei care ne salvează viețile tocmai în momente când au mai mare nevoie de noi. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Silviu Macovei 
*** 

 

Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor. Jos Guvernul Cîțu! 
Stimați colegi, 
Prin moțiunea de cenzură a PSD - care astăzi va fi supusă votului plenului Parlamentului - se intră în ordinea 

constituțională firească pentru încetarea unei crize politice care, în condițiile scumpirilor și a valului 4 al pandemiei, a dus 
populația României la disperare. 

Spun ordinea firească a lucrurilor pentru că moțiunea de cenzură a PSD este îndreptată împotriva incompetenței și 
inactivității întregului Guvern Cîțu și nu contra unei persoane. Moțiunea noastră ”Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor. Jos 
Guvernul Cîțu!” arată, cu argumente și statistici oficiale, cum guvernarea de ”dreapta”, a perdanților de la alegerile de anul 
trecut, a sărăcit România și a amanetat viitorul prin datoria imensă creată cu viteza luminii, fără rost și fără ca împrumuturile 
să se regăsească în investiții și într-un trai mai bun pentru oameni. Întregul cabinet Cîțu trebuie să plece pentru că, în afară de 
minciunile   ”lucrurilor fantastice” și a promisiunilor nu a făcut nimic. Nu a inaugurat niciun km de autostradă și nu a lansat 
niciun proiect nou de investiții. Singura sa preocupare cinică a fost să înghețe salariile, pensiile și alocațiile copiilor! Mai rău, 
sub guvernarea ”fantasticului” Cîțu, am ajuns codași la imunizare în UE, avem record absolut de infectări, de trei ori mai multe 
cazuri noi decât media europeană și de șase ori mai multe decât media mondială! România este pe locul doi în Europa și locul 
șase în lume la numărul de decese cauzate de Covid-19. PSD a repetat în dese rânduri că singura soluție pentru a opri 
distrugerile produse de acest guvern, condus de un penal, sunt alegerile anticipate. Măcar acum, în ceasul al doisprezecelea, 
sper că majoritatea parlamentarilor din partidele de ”dreapta” să se gândească la binele oamenilor, să lase deoparte propriile 
interese și să voteze moțiunea noastră de cenzură!  

Vă mulțumesc pentru atenția acordată!       Deputat 
Ioan Mang 

*** 
Creșterea prețurilor la utilități 

 

CE Oltenia are o cotă de piață de 14,5% în producția de energie din România, conform ANRE. Cu ajutorul minerilor și 
energeticienilor din cadrul acestui colos industrial, România primește de aici un procent semnificativ din energia electrică pe 
care o consumă.  

Cea mai mare parte din întreaga activitate a CE Oltenia se derulează în Gorj. Același județ în care, acum 2 ani de zile, 
OMV Petrom a anunțat descoperirea unei resurse care poate genera circa 500 de mii de metri cubi de gaze. Producţia de gaze 
din zăcământul Totea din Gorj, dacă ar fi folosită exclusiv pentru încălzire, ar putea asigura necesarul de energie pentru peste 
500.000 de locuinţe, arătă estimările companiei OMV Petrom. Pentru descoperirea acestui zăcământ și pentru dezvoltarea 
întregii infrastructuri din zonă, au fost investite peste 250 de milioane de euro, fiind efectuat foraj la 4300 de metri.  

Județul Gorj este unul dintre cele mai bogate județe din România din punct de vedere al resurselor ce pot duce la 
producerea energiei. Și cu toate acestea, suntem nevoiți să plătim niște facturi ale incompetenței. 
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Partidul Social Democrat a inițiat un proiect legislative de plafonare a prețurilor la gaze și energie. De ce? Răspunsul, în 
cifrele următoare: 

- persoanele cu salariul minim net de 1386/lună, vor da întreg salariul pe 4 luni, pentru a-și plăti factura la utilități. Cele 
cu salariul mediu – 3545 lei lună – vor plăti salariul pe o lună și jumătate. 

- In cazul pensionarilor dublarea facturilor ar însemna un plus de 377 lei /lună, adică 4524 lei/an; la o pensie medie netă 
de asigurări sociale de stat de 1604 lei înseamnă  pensia pe  3 luni va fi folosită integral pentru plata facturilor utilităților. 

Prețul gazelor naturale a atins în august maximul istoric din ultima sută de ani(asociația Energia Inteligentă). Aceasta 
este România NORMALĂ? 

Cât își va permite statul român să suporte o cotă parte din plata facturilor la utilități? Cu un salariu mediu anual în 
prezent pot fi cumpărați puțin peste 30.000 mc de gaze, în timp ce în 2001 puteau fi cumpărați peste 85.000 mc de gaze. 
Aceasta este România NORMALĂ? 

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. 2,92 milioane pensionari au pensie mai mica de 1600 lei/luna iar 
1,57 milioane pensionari au sub 1000 lei /lună. Aceștia vor trebui sa cheltuie pensiile pe 4 luni-6 luni pentru a-și achita utilități 
scumpite.  

Din nefericire lucrurile nu se vor opri aici. Scumpirea energiei electrice și a gazelor se va reflecta direct și în scumpirea 
produselor și serviciilor din România. Astfel, toți românii vor ajunge să scoată mai mulți bani din buzunar pentru traiul zilnic.  

 

Deputat 
Claudia Manta 

*** 
 

Declarație politică 
Stimate domnule/doamnă președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Guvernul Ungariei împarte creșterea economică cu cetățenii săi. Guvernul României împarte datoria lui Orban și Cîțu 

din ultimii doi ani cu românii. Aceste două realități se întâmplă astăzi, în plină pandemie, în plină criză economică și 
demografică, în două state vecine, România și Ungaria. Diferența este că în Ungaria se află la guvernare oameni cât de cât 
responsabili, care lucrează pentru cetățeni, în timp ce la noi, de doi ani de zile, am avut la guvernare niște mafioți. 

Nu poți să nu te întrebi cum în Ungaria o parte importantă din creșterea economică este restituită către 1,9 milioane de 
persoane (o cincime din populația țării), iar la noi creșterea economică, mică cum este ea, se îndreaptă către beneficiari precum 
Florin Cîțu alias Iohannis, Dan Barna, Cristian Ghinea, Raluca Turcan, cu toți scandalagii și incompetenții lor, care nu au 
produs decât austeritate, suferință și regres în ultimii ani. Vecinii noștri oferă pentru toți cetățenii care cresc cel puțin un copil, 
antreprenori, persoanele fizice autorizate, pentru micii producători agricoli, cei care închiriază imobile, precum şi 
contribuabilii care plătesc taxa specifică pentru întreprinzătorii mici sau contribuţia simplificată la obligaţiile publice, 
stimulente financiare, numai la noi, coaliția de dreapta, oferă o povară tot mai grea la bugetul statului, care apasă pe umerii 
fiecărui român.  

Explicația este cât se poate de simplă. O adunătură de partide perdante, disperate după ciolanul puterii, nu aveau cum să 
producă o creștere economică serioasă și să o împartă cu cei care prin muncă cinstită o produc. O coaliție încropită în birourile 
Cotroceniului, care n-are niciun strop de respect faţă de românii pe care îi amăgeşte de 2 ani că vor duce o viaţă „normală”, dar 
pe care i-au distrus sistematic, pe toate planurile, nu are cum să aducă bunăstare. 

Numai în cazul în care Guvernul de la București ar fi fost constituit de PSD, partidul ce a ocupat primul loc în 
preferințele românilor la alegeri, doar atunci ar fi fost posibilă o decizie similară celei din Ungaria și la noi, calculată la un 
salariu mediu net, pentru un număr semnificativ de beneficiari. Dar Iohannis a dorit un guvern al său, nu al românilor. De 
aceea noi, astăzi, ne vom ține de cuvânt, îl vom demite și vom elibera România de cel mai prost guvern din istoria sa. Guvenul 
PNL-USR-UDMR! 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Mina Marian 
*** 
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Ecuația cu cele 4 tipuri de alegeri cunoscute din 2024 pentru o țară de nerecunoscut 
 

Dragi colegi, 
Ciorovăiala din, dar și dintre cele două partide de guvernământ, PNL și USR, a lăsat soarta țării o lungă perioadă doar 

pe mâna UDMR. Nu este nicio premieră însă pentru România. S-a mai întâmplat de câteva ori din 1990 până în prezent. 
Premiera o constituie acuzațiile deșănțate, false sau nu, privind apartenența la ”sistem” atât a principalilor contracandidați 
pentru șefia PNL, dar și a USR. Cîțu și echipa sa l-au acuzat ceva mai voalat pe Orban de legături cu sistemul. Replicile lui 
Orban au fost însă multe și asurzitoare pe acest subiect. Toată țara a aflat cine, cum și de ce face jocurile ”sistemului”. Iar din 
tabăra celor de la USR-PLUS, Barna l-a acuzat pe Cioloș de aceeași ”descendență” păcătoasă pentru politicieni. În schimb, 
Cioloș s-a ferit să răspundă cu aceeași monedă. Doar s-a făcut că plouă și și-a văzut mai departe de treaba sa. Sau a 
”sistemului”. Numai a românilor, nu!  

Pe tăcute, cei de la USR vor să se reabiliteze rapid în fața cetățenilor. Într-o manieră insidioasă lansează o serie de 
mesaje bulversante ca să ia pulsul societății într-o asemenea măsură încât să le servească cetățenilor o nouă manipulare 
suficient de autentică, percutantă și convingătoare. Grație acesteia vor să crească, din nou, în sondajele de opinie și să ofere 
perspectiva dorit viabilă a unui candidat propriu și cu ceva șanse la alegerile prezidențiale viitoare. Și nu numai! Încă de pe 
acum USR-ul lui Cioloș se visează cu mulți primari, europarlamentari, senatori și deputați și chiar cu unicul candidat al dreptei 
cu șansă reală la președinția României! 

Trebuie să le reamintesc românilor că, peste trei ani, vor fi primele alegeri ce vor avea loc în același an cu cele 
parlamentare și locale, după 2008, și cu cele europarlamentare după 2014, fiind prima dată când toate cele 4 alegeri se 
desfășoară de-a lungul celor 365 de zile. 

Ceea ce nu trebuie să uite românii este că acest USR a guvernat alături de PNL, ducând România la dezastrul total, 
căruia ne chinuim să-i rezistăm! Tot acest USR spune într-o zi că ne votează moțiunea ca să scape România de Florin Cîțu și 
miniștrii săi, apoi, se răsucește brusc pe călcâie și anunță că ar rămâne totuși la guvernare cu PNL. 

Din păcate toate aceste manevre politice, care sunt lansate strict ca să testeze limitele suportabilității populației, nu fac 
decât mult rău țării. Imaginea României are de suferit în plan extern. Instabilitatea politică o accentuează și mai mult pe cea 
economică. Toți investitorii străini fug. Micii întreprinzători autohtoni se zbat să supraviețuiască de pe-o zi pe alta fără 
granturile acordate de Guvernul Cîțu, dar majoritatea lor sucombă.  

Nu avem cum să trecem cu vederea disprețul celor de la PNL și USR față de oamenii care muncesc cinstit.  
Nu avem cum să scrutăm viitorul de peste trei ani cu seninătate și să ignorăm dezastrul umanitar, rezultat din 

gestionarea iresponsabilă a pandemiei de către miniștrii USR ai Sănătății.  
Nu avem cum să nu remarcăm cu toții că eșecul campaniei de vaccinare îl decontează fiecare dintre noi, fie plătind cu 

fragilizarea sănătății, fie în mod și mai tragic, prin pierderea apropiaților noștri.  
Nu poate să treacă neobservată dorința celor de la USR-PNL și a Cotroceniului de a transforma integral țara în 

”România ignorantă”, mult prea facil de manipulat! 
Ratarea absorbției fondurilor europene și un PNNR cârpit succesiv și la cererea UE relevă și ele incompetența crasă și 

conjugată a celor de la USR și PNL.  
Nu se poate să nu simțim pe pielea noastră efectele dictaturii, care ni se impune prin orice mijloace în numele așa-

zisului bine personal și colectiv! 
Dacă acum politica pumnului plasat în gura protestatarilor, care se opun limitării drepturilor și libertăților cetățenești, nu 

va fi oprită, din păcate, pe viitor, vom avea o țară care ne va fi până și nouă, românilor, necunoscută.  
Dictatura dreptei trebuie oprită! Noi, restul românilor, ne dorim revenirea la normalitate, la siguranță, la prosperitate! 

Noi avem nevoie de predictibilitate, nu de propagandă! Noi ne clamăm România înapoi acum ca să rămână a nostră și pe 
viitor, nu doar a celor de la USR și/sau PNL!  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 
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Valul 4 al pandemiei lovește România și dezvăluie incompetența criminală a Guvernului Cîțu 
 

Domnule preşedinte de ședință, 
Stimaţi colegi, 
Este inadmisibil ca valul 4 al României să prindă România aproape în aceleași condiții ca la începutul pandemiei. 
După aproape 2 ani de pandemie, Guvernul Cîțu nu se poate lăuda cu nimic în lupta împotriva acestui virus: 
Campania de vaccinare a fost un eșec și acest lucru o dovedesc cifrele! România este pe penultimul loc în Uniunea 

Europeană ca rată de vaccinare, urmată doar de Bulgaria, în timp ce majoritatea statelor UE au vaccinat peste 70% din 
populație. Cu o campanie de vaccinare care a fost incapabilă să combată dezinformarea și care nu a furnizat informații utile 
cetățenilor astfel încât să se înțeleagă nevoia vaccinării, Guvernul Cîțu se face responsabil de creșterea ratei de infectare în 
țară, de recordul de 12.032 infectări din 30 septembrie 2021, paradoxal mai mare decât recordul anterior de 10.269 de cazuri 
din 18 noiembrie 2020, dar și de risipa banului public, cu zeci de mii de doze de vaccin aruncate la gunoi. 

Deși inițial premierul Florin Cîţu afirma că renunţarea la masca de protecţie sanitară poate fi luată în considerare după 
ce 10 milioane de români vor fi imunizaţi, în această vară s-au renunțat la toate restricțiile, deși au atins doar jumătate din 
această țintă, descurajând astfel populația să se vaccineze.    

Decizia aberantă de a organiza un Congres cu 5000 de participanți când capitala intrase în scenariul roșu iar oamenilor li 
se impuneau noi restricții este expresia totalei iresponsabilități în plin val IV al pandemiei. 

Testarea este inexistentă în școli! În timp ce în alte țări Guvernele alocă teste gratuite în școli pentru elevi și profesori, în 
România nu există nici teste, nici centre medicale, nici asistenți medicali în școlile românești.  

Spitalele sunt la fel de nepregătite ca la debutul pandemiei. Vedem mult prea des incendii în spitale soldate cu victime, 
fără nici un fel de măsură luată de Ministerul Sănătății pentru eliminarea acestora pe viitor. Dreptul la sănătate al românilor le 
este în continuare grav încălcat de către acest Guvern. În perioada pandemiei, când majoritatea spitalelor din România erau 
destinate COVID, oamenii nu au avut acces la tratament în spitale, avem în continuare sute de localități din mediul rural fără 
medici de familie, iar cabinetele medicale lipsesc cu desăvârșire. 

În plus, deși Guvernul știa de acest val iminent, spitalele au reclamat deja diminuarea marcată a stocurilor de 
medicamente din spitale, mai ales a medicamentelor specifice tratamentului infecțiilor cu virusul SARS-Cov-2, cât și a 
materialelor sanitare necesare pentru protecția pacienților și a personalului medical.  

Sper ca moţiunea de cenzură iniţiată de PSD împotriva Guvernului Cîţu, STOP sărăciei, scumpirilor și penalilor! JOS 
GUVERNUL CÎȚU! să împlinească astăzi numărul necesar de voturi și acest Guvern să fie demis, spre binele românilor. 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Florian-Claudiu Neaga 
*** 

Sărăcia și proasta guvernare trebuie oprite imediat 
 

Moțiunea pe care am semnat-o alături de colegii social-democrați din Parlamentul României se numește ”Stop sărăciei, 
scumpirilor și penalilor”. Textul ei a fost prezentat în plenul reunit, de la care au absentat parlamentarii liberali, useriști, 
udemeriști și minorități, adică toți cei care au participat la guvernarea României de la alegerile generale și până acum. 

 Moțiunea social-democrată este, evident, una a opoziției politice față de întregul arc guvernamental și denunță 
rezultatul dezastruos înregistrat de România în ultimii doi ani, sub administrarea acestui grup, pe plan economic, sanitar, social 
și cultural în egală măsură.  

Cum s-a ajuns aici știm cu toții. O coaliție politică construită în grabă la Cotroceni și pusă pe scaunele puterii în Piața 
Victoriei, cu o schiță de proiect de guvernare aplicată după ureche, fără obiective clare și îndreptată în altă parte decât în 
folosul oamenilor, s-a prăbușit în dispute între indivizi incompatibili politic, cultural și administrativ. Împachetarea la 
guvernare a unor oameni atât de diferiți s-a dovedit într-un final o rețetă perfectă pentru un mare eșec. Eșecul lor înseamnă însă 
multă sărăcie și disperare pentru români! 

Efectul de până mai ieri al proastei guvernări s-a tradus prin teama de necunoscutul sanitar, care tocmai s-a prăbușit 
peste România sub forma valului patru al pandemiei, întâmpinat de liberalii de  

la guvernare cu ciondăneli de partid, de useriști cu ruperi de coaliție guvernamentală și de udemeriști cu mult calm, dar 
fără nicio soluție. Ceea ce urmează, anunțat de asemenea cu multe zile înainte, este creșterea nemaiîntâlnită a prețului înscris 
pe facturi la toate sursele de energie: combustibili auto, gaze naturale, curent electric. Valul de contaminare cu prețuri din ce în 
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ce mai mari pentru tot ceea ce consumă oamenii este și mai amenințător decât cel al pandemiei pentru că el lovește în 
majoritatea numerică a populației și nu este deloc ipotetic, cum este întâlnirea cu coronavirusul. Bate la toate ușile și golește 
toate buzunarele românilor.  

Guvernul actual și guvernarea de până acum n-au fost în stare să protejeze pe români de nimic. Nici de infectare, nici de 
sărăcie. Mai mult, prin suspiciunile apărute în jurul deciziilor de cheltuire a banului public, oamenii de la guvernare se anunță 
a fi și candidații ideali pentru anchetele pornite pe urma hoțiilor favorizate de pandemie și de perioada de criză sanitară care va 
împlini doi ani în curând.  

Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor!       Deputat 
Eugen Neaţă 

*** 
Irigațiile - Un nou eșec major al Guvernului PNL - USR-PLUS - UDMR! 

Stimați colegi, 
Declarația mea politică se  numește,, Un nou esec major pentru Guvernul PNL - USR/PLUS-UDMR ” și se referă la 

eșecul Guvernului PNL-USRPLUS- UDMR de a asigura buna funcționare a irigațiilor pentru agricultorii români.  
Comisia Europeană a cerut României eliminarea proiectelor de irigaţii din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă 

(PNRR) deoarece autorităţile de la Bucureşti nu au putut furniza dovezi că aceste proiecte nu afectează mediul înconjurător, 
demonstrând, încă odată, atât o incompetență crasă cât și dezinteres total pentru tot ceea ce ține de bogăția acestui popor, 
pământul fermierilor români.  

Să nu uităm faptul că fostul ministru PSD al Agriculturii, Petre Daea, a reabilitat sisteme de irigație pentru 1.400.000 de 
hectare, care au fost nefinalizate și abandonate de Guvernul PNL-USRPLUS-UDMR. Planul național de reabilitare și 
extindere a sistemului de irigații din România a fost legiferat în 2016, cu o sumă totală de 1,1 miliarde de euro alocată din 
bugetul de stat, până la finalul anului 2020. În noiembrie 2019, lucrările erau într-o stare foarte avansată și permiteau 
finalizarea sistemului de irigații în decembrie 2020, însă Guvernul PNL-USRPLUS-UDMR a blocat toate investițiile, 
prostindu-i pe români că vor continua acest proiect cu bani europeni. Iată că banii europeni nu se dau pentru așa ceva, iar 
liberalii ar fi aflat și ei acest lucru dacă ar fi avut vreo discuție serioasă cu cei de la Comisia Europeană. Și dacă i-ar fi 
interesat! 

Pierderea finanțării sistemului de irigații reprezintă o crimă pentru România. Unul dintre sectoarele importante ale 
Romaniei îl reprezintă agricultura, care aduce atât plusvaloare cât și contribuție la PIB si implicit ajută la creșterea economică 
a României. 

Guvernul PNL – USRPLUS – UDMR a prezentat în fata Comsiei Europene un plan de irigatii din anii 90, care nu a fost 
în concordanță cu principiile PNRR, acest plan trebuia să cuprinda sisteme moderne de udare si de folosire eficienta a 
resurselor, dar oficialii guvernamentali nu au avut viziunea necesară de a reusi să prezinte un plan de irigatii care să primească 
aprobarea Comisiei Europene pentru finantare. 

Ba mai mult, guvernul PNL – USRPLUS -  UDMR a blocat toate investițiile din bugetul național pentru programul 
național de irigații, deși se știa că Uniunea Europeană nu va da bani pentru așa ceva.  

Se pare că Guvernul PNL -USRPLUS – UMDR, cu bună știință, a blocat investitiile in sistemul de irigatii iar acest lucru 
a fost confirmat chiar de ministrul OROS care a anunțat în momentul demisiei că premierul Florin Cîțu nu a avut niciodată ca 
prioritate sistemul agricol și nici includerea în PNRR a unui proiect de major pentru agricultură care conținea planul de irigatii, 
desecare, drenaj și sistem de antigrindină. 

Guvernul PNL - USRPLUS – UDMR trebuie să își asume răspunderea pentru modul dezastruos în care au gestionat 
domeniul agricol dar și pentru criza economică și politică pe care au generat-o și care produce efective negative asupra traiului 
românilor. 

O guvernare falimentară, care duce producătorul român în faliment!  
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Nicu Niță 

*** 
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Oamenii mor cu zile, arși în spitale, în timp ce PNL și USR, principalii vinovații  
pentru aceste tragedii, se ceartă pe ciolanul puterii! 

 

Stimate colege și stimați colegi, 
Incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase de la Constanța ilustrează indiferența, incompetența și ipocrizia Guvernelor 

Orban și Cîțu în gestionarea pandemiei. Au ars 12 spitale din cauza secțiilor COVID-19 cu saturație mare de oxigen. 
În loc să învețe din tragediile precedentelor 11 incendii din spitale, în perioada pandemiei, membrii Guvernului Cîțu s-

au certat toată vara între ei, iar apoi s-au dus în concedii sau în campaniile electorale din interiorul partidelor lor, deși tot ei 
anunțau iminența valului 4 al pandemiei. 

Orgoliile politice și funcțiile din partid au fost mai importante pentru PNL și USR-Plus decât condițiile de siguranță 
pentru cetățeni în fața pandemiei, inclusiv pentru pacienții din secțiile COVID-19. 

Nu mai au scuza că au fost luați prin surprindere de pandemie. Au murit arși de vii peste 40 de pacienți în secțiile 
COVID-19 înainte de incendiul de la Constanța, unde au decedat alți 7 oameni. Câți mai trebuie să moară pentru a face ce 
trebuia făcut de la începutul pandemiei? 

România a fost singura țară din U.E. care la începutul pandemiei nu a avut un protocol special anti-incendiu pentru 
secțiile COVID-19, deși se știa că riscul e foarte mare din cauza saturației mari de oxigen. 

USR-Plus și premierul Cîțu sunt principalii responsabili. USR-Plus este direct responsabil de aceste incendii și decese. 
În mandatele celor doi miniștri ai Sănătății de la USR-Plus au luat foc 8 spitale din totalul de 12. Premierul Cîțu este la fel de 
responsabil. Nu poate da vina doar pe miniștrii USR-Plus. Era de datoria lui să se asigure că membrii cabinetului pe care îl 
conduce vor lua măsurile necesare pentru siguranța pacienților. Nu se poate invoca lipsa fondurilor sau lipsa timpului. Chiar 
premierul declara că au fost alocați mai mulți bani la sănătate. După incendiul de la Matei Balș, Vlad Voiculescu spunea că va 
face „într-o săptămână” ceea ce nu făcuse în precedentele 5 săptămâni de când era ministru. Nu s-a făcut nimic din ceea ce a 
promis. Nici Ioana Mihăilă, tot de la USR-Plus, care i-a urmat la minister nu a făcut nimic din ceea ce s-a promis după tragedia 
de la Matei Balș. 

Nu se poate da vina pe ce nu s-a făcut în 30 de ani. E vorba de incendii în pandemie în secțiile COVID. Este o totală 
lipsă de organizare, nepăsare și incompetență din partea miniștrilor PNL și USR-Plus care au gestionat pandemia anul trecut și 
anul acesta. 

Este inexplicabil pentru toți românii de ce nu s-au stabilit niciun fel de protocol în perioadă de pandemie pentru 
prevenirea incendiilor în secțiile cu concentrație mare de oxigen. Nu s-a făcut niciun serviciu de informare pentru spitale, 
pentru comunicarea dintre rude și pacienți la niciunul dintre incendiile care au avut loc. Nu s-a constituit Fondul Național 
pentru Siguranța Pacienților. În prezent, România are cea mai mică rată de vaccinare la vârstnici din U.E., tot din cauza PNL și 
USR-Plus care au politizat total campania de vaccinare, spre deosebire de alte state, unde profesioniștii, epidemiologi și medici 
specialiști au fost cei care au preluat comunicarea în pandemie. 

Având în vedere și această ultimă tragedie cumplită de la Spitalul din Constanța, dar și liberalizarea pieței de energie 
făcută haotic, lipsa de reacție a Guvernului Cîțu la explozia facturilor și prețurilor din România din ultimele luni, 
împrumuturile de miliarde de euro făcute în numele românilor, scăderea dramatică a nivelului de trai pentru toți românii prin 
înghețarea veniturilor, se impune de urgență votarea moțiunii de cenzură inițiată de PSD pentru demiterea acestui guvern care 
a adus România într-o criză socială, medicală și economică fără precedent. 

Vă mulțumesc.        
Deputat 

Daniela Oteșanu 
*** 

 

Țara arde și Cîțu se piaptănă 
Stimați colegi,  
Valul 4 al pandemiei a prins, ca de fiecare dată, România nepregătită. În ciuda avertismentelor aproape disperate ale 

specialiștilor, începutul lunii octombrie vine cu aceleași probleme: spitale în flăcări, lipsa paturilor ATI, cifre în creștere ale 
cazurilor noi, tot mai multe decese și incoerența autorităților. 

Asistăm cum numărul de infectări a depășit orice așteptări, peste 12.000 de cazuri într-o singură zi și o medie de peste 
150 de decese/zi.   

Capitala a ajuns la incidență de peste 7.5 la mie, și este deja sub restricții suplimentare.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 27 - 2021  
Săptămâna 4 – 8 octombrie 2021  

 

 

45 
 

42 de români și-au pierdut viața în 12 incendii ale pandemiei, după ce, triumfalist și departe de realitate, guvernanții 
declarau că ”am învins pandemia”. 

În acest timp, în locul unor decizii ferme și benefice pentru români am asistat la lupta pentru putere dintre PNL și USR-
PLUS și la meciul ieftin dintre cei autodeclarați „Echipa câștigătoare” și ceilalți din „Echipa pierzătoare”, meci din care nu au 
lipsit dovezi de infracțiuni scoase de la naftalină, aluzii calomnioase, chiar apelative nedemne de elita politică a unei țări care 
se dorește a fi „România educată”.  

Orgoliile politice și funcțiile din partid au fost mai importante pentru PNL și USR-Plus decât condițiile de siguranță 
pentru cetățeni în fața pandemiei, inclusiv pentru pacienții din secțiile COVID.  

După ce președintele Iohannis și-a dorit să-și exercite controlul asupra deciziilor luate în legătură cu pandemia și asupra 
comunicării publice, acum recunoaște că statul a eșuat în misiunea sa fundamentală de a-și proteja cetățenii. Nu statul a eșuat, 
ci Guvernul MEU, iar noi retrăim la nesfârșit „Ziua Cârtiței” în sistemul spitalicesc din România. 

Situația pandemică se agravează, economia românească se duce de râpă, dar țara stă pe loc și privește la lupta pentru 
putere. Sau cum ar zice țăranul român, cu acea înțelepciune simplă și sănătoasă, „Țara arde și Cîțu se piaptănă”.  

Guvernanți, pandemia NU este “oportunitatea” de a vă construi un profil public, ci obligația de a vă asuma 
responsabilități și de a livra soluții.  

Ne-ați arătat că nu iubiți această țară și că nu puteți avea grijă de ea, de aceea azi, vă vom trimite la lada de gunoi a 
istoriei.  

Deputat 
Florin Piper-Savu 

*** 
 

Câți români trebuie să mai moară în incendii în spitalele de stat din țara noastră? 
 

Domnule președinte de sedință, 
Stimați colegi, 
Cetățenii României au tot dreptul să fie revoltați, fiindcă pacienții continuă să ardă de vii în spitale. Incendiul de vineri 

de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța ne arată că după un an și nouă luni de pandemie, nu România a eșuat, ci 
autoritățile au eșuat în a-i proteja pe cetățeni. În loc să învețe din tragediile precedentelor 11 incendii din unitățile spitalicești, 
din perioada pandemiei, membrii Guvernului Cîțu s-au certat toată vara între ei, iar apoi s-au ocupat de campaniile electorale 
din interiorul partidelor lor, deși tot ei anunțau iminența valului 4 al pandemiei. Orgoliile politice și funcțiile din partid au fost 
mai importante decât condițiile de siguranță pentru cetățeni în fața pandemiei, inclusiv pentru pacienții din secțiile COVID.  

Ce au făcut toți miniștrii Sănătății de când a debutat pandemia? NIMIC! România a fost singura țară din UE care la 
începutul pandemiei nu a avut un protocol special anti-incendiu pentru secțiile COVID, deși se știa că riscul e foarte mare din 
cauza saturației mari de oxigen. A fost primul incendiu, a fost al doilea, dar autoritățile s-au arătat la fel de surprinse și de 
nepregătite de fiecare dată. După aceste tragedii, era obligația premierului Cîțu ca miniștrii pe care îi conduce să ia măsurile 
necesare pentru siguranța pacienților. Nu s-a făcut niciun serviciu de informare pentru spitale, pentru comunicarea dintre rude 
și pacienți. Nu s-a constituit Fondul Național pentru Siguranța Pacienților.   

Au fost incendii la Piatra Neamț, București, Iași, Constanța. Cât mai durează până să se întâmple și la Brașov? Este doar 
o chestiune de timp...Fac din nou un apel către autoritățile locale, dar și centrale, poate reușesc să urnească în ceasul al-12-lea 
proiectul Spitalului Regional din Brașov, la care s-a muncit atât de mult și care ne este atât de necesar!  Nu avem nevoie de o 
tragedie pentru a scoate acest proiect din sertarele unde a fost uitat! 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Marian-Iulian Rasaliu 
*** 

 

Voi vota, astăzi, ca întregul Guvern Cîțu să plece! 
 

Vine iarna şi preţurile la energie electrică şi gaze naturale au crescut galopant. Peste criza sanitară s-a suprapus acum o 
gravă criză energetică. Milioane de familii au primit sau primesc în această perioadă notificări de la furnziorii de energie 
electrică și gaze naturale privind noi oferte de contracte la prețuri exorbitante, cu creşteri de la 60% la 200%. România se 
îndreaptă vertiginos spre cea mai scumpă iarnă din istoria sa.  
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Cine a creat această situaţie în România? Nimeni altul decât guvernul liberal care s-a grăbit să liberalizeze tarifele pieţei 
de energie din luna ianuarie a acestui an. Şi rezultatele se văd şi se simt direct în buzunarele românilor. 

Datele statistice ne arată că prețurile la energie electrică și gaze naturale în România au crescut în 2021 cu un ritm mult 
superior față de creșterea prețurilor din majoritatea țărilor Uniunii Europene. 

Cu o creștere de aproape 25% în luna august 2021, față de august 2020, România se află pe primele locuri în ceea ce 
privește ritmul de creștere a prețurilor la energie electrică în țările Uniunii Europene. Comparativ, în medie, la nivelul UE-27, 
prețurile de consum la energia electrică au crescut cu 9,3%. 

De asemenea, ritmul de creștere a prețului gazelor naturale se menține sensibil peste media europeană. În această 
ierarhie europeană, România se află pe locul al 10-lea în privința creșterii  

prețurilor la gaze naturale, cu o creștere de 20,5% în luna august 2021 față de august 2020. Comparativ, la nivelul UE, 
prețurile de consum la gaze naturale au crescut cu 14,2%. 

Prin comparație cu cu țările din regiune, creșterea prețurilor gazelor naturale în România este net inferioară situației din 
Bulgaria, dar sensibil superioară în raport cu creșterea prețurilor în Polonia, Ungaria, Cehia. 

Paradoxal România beneficiază de un grad comparativ ridicat de independență energetică, ceea ce ar fi trebuit să 
tempereze substanțial majorarea preţurilor. Cu toate acestea ritmul de creștere a prețurilor la energie este disproporționat de 
ridicat. Dar piața internă este reflectarea calității în actul reglementare și control de la nivel național. Performanța pieței este, în 
ultimă instanță, expresia fidelă a calității arhitecturii instituționale și a deciziilor administrative. 

Şi revin asupra uneia dintre aceste decizii administrative pe care am apreciat-o ca fiind complet neinspirată: închiderea 
termocentralei de la Mintia. Spuneam atunci că, dincolo de aspectul economic, Termocentrala de la Mintia a fost și este un 
obiectiv strategic însemnat, parte a sistemului energetic național, ce echilibra balanța de energie electrică din centrul și vestul 
țării. Subliniam de asemenea că este un punct important de interconexiune cu sistemul vest european UCTE (Uniunea pentru 
Coordonarea Transportului de Energie Electrică) și participă la reglarea parametrilor de funcționare ai sistemului energetic. Şi 
avertizam asupra consecinţelor nefaste pe care închiderea termocentralei le-ar putea avea, amintind avaria din 8 ianuarie a.c. 
produsă la nivel european, care s-a soldat cu sistarea alimentării consumatorilor de pe teritoriul României doar în zona 
Transilvaniei. Repet, acesta ar fi trebuit să fie cel mai clar exemplu în legătură cu pericolele care se pot abate asupra sistemului 
energetic național și de ce este necesar să nu renunțăm la niciuna dintre unitățile producătoare de energie electrică pe care le 
deține România. Dar niciun argument nu a contat pentru Guvernul Cîțu. Termocentrala a fost închisă. 

Ce ne rezervă acum viitorul? Conform estimărilor specialiștilor și oficialilor, prețul la energie electrică și la gaze 
naturale va crește în continuare. Inclusiv reprezentanții Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei au anunțat 
că trebuie să ne așteptăm la dublarea facturilor. 

În acest context fără precedent, PSD a depus în Parlament un proiect de lege care prevede plafonarea prețurilor la 
electricitate și gaze la nivelul mediei ultimelor 6 luni și subvenționarea a 50% din scumpirea rezultată în facturile populației.  

Plafonul este stabilit la media prețurilor din perioada martie-septembrie 2021. Acest lucru implică o scădere a prețurilor 
la o valoare care se menține pe întreaga durată a celor 6 luni de plafonare.  

După intrarea în vigoare a legii, toate contractele se restructurează astfel încât să nu fie depășit prețul maximal, cel 
plafonat. 

Legea oferă și o compensație a scumpirilor plătite deja de consumator până la momentul intrării în vigoare a legii. 
Compensația se acordă consumatorilor cărora le-a crescut prețul la gaze și energie electrică în ultimele 6 luni dinainte de 
intrarea în vigoare a legii. Compensația este egală cu jumătate din scumpirea care a avut loc în aceste 6 luni, adică jumătatea 
diferenței dintre prețul plătit în ultima lună și cel plătit în prima lună. 

Proiectul PSD protejează majoritatea consumatorilor casnici de situația iminentă a dublării facturilor cu utilitățile - 
electricitate și gaz. 

PSD a inițiat şi o petiție pentru susținerea proiectului de lege depus în Parlament. Prin această petiție, vrem să cerem 
parlamentarilor responsabili de la celelalte partide să susțină soluțiile PSD care vor evita producerea unei adevărate explozii 
sociale în această iarnă, menținând facturile populației la un nivel suportabil. 

Este o lege vitală pentru milioane de familii înaintea sezonului rece.  Fără acest sprijin, românii vor trăi câteva luni 
crâncene. 

În țările care au luat măsuri similare, oamenii au început să vadă rapid efectele. În Italia, Guvernul a alocat deja trei 
miliarde pentru susținerea consumatorilor, iar populația simte deja la jumătate impactul creșterii prețurilor.  

De aceea, suntem deplin conştienţi că semnăturile cetăţenilor pentru a sprijini dezbaterea rapidă a acestui proiect sunt 
extrem de importante. În fața unui suport popular masiv, parlamentarii puterii nu se vor mai putea opune.  
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Abia luna aceasta, în cel de-al 12-lea ceas, premierul Florin Cîţu s-a trezit că ar vrea să înţeleagă de ce se scumpeşte 
energia, după ce de aproape şase luni toţi specialiştii spun clar că fenomenul energiei scumpe este aici şi, mai important, că va 
rămâne o bună perioadă de timp.  

Concluzia acestei guvernări este una singură: Romania trăieşte acum o catastrofă sanitară, socială şi economică. 
În aceste condiţii, pentru toate motivele cuprinse în moţiunea de cenzură a PSD cât şi pentru cele enunţate mai sus, voi 

vota astăzi ca întreg Guvernul Cîțu să plece!  
Deputat 

Viorel Salan 
*** 

 

PSD va scăpa România de Guvernul Cîțu prin moțiunea de cenzură care va pune capăt batjocurii la care au fost supuși 
românii prin înghețarea veniturilor și scumpirea nivelului de trai 

Stimați parlamentari, 
Indiferent ce va face PNL cu UDMR și USR-PLUS sau Iohannis și Cîțu, PSD votează moțiunea de cenzură împotriva 

Guvernului. Astfel, Superman va deveni istorie. USR-Plus va trebui să iasă din jocul dublu pe care l-a făcut acum. Noi, social-
democrații vom vota toți moțiunea de cenzură pentru demiterea Guvernului. Sunt excluse orice negocieri și tertipuri care să 
țină în viață acest guvern al austerității și imposturii.  

E nevoie de 234 de voturi ca moțiunea de cenzură să treacă și catastrofalul guvern Cîțu să fie alungat de la conducerea 
țării. PSD are 157 de parlamentari, care, cu toții, au semnat și susțin moțiunea de cenzură. USR are 80 de parlamentari, iar 
AUR 43. Dacă și USR și AUR își respectă angajamentele publice și votează moțiunea, vor fi 280 de voturi pentru, mult peste 
cele 234 necesare, și guvernul Cîțu va fi demis. 

Atât eu, cât și colegii mei de la PSD vom vota la vedere moțiunea de cenzură. Singurul element de incertitudine este 
USR-Plus care a refuzat să asiste la citirea moțiunii și care a spus că este dispus  

să revină la guvernare, dacă PNL renunță la Cîțu. Dacă premierul își dă demisia înainte de moțiune, atunci USR-Plus se 
întoarce cu toate bagajele la ciolan. Ei nu vor să dea jos Guvernul Cîțu pentru că a guvernat împotriva intereselor românilor, ci 
pentru că s-au certat cu Cîțu, adică pentru orgoliile lor politice. 

Vă anunț de acum că PSD nu va susține niciun alt guvern al dreptei propus de Iohannis, nu va intra sub nicio formă la 
guvernare și va acționa hotărât pentru declanșarea alegerilor anticipate. Soluția corectă și reală la profunda instabilitate și haos 
politic din prezent este crearea unei noi majorități rezultate din voința românilor. 

De aceea invit toți parlamentarii care vor plecarea Guvernului Cîțu să voteze moțiunea de cenzură. În momentul de față, 
moțiunea inițiată și depusă de PSD este singura care nu are nicio problemă de legalitate sau constituționalitate. Cine vrea să 
meargă în continuare cu moțiunea USR-PLUS, după decizia Curții Constituționale, înseamnă că dorește ca Florin Cîțu să 
rămână premier: acesta va putea ataca iar la CCR un eventual vot pe această moțiune și are șanse să câștige. 

Ultimele luni de zile ne-au arătat că rămânerea actualei Coaliții PNL-USR-PLUS-UDMR la conducerea țării creează 
mai multă instabilitate politică, economică și socială decât poate crea organizarea alegerilor anticipate. Alegerile anticipate 
reprezintă singura variantă care poate genera un guvern stabil și legitim care să asigure buna guvernare a țării. 

În disperarea că își pierde funcția, premierul Cîțu a început să strige că cei care vor da jos guvernul aruncă România în 
plină criză economică și energetică. În realitate, lucrurile sunt exact invers. Când ai o criză, trebuie să înlături cauza care a 
produs-o, iar toți românii știu bine că Florin Cîțu este cauza principală pentru proasta guvernare care a dus la creșterea 
prețurilor și a facturilor la energie. Liberalizarea pieței de energie a fost începută în guvernarea Orban cu Florin Cîțu ministru 
de Finanțe și continuată de cel din urmă din poziția de prim-ministru. Așadar, vina exclusivă pentru explozia prețurilor 
aparține actualului șef al PNL. 

Haideți ca în ceasul al doisprezecelea să dăm dovadă de responsabilitate și să votăm pentru demiterea Guvernului Cîțu, 
singura soluție de a opri tăvălugul scumpirilor, stoparea creșterilor de venituri, ieșirea din actuala criză medicală, socială și 
economică în care ne-am afundat în ultimele luni de zile. 

Vă mulțumesc!  
Deputat 

Dan Constantin Șlincu 
*** 
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Incompetența guvernului de dreapta ucide! 
 

Din momentul în care președintele Iohannis, încălcând, din nou, Constituția, a girat și impus ”Guvernul Lui” de 
incompetenți, în ciuda faptului că PSD a câștigat alegerile, 12 incendii majore s-au produs în spitale din România. În patru 
dintre ele, respectiv cele din spitalul de la Piatra Neamț, Spitalul de Psihiatrie Socola, ”Matei Balș” și, cel mai recent, Spitalul 
de Boli Infecțioase Constanța, au ars de vii zeci de pacienți.  

În timpul acestor tragedii soldate cu morți, miniștri la Sănătate au fost Tătaru (PNL), Voiculescu și Mihăilă (USR). Toți 
acești miniștri au fost conduși de Cîțu și Orban, premieri și președinți ai PNL.  

Acești miniștri aveau obligația să se asigure că sunt luate măsuri de minimă securitate, astfel încât aceste nenorociri să 
poată fi evitate. Din păcate, nu au făcut absolut nimic, fiind interesați doar de imaginea personală și de bătăliile în stil mafiot 
pentru furtul din banul public. Sunt sigur că vă aduceți aminte că domnul Voiculescu, ministrul USR al Sănătății, la momentul 
incendiului de la Spitalul ”Matei Balș”, soldat cu pierderi de vieți omenești, era preocupat să-și schimbe poza de profil de pe 
facebook. 

PNL și USR trebuie să plătească pentru că au susținut acești criminali în funcțiile publice de decizie și au cauzat toate 
aceste tragedii, pentru care, în orice țară civilizată, vinovații și-ar fi dat demisia sau ar fi fost alungați cu pietre de către 
societatea civilă.  

Nu mai putem tolera această guvernare criminală! Incompetența echipei Iohannis - Cîțu ne condamnă pe toți la moarte!  
 

Deputat 
Bogdan Trif 

*** 
Rezultatele congresului PNL au început sa se vadă 

 

Rata de infectare in Bucuresti a depasit 9,5 la mia de locuitori, iar in Sectorul 1, 11,5. Fastuosul congres care a gazduit 
5000 de delegati si care a insumat poate un numar de aproximativ 6000 de persoane intr-un spatiu inchis, incluzand si staff-ul 
de organizare, a atras dupa sine, la nici o saptamana distanta, o rata de incidenta covarsitoare in Bucuresti, si in Sectorul 1 mai 
ales.  

Mandria si ingamfarea PNL de a organiza acest congres in plin val 4 s-au impletit armonios cu incompetenta si 
indolenta primarilor PNL USRPLUS si au generat impreuna niste restrictii drastice pentru locuitorii si vizitatorii capitalei. 

 Incompetenta si ingamfarea politicienilor de la putere sunt platite scump de noi toti, cetatenii de buna credinta ai 
capitalei si de copiii nostri.  

O clasa cu 20 de elevi nu poate functiona normal, ca acei copii sa invete la scoala, pentru ca cei care au organizat un 
congres cu 5000 de persoane, ii considera pe cei 20 de copilasi dintr-o clasa ca fiind prea mare grup de persoane. Copiii nostri 
sunt periculosi pentru societate, trebuie trecuti in online, dar congresul lor a fost tamaie sfintita.  

Cetatenii vad toate aceste masuri abuzive luate impotriva lor si dubla masura in comparatie cu partidele coalitiei de 
dreapta care si-au organizat congrese fastuoase in timp ce lumea este tinuta cu  

forta in casa, discriminata pe considerente de vaccinare, iar copiilor le este incalcat dreptul la educatie. 
Azi, guvernul Citu care a creat haos si a umilit romanii, pleaca acasa. Motiunea va trece, iar acest guvern de cosmar va 

fii istorie. 
Deputat 

Daniel Tudorache 
*** 

 
De la cazul Constanța și până la o tragedie în spitalele din Abrud sau Cîmpeni este doar o chestiune de timp! 
 

Domnule președinte de ședință, 
Doamnelor și domnilor deputați,  
Stimați colegi, 
În mai puțin de 2 ani de guvernare a coaliției PNL-USR-PLUS-UDMR, au ars aproximativ 20 de spitale, la unele 

înregistrându-se chiar explozii în secțiile de terapie intensivă, iar 47 de români au ars de vii, unii chiar legați de paturi.  
Oare dacă l-am întreba pe domnul Președinte Klaus Johannis ce părere are despre lucrurile fantastice realizate de 

guvernul său, ne-ar spune că așa arată România Normală sau România Eșuată?  
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Domnilor guvernanți,  
În mai puțin de 2 ani de guvernare ați împrumutat zeci de miliarde de euro, bani care nu se văd nici în numărul de paturi 

de terapie intensivă, nici în modernizarea secțiilor ATI, nici în modernizarea rețelelor de electricitate, a stațiilor de oxigen, a 
prizelor sau a sistemelor de încălzire din spitale și cu atât mai puțin în condiții de tratare moderne și la nivel european! 

 Unde sunt banii domnule prim-ministru? Ne puteți explica măcar acum, în cel de-al treisprezecelea ceas al guvernării, 
pentru ce ați îndatorat românii? Sau nici dumneavoastră nu aveți o lampă fermecată care să vă șoptească cum să ieșiți din acest 
carusel al minciunilor în care vă afundați?  

Domnule ministru al sănătății, 
Vă solicit de la această tribună, ca în regim de urgență, să demarați investiții masive în spitalele din România! Românii 

merită să fie tratați egal, cu toții trebuie să avem aceleași șanse la viață, fie că vorbim de spitalele din capitala țării sau de cele 
de la Abrud sau Câmpeni, din munții Apuseni!  

Nici un român nu trebuie lăsat în urmă, nici un român nu mai trebuie să meargă cu frică la spital din cauza faptului că în 
România eșuată, Guvernul nu îi poate garanta siguranța și integritatea fizică. Este mai puțin probabil să mergi la un spital în 
România, cu speranța că te vei vindeca fără să mori carbonizat sau fără să te infectezi cu infecții nozocomiale, decât să crezi că 
într-o bună zi vei câștiga la loterie.  

Decât să împărțiți înaintea moțiunii, pe repede înainte, banii din fondul de rezervă către primarii care v-au votat la 
congres, mai bine deblocați sumele necesare modernizării de urgență a spitalelor din fiecare județ, pentru că altfel este doar o 
chestiune de timp până când o nouă tragedie precum cele de la Constanța, Piatra Neamț sau București, se va întâmpla! 

 În încheiere, domnule prim-ministru, vă repet și am să vă repet acest lucru, până veți înțelege că nu ați fost votați ca să 
vă jucați cu viețile oamenilor.  

Domnule prim-ministru, domnilor miniștri, românii vor spitale nu congrese electorale! 
Cu respect pentru locuitorii județului Alba, 

Deputat 
Radu-Marcel Tuhuț 

*** 
Liberalizare ilegală pentru presa culturală 

 

          În 2015, în calitate de Ministru al Culturii, am venit în sprijinul revistelor și publicațiilor culturale prin deblocarea 
legii de finanțare a acestora. Am spus-o și atunci, o spun și acum: revistele și publicațiile culturale joacă un rol esențial în 
configurația valorilor unei societăți și reprezintă niște repere notabile ale vieții intelectuale românești. În jurul unor astfel de 
reviste s-au conturat mari curente de gândire și s-au desfășurat evenimente importante pentru istoria statului nostru. România 
lui Carol I, de pildă, s-a construit în jurul dialogului polemic între Românul lui C.A. Rosetti și Timpul lui Eminescu. Puține 
state datorează atât de mult revistelor culturale, cât datorează România.  

Prin urmare, în 2015 m-am implicat în adoptarea Legii 136/2015, potrivit căreia revistele Uniunilor de Creatori din 
România, membre ale ANUC, primesc finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, pornind de la suma de 
4,5 milioane de lei, sumă indexabilă anual. Pentru revistele și publicațiile independente, se organizează anual o selecție, iar 
valoarea bugetului acordat acestora reprezintă un procent de 25%. Începând cu 2015, această lege a fost pusă în aplicare cu 
succes, independent de culorile politice care au alcătuit tabloul de guvernare în continuă schimbare. Până astăzi, când 
responsabilii de la ministerul culturii au decis că aplicarea legii poate fi opțională și arbitrară, iar revistele și publicațiile 
culturale independente – un element „neesențial” și, prin urmare, neglijabil.  

Nici în momentul de față, ministerul culturii nu a făcut public anunțul de depunere a dosarelor și de înscriere în program 
pentru revistele culturale independente, finanțarea întârziind deci să apară.  Pentru revistele Uniunilor de Creatori legea a putut 
fi aplicată, pentru revistele și publicațiile independente însă, aplicarea legii se face selectiv sau deloc. Chiar și în cazul 
revistelor care și-au primit finanțarea anul acesta, suma acordată acestora nu a fost indexată, dovedindu-se încă o dată cât de 
funcțional este principiul lucrului bine făcut pentru guvernul nostru liberal. În orice caz, este greu de crezut că până la finalul 
acestui an, revistele și publicațiile independente de cultură vor mai beneficia de finanțările garantate de Legea 136/2015. 
Indiferență? Inconștiență? Sau pură iresponsabilitate? Înainte de orice analiză a motivațiilor, vorbim despre ILEGALITATE. 
Finanțarea selectivă sau lipsa finanțării asigurate prin lege reprezintă un fapt ILEGAL, în fața căruia nu mai rămâne loc de 
justificări.  

Această situație nu mai poate să surprindă pe nimeni. Câtă vreme marile orchestre ale lumii nu și-au primit nici în ziua 
de astăzi banii pentru spectacolele din cadrul ultimei ediții a Festivalului George Enescu, iar bugetele marilor festivaluri de 
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film din țară sunt reduse la jumătate, nu este de mirare că guvernul continuă șirul „liberalizărilor” în cultură, lăsând revistele și 
publicațiile culturale independente să se descurce pe cont propriu. Când până și instituțiile din subordinea ministerului culturii 
sunt bugetate parțial, pentru doar 10 luni din 12, ce să mai așteptăm și ce speranțe să mai avem pentru sectorul cultural 
independent? Pe zi ce trece, devine din ce în ce mai limpede că avem la conducere un guvern profund anticultural.  

Cine răspunde pentru ILEGALITATEA comisă față de revistele și publicațiile culturale independente? Cine poate spăla 
rușinea marilor orchestre invitate „pe caiet” să performeze în România? Cine să justifice sub-finanțările festivalurilor naționale 
de film, din bugetul cărora a ajuns să se taie chiar și un procent de 65%, ca în cazul Festivalului ASTRA de la Sibiu? Ne-am fi 
așteptat ca Superman, asumându-și rolul și personajul până la sfârșit, să nu condamne la dispariție tocmai universul presei, fie 
ea și culturale, din care făcea parte, ca ziarist, când nu era prea ocupat cu salvarea lumii.  

Sub conducerea PNL, ministerul culturii a reușit „performanța” de a condamna la dispariție un întreg sector din cultura 
românească, sector oricum vulnerabil și vulnerabilizat atât de declinul presei scrise și de ritmul accelerat al digitalizării, cât și 
de atitudinea generalizată a unei societăți tot mai puțin preocupate de valorile culturale și de viața intelectuală a acestui popor. 
Nu ne-ar mira dacă mâine ne-am trezi și în fața unei liberalizări a pieței revistelor și publicațiilor culturale, urmând întocmai 
modelul liberalizării pieței de energie. „În dulcele stil clasic” al guvernării liberale de astăzi, devine tot mai evident că pentru 
liberalii noștri tot ceea ce nu este capabil să supraviețuiască prin sine însuși, merită să dispară. 

Mă tem că proba subzistenței nu va fi trecută de revistele și publicațiile culturale independente, aflate oricum într-o 
situație delicată de existență. Fără această finanțare de la bugetul de stat, presa culturală din România se va stinge încet, dar 
sigur, adâncind și mai mult vidul valoric în jurul căruia gravităm de la o vreme, datorită unei guvernări pentru care cultura se 
găsește întotdeauna la periferia actului de guvernare.  

Deputat 
Ioan Vulpescu 

*** 
             

Testarea și vaccinarea, singurele soluții pentru ca România să depășească cu bine al 4-lea val pandemic! 
Stimate colege, stimați colegi, 
Cel de-al 4-lea val pandemic găsește România în poziția de codașă la vaccinare, plasând-o totodată în nefericita situație 

de a avea cele mai multe infectări și decese datorate Covid-19, din Uniunea Europeană. Acestea sunt statistici dincolo de orice 
dubiu. Intrarea în online a mii de elevi la numai două săptămâni de la debutul anului școlar, lipsa paturilor și a aparatelor de 
oxigen în secțiile ATI, supraaglomerarea spitalelor fac parte dintr-o realitate pe care am mai trăit-o și în urmă cu peste un an, la 
debutul pandemiei. Toate aceste lucruri, stimați colegi parlamentari, ar trebui să vă pună pe gânduri, indiferent de partidul din 
care faceți parte.  

Poate ar trebui să vă întrebați de ce măsurile pompieristice pe care Guvernul se pregătește să le ia abia acum nu au fost 
luate încă din vară, când toți oficialii guvernamentali anunțau triumfalist succesul campaniei de vaccinare și stoparea 
răspândirii virusului. Poate ar trebui să vă întrebați de ce o țară întreagă a fost nevoită să aștepte finalul Congresului PNL și 
abia apoi să se gândească cineva din Guvern și la problemele țării și la nevoile cetățenilor. 

Răspunsul la aceste întrebări este simplu, din păcate. Ocupați fiind cu probleme personale și de partid, cei care pretind 
că guvernează România au ignorat pregătirea corespunzătoare a acelor măsuri care să prevină apariția unor focare de infecție 
cu Covid-19. De exemplu, Guvernul României consideră un moft, în continuare, chiar fiind pus în fața evidenței, testarea 
săptămânală a tuturor elevilor și profesorilor.  

Până și faptul că se ia în considerare eliminarea pragului de 6 la mie în școli este o iresponsabilitate, în lipsa unor dovezi 
științifice care să susțină o astfel de hotărâre. În mod clar este extrem de important ca școala să aibă loc cu prezență fizică, față 
în față, și nicidecum online, dar acest lucru ar fi fost posibil doar dacă autoritățile se pregăteau și introduceau încă din vară 
testarea săptămânală a tuturor copiilor și a cadrelor didactice, așa cum PSD a susținut tot timpul. Lucru care nu s-a petrecut 
deoarece, pe de-o parte, ciolanul puterii le devenise insuficient unora, în timp ce alții aveau de pregătit un Congres în cadrul 
căruia să își plătească niște polițe mai vechi. 

Eliminarea pragului de 6 la mie, în lipsa unei campanii eficiente de testare săptămânală și de vaccinare, fără a se 
introduce protocoale și metode de ventilație pasivă și activă în sălile de curs, nu va face altceva decât să mute întreaga presiune 
a pandemiei pe sistemul sanitar. Care, surpriză, nici el nu este mai bine pregătit, acum la debutul valului al 4-lea, decât era la 
debutul primului val. 

Dincolo de lipsa paturilor și a aparatelor de oxigen, spitalele nu au în stoc suficiente medicamente din protocolul 
național pentru tratarea cazurilor medii sau grave de Covid-19.  Luat prin surprindere de acest val patru, despre care știam cu 
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toții că va veni încă de când, chipurile, învinsesem pandemia, Ministerul Sănătății a contractat medicamente printr-o hotărâre 
luată abia în data de 29 septembrie, deși valul patru a debutat în România încă de la începutul lui septembrie. Iar producția 
acestui tip de medicamente, atât de necesare în spitale, durează și câteva luni, în condițiile în care, în acest moment, cererea 
este mare din partea tuturor statelor europene. 

Stimate colege și stimați colegi, testarea este esențială pentru funcționarea în regim normal a școlilor, pentru siguranța și 
sănătatea copiilor și a profesorilor, dar și pentru binele întregii comunități. Este important ca deciziile care se iau, să nu se ia de 
pe o zi pe alta și, mai mult decât atât, toate aceste decizii trebuie să fie luate de experți în epidemiologie.   

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Mihai Weber 
*** 

 
 

 Întrebări 
 

 
Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul interimar al Sănătății  
 

Situația Favipiravir în România 
Stimate domnule ministru,  
În spațiul public s-a discutat intens cu privire la faptul că un medicament ESENȚIAL în lupta cu CORONAVIRUSUL 

lipsește din farmacii! Este vorba despre Favipiravir, un medicament care poate fi administrat, la recomandarea medicului, în 
formele ușoare și medii de infecție cu coronavirus. Până în acest moment Favipiravirul nu a apărut în farmacii, nu poate fi 
prescris în ambulatoriu, cu toate că ordinul doamnei Mihăilă a fost adoptat și prevede că medicii pot prescrie Favipiravir.   

Potrivit dr. Sandra Alexiu, președinte Asociației Medicilor de Familie din România, acest medicament trebuia să se 
găsească în farmacii încă din luna mai. Din păcate nu a ajuns nici până acum. Aceluiași doctor arată că, în cazul în care se 
administrează precoce, acest medicament îmbunătăţeşte foarte mult starea clinică a pacienţilor şi scade foarte mult presiunea 
pe spitale. Vorbim despre pacienţi care nu mai ajung să facă acele complicaţii, nu mai aglomerează camerele de gardă sau 
ATI-urile.   

Dragoş Damian, director executiv al PRIMER, şi reprezentantul firmei care produce medicamentul, spune că aşteaptă de 
la Ministerul Sănătăţii o procedură concretă de eliberare a medicamentului în farmacii, cu consimţământ informat. Potrivit 
acestuia, fiecare zi în care acest medicament nu este în farmacii va încărca secţiile de terapie intensivă.  

Conform informațiilor apărute în spațiul public, medicamentul ar putea fi eliberat în ambulatoriu, prin farmaciile cu 
circuit închis din cadrul spitalelor. Dar acest lucru înseamnă că pacienții trebuie să ajungă la spital să facă evaluarea, după care 
să primească medicamentul. Adică, nu am scăzut deloc presiunea pe spital. Dimpotrivă, astfel instituțiile statului arată că nu au 
încredere în activitatea medicilor de familie.   

În vreme ce la noi e o problemă cu Favipiravir, Ungaria produce antiviralul încă de anul trecut cu 3 producători. De 
asemenea, tot în Ungaria, acesta e dat gratuit cetățenilor maghiari în baza rețetei de la medic.   

Domnule ministru aș dori să îmi transmiteți care este motivul pentru care România nu produce încă Favipiravir, în 
condițiile în care avem și noi producători de medicamente. Totodată, aș dori să știu de ce acest medicament, care poate reduce 
presiunea pe spitale, nu este prescris de medicii de familie și de ce nu poate fi găsit și în circuitul deschis, nu doar în farmaciile 
din cadrul spitalelor.  

Solicit răspunsul în scris.        Deputat 
Vă mulțumesc!         Oana Gianina Bulai 

*** 
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Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul interimar al Sănătății  
 

Asigurarea finanțării spitalelor publice din România, în condițiile valului 4 al pandemiei COVID-19 
 

Domnule ministru,  
Guvernarea PNL-USR PLUS- UDMR se poate lăuda cu numeroase creșteri, din păcate nici una în folosul cetățenilor: 

creșterea inflației, creșterea prețurilor la energie electrică și gaze naturale între 60-100%, creșterea preturilor la alimente. Pe 
acest fundal economic dezastruos, valul IV al pandemiei lovește din nou, iar spitalele sunt din nou nepregătite.   

Am primit numeroase sesizări cu privire la diminuarea sau epuizarea stocurilor de medicamente din spitale, mai ales a 
medicamentelor specifice tratamentului infecțiilor cu virusul  

SARS-Cov-2, dar și a stocurilor materialelor sanitare necesare pentru protecția pacienților și a personalului medical.   
Având în vedere această realitate, vă adresez următoarele întrebări:  
Ce măsuri veți întreprinde pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare, necesare pentru plata utilităților spitalelor 

publice din România?  
De asemenea, când se vor achiziționa medicamentele destinate tratării pacienților cu COVID-19, inclusiv anticorpi 

monoclonali, și cum se vor împărți acestea între spitalele din România, în urma suplimentării recente a bugetului Ministerului 
Sănătății cu 386 de milioane de lei?  

Vă solicit răspunsul în scris.       Deputat 
Florian-Claudiu Neaga 

*** 
 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul Finanțelor, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii  
 

Stadiul despăgubirilor datorate cetăţenilor din Oraşul Geoagiu şi Comună Romos, judeţul Hunedoara, pentru 
proprietăţile afectate de construcţia tronsonului de autostradă Orăştie – Sibiu 

 

Stimate domnule ministru,  

În luna aprilie a.c., am adresat o interpelare ministrului transportului referitoare la stadiul despăgubirilor datorate 
cetăţenilor din Oraşul Geoagiu şi Comună Romos, judeţul Hunedoara, pentru proprietăţile afectate de construcţia Tronsonului 
de autostradă Orăştie – Sibiu.  

Am solicitat atunci să mi se comunice care este stadiul finalizării acestui demers şi să se detalieze, de asemenea, ce 
etape au mai rămas de parcurs pentru ca, după 8 ani, proprietarii expropriaţi pentru construirea tronsonului a autostrada Orăştie 
– Sibiu să fie în sfârşit despăgubiţi.  

Din răspunsul primit rezulta doar că pentru obiectivul de investiţie de interes naţional  “Autostrada Orăştie – Sibiu”  a 
fost emisă Hotărârea de Guvern nr. 633/2019 pentru modificarea Anexei 2 la  

Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010. Iar în cadrul aceste hotărâri  au fost emise toate procesele verbale, respectiv toate 
hotărârile de stabilire a despăgubirilor, doar  pentru 120 de poziţii individualizate în Anexa nr. 2, aferente localităţilor Geoagiu 
şi Romos, fără alte informaţii suplimentare lămuritoare.  

Nu este prezentată în mod clar şi transparent o situaţie completă cu stadiul în care se afla, la momentul respectiv,  
procesul de acordare a despăgubirilor pentru cetăţenii afectaţi de construirea tronsonului de autostrada Orăştie – Sibiu, având 
domiciliul în localităţile Geoagiu şi Romos.  

Din acest motiv revin cu solicitarea să îmi comunicaţi  care este în prezent stadiul finalizării acestui demers şi să 
detaliaţi, de asemenea, ce etape au mai rămas de parcurs pentru ca, după 8 ani, proprietarii să fie în sfârşit despăgubiţi?  

Solicit răspuns în scris.     
Deputat 

Viorel Salan 
*** 
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Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii  
   domnului Pistol Cristian Ovidiu Cătălin, director general CNAIR  

 

Stadiul tronsoanelor autostrăzii A7 
  
Stimate domnule ministru interimar, stimate domnule director general,  
Ca deputat de Bacău, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că forma PNRR-ului ce a primit, formal, undă verde din 

partea Comisiei Europene – urmează ca la finalul lunii octombrie, Consiliul European, prin intermediul unei decizii de „punere 
în aplicare”, să valideze evaluarea PNRR făcută de Comisie – nu include o soluție de traversare a Carpaților cu autostradă 
dinspre Transilvania către Moldova.   

Având în vedere nevoia acută de a lega prin infrastructură Moldova (regiunea N-E) de celelalte regiuni, pentru a reduce 
decalajele de dezvoltare și pentru a stimula economia regională, este absolut necesar ca măcar ca proiectul autostrăzii A7 să fie 
implementat prin finanțare din PNRR și din alte surse de finanțare. În acest context, vă rog să îmi spuneți care este stadiul la zi 
al tronsoanelor: Ploiești – Buzău (63 km), Buzău – Focșani (83 km); Focșani – Bacău (96 km); Bacău – Pașcani (82 km). 
Totodată, vă cer să ne puneți la dispoziție un calendar clar al fiecărui tronson – recepție documentație tehnică, lansare de 
licitații etc.  

Solicit răspunsul în scris la întrebare.     Deputat 
Cu considerație,               Ana Cătăuță 

*** 
 

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

Metodologia concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice 
 Stimate domnule ministru,  
Potrivit ultimelor declarații apărute în spațiul public, Agenția Națională a Funcționarilor Publici urmează să dezvolte o 

metodologie nouă a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice, promovând conceptul unul concurs național, 
standardizat, în detrimentul unei abordări specifice fiecărui domeniu de activitate. Unul dintre argumentele invocate a fost 
modelul european de ocupare a funcțiilor din cadrul insitituțiilor UE – EPSO.   

Un raport al Curții Europene de Auditori din 2020 intitulat „The European Personnel Selection Office: Time to adapt 
the selection process to changing recruitment needs” argumentează că metodologia concursurilor generaliste nu mai sunt 
suficient de eficiente, iar managerii din instituții ar prefera să aibă posibilitatea selecției dintr-o zonă specializată. Surse 
europene susțin că modelul EPSO se va schimba în curând, axându-se pe o abordare mai specifică.  

În acest context, vă adresez următoarele întrebări: 
Care sunt argumentele pentru care în România ar funcționa mai bine modelul generalist, având în vedere că la nivel 

european trendul merge către eliminarea testelor profesionale standardizate?   
Care este termenul de implementare al noului concurs național pentru ocuparea funcțiilor publice pe care ANFP îl 

propune și când preconizați că se vor vedea cu adevărat rezultatele acestei noi abordări?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris.  

Deputat 
Natalia-Elena Intotero 

*** 
 

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

Rata de mortalitate provocată de virusul COVID-19 
Stimate domnule ministru,  
Societatea românească se află într-un moment dificil. Importante segmente din populație sunt polarizate din cauza 

abundenței de informații din spațiul public, unele fiind adevărate, altele false. În acest context, vă adresez următoarele 
întrebări:  

1.Care este rata de mortalitate provocată de virusul COVID-19 în rândul cetățenilor români vaccinați anti-covid?   
2.Care este rata de mortalitate provocată de virusul COVID-19 în rândul cetățenilor români care nu au fost vaccinați 

anti-covid?   
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   Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral.  
Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale  
 

Persoanele vârstnice care trăiesc din ajutorul social 
Stimată doamnă ministru,  
Am întâlnit recent, în activitatea parlamentară pe care o desfășor în circumscripția electorală, un caz îngrijorător. Există, 

în România, persoane vârstnice care nu au pensie și nici venit moștenit. În județul Hunedoara avem situații în care soțul, fost 
miner, a decedat înainte să ajungă la vârsta de pensionare, iar soția văduvă nu a muncit pentru că a trebuit să aibă grijă de casă 
și familie. Astfel, singurul sprijin pe care îl au aceste persoane vârstnice din partea statului este ajutorul social, majoritatea 
văduve, în cuantum de câteva sute de lei lunar. În anumite cazuri, autoritățile locale îi ajută pe cei care sunt în asemenea 
situații cu o masă caldă pe zi, în funcție de posiblitățile bugetare locale. În acest context, vă adresez următoarea întrebare 

- Câte persoane cu vârsta de peste 61 de ani din România trăiesc, în momentul de față, din„ venitul din ajutorul social? 
Vă rog să ne comunicați situația la nivel național, pe regiuni și la nivelul județului Hunedoara.  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral.  
Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 

 

Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul interimar al Sănătății 
 

De ce nu au fost luate niciun fel de măsuri pentru protejarea vieții pacienților din spitalele COVID  
în urma incendiilor repetate care au avut loc în ultimul an? 

Stimate domnule ministru,  
România este în mijlocul unei noi furtuni pandemice, în timp ce colegii dumneavoastră de coaliție se ceartă pe funcții și 

interese de partid. Numărul îmbolnăvirilor crește vertiginos, secțiile ATI sunt depășite de situație, iar guvernul pe care îl 
reprezentați și ministerul pe care îl conduceți este, din păcate, la fel de nepregătit, ca în urmă cu un an.  

Nava amiral a luptei cu pandemia, spitalul Matei Balș a fost abandonată de autorități, după incendiul din ianuarie. După 
finalizarea anchetei, Ministerul Sănătății nu a făcut nici un demers pentru redarea paturilor în circuitul spitalicesc, ceea ce 
înseamnă că s-a pierdut o treime din locurile din secția de tratament intensiv.   

Noua Unitate de Primiri Urgențe de la spitalul Bagdasar Arseni a fost închisă imediat după inaugurarea festivă, pe 
model comunist, făcută de președintele Iohannis în luna mai.  

Peste 400 de centre de vaccinare, din mai multe localități, s-au închis în urma eșecului campaniei guvernamentale de 
promovare a vaccinării. Ați politizat actul medical și ați blocat această activitate.  

Săptămâna trecută s-a produs o nouă tragedie, de această dată la Constanța, unde au murit cu zile 7 pacienți COVID, tot 
din cauza lipsei de protocoale, de măsuri, de control, de nepăsare a guvernanților.  

Lupta pentru ciolan din interiorul partidelor Dreptei și inconștiența miniștrilor, este deja cuantificată, din păcate, în 
numărul de morți din rândul românilor, pe care îl aflăm din mass-media în fiecare zi. Așa nu se mai poate.  

Vă rog să-mi comunicați de ce dumneavoastră sau predecesorii de la Ministerul Sănătății nu ați inițiat nimic pentru 
prevenirea incendiilor în spitale și am ajuns la 11 incendii și peste 40 de pacienți care au murit în aceste tragedii.  

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.  

Deputat 
Dan-Constantin Șlincu 

*** 
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Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale  
      domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei    
 

De ce vă bateți joc de români prin introducerea unor declarații aberante pentru obținerea  
ajutorului de plată a facturilor la energie? 

Stimată doamnă ministru,   
Stimate domnule ministru,  
Am primit nenumărate plângeri din partea cetățenilor cu privire la aberația cererii de 14 pagini pentru obținerea 

sprijinului de către consumatorul vulnerabil pe care ați prezentat-o public.   
Mi-am dat seama că Guvernul pe care îl reprezentați și ministerul pe care îl conduceți nu vrea în realitate să dea niciun 

ajutor, nimănui! Copleșitoarea majoritate a oamenilor se va resemna în fața demersurilor birocratice sufocante și practic va 
renunța să mai solicite sprijinul asigurat, pe hârtie, de lege. Singura soluție reală este plafonarea prețurilor, așa cum propune 
PSD.  

Din păcate, ați reușit să îngropați o lege bună, prin normele pe care le-ați publicat. Nici nu mai contează motivul, că-i 
prostie sau ticăloșie, rezultatul va fi același. Foarte puțini din cei peste 500.000 consumatori vulnerabili vor pierde timp, bani și 
vor face efortul de a completa cele 14 pagini ale cererii și vor adăuga multele documente, solicitate în copie, pentru a primi 
sprijinul cuvenit să facă față scumpirilor uriașe la energie.  

De ce ați aprobat o asemenea metodologie, care îi va face să renunțe pe majoritatea oamenilor, care se încadrează pentru 
obținerea sprijinului acordat consumatorului vulnerabil?  

Efectiv prin ceea ce ați făcut i-ați aruncat pe acești oameni în evul mediu, în frig și întuneric. Mai rămâne o sigură 
soluție. Plafonarea prețurilor! Dacă intră în vigoare legea PSD, prețurile de pe facturile românilor vor scădea imediat cu până 
la 43% pentru energie electrică și cu până la 23% la gaze naturale. În plus, românii vor mai primi o compensație de 50% din 
scumpirile plătite în ultimele 6 luni.  

Se plafonează creșterea prețurilor pentru următoarele 6 luni de la intrarea în vigoare a actului normativ. Deci este un 
beneficiu pentru viitor. Plafonul este stabilit la media prețurilor din perioada martie-septembrie 2021. Acest lucru implică o 
scădere a prețurilor o valoare care se menține pe întreaga durată a celor 6 luni de plafonare.  

Susțineți legea PSD prin care: la energie electrică, prețul maxim va fi de 380 lei/MWh, la gaze naturale prețul maxim de 
192 lei/MWh, precum și oferirea unei compensații consumatorilor cărora le-a crescut prețul la gaze și energie electrică în 
ultimele 6 luni dinainte de intrarea în vigoare a legii? Această compensație este egală cu 50% din scumpirile plătite în plus de 
consumator, se acordă o singură dată și se va scădea din facturile emise după intrarea în vigoare a legii.  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,         Deputat 

Daniela Oteșanu 
*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Testarea în școli 
 

Stimate domnule Ministru, valul 4 pandemic a prins România nepregătită, lucru confirmat atât de președintele Iohannis 
cât și de managerii unităților spitalicești care tratează bolnavi infectați cu virusul Sars-cov 2. 

 Știm că specialiștii estimează chiar și până la 20.000 infectări zilnice, știm că spitalele sunt supraîncărcate și personalul 
medical suprasolicitat, știm că procentul populației vaccinate este încă necorespunzător, plasând România la coada 
clasamentului țărilor cu raportare la procentul populației vaccinată cu schema completă.  

Știm, de asemenea, că școala a început, și că în 3 săptămâni sunt deja peste 100.000 de elevi care învață în mediul 
online, că sunt deja peste 20.000 de elevi infectați cu virusul Sars-Cov 2 și că testarea rapidă în școli încă așteaptă.  

Evident, pentru a evita ca școlile din România să fie adevărate focare de infectare cu acest virus se impune măsura 
testării rapide atât a personalului care asigură actul de educație (vaccinat doar în proporție de 60% ) cât și a elevilor.   Știm că, 
la un moment dat, se vehicula soluția testării rapide cu teste care se bazează pe recoltarea probei din salivă dar, deși au trecut 3 
săptămâni de la începerea anului școlar nu am văzut implementată acestă măsură.  

Având în vedere toate cele precizate vă rugăm să aveți amabilitatea să ne răspundeți la următoarele întrebări:  
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1. Când vor fi efectuate teste rapide elevilor și personalului didactic, teste în care proba de recoltare este saliva celui 
testat?  

2.De câte astfel de teste ar avea nevoie România până la vacanța de iarnă și care ar fi costul achiziționării acestor teste 
rapide?  

3.Cine ar avea responsabilitatea testării efective a elevilor și a personalului didactic?   
Solicităm răspuns scris pentru fiecare punct în parte, în termenul prevăzut de lege.  
Cu deosebit respect,   

Deputat 
Vasile Cîtea 

*** 
 

Adresată domnului Attila- Zoltan Cseke, ministrul interimar al Sănătății  
 

România în valul 4 pandemic 
Stimate domnule ministru,  
Valul 4 pandemic a prins România nepregătită, lucru confirmat atât de președintele Iohannis cât și de managerii 

unităților spitalicesti care tratează bolnavi infectați cu virusul Sars-cov 2.  
Știm că specialiștii estimează chiar și până la 20.000 infectări zilnice, știm că spitalele sunt supraîncărcate și personalul 

medical suprasolicitat, știm că procentul populației vaccinate este încă necorespunzător, plasând România la coada 
clasamentului țărilor cu raportare la procentul populației vaccinată cu schema completă.  

Nu discutăm, acum, despre nenorocirile din spitalele românești pentru că există o anchetă în curs a autorităților cu 
competență în această materie.  

Știm însă că stocurile României de vaccinuri destinate tratării pandemiei sunt arhisuficiente, știm, de asemenea, că în 
România nu se prescrie tratament antiviral specific deși țările din jur prescriu iar efectele tratamentului sunt încurajatoare, știm 
că în România este criză mare de Favipiravir cât și de Tocilizumab, doua medicamente cu care se tratează boala care a 
determinat pandemia, că medicii de familie nu prescriu aceste medicamente, că aceste medicamente pot fi achizitionate doar 
de spitale și că, în străinatate aceste medicamente prescrise în primele faze ale bolii reduc foarte mult cazurile în care cetățenii 
au nevoie de un pat ATI.  

Mai știm că în Ungaria, Favipiravirul se produce deja în două fabrici de medicamente, lucru pe care ar putea să îl facă și 
România numai că, la noi, se evită chiar si prescrierea lui pentru a încuraja, în mod artificial, vaccinarea:  

Având în vedere toate cele precizate vă rugăm să aveți amabilitatea să ne răspundeți la următoarele întrebări :  
1. Câte doze de vaccin anti virus Sars- cov 2 au fost achizitionate de România și cine a semnat, pentru fiecare lot în 

parte, comanda de achiziție ?  
2.De ce nu se prescriu în Romania cele doua medicamente, Favipiravir și Tocilizumab, de către medicii de familie sau 

medicii infecționiști deși statele din jurul nostru tratează acest virus cu aceste două medicamente?  
De ce aceste medicamente pot fi achizitionate doar de sistemul spitalicesc?   
De ce România nu produce cele două medicamente, asemeni Ungariei, deși are infrastructura adecvată pentru acest 

lucru?  
Solicităm răspuns scris pentru fiecare punct în parte, în termenul prevăzut de lege. 
Cu deosebit respect,  

Deputat 
Vasile Cîtea 

*** 
Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul interimar al Sănătății 

 

Decizii prompte și necesare creșterii capacităților ATI în unitățile spitalicești din județul Arad 
Domnule ministru,  
Creșterea numărului de cazuri noi de infectare cu Covid-19 pare de neoprit. Din nefericire a crescut și cifra solicitărilor 

pentru ATI, dar și cea a deceselor zilnice.   
Peste 26.000 de infectări cu acest virus s-au înregistrat la nivelul județului Arad de la debutul pandemiei și până în 

prezent. Dincolo de imaginile dramatice din alte județe, cu ambulanțe care staționează în curtea spitalelor cu pacienți bolnavi, 
este evident că presiunea pe ATI este din ce în ce mai mare. Noile variante ale virusului și ușurința cu care acestea se 
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răspândesc pot conduce la colapsul multor secții ATI. Sunt convins că nimeni nu-și dorește ca dramele din Lombardia să se 
repete și la noi în țară!  

Din aceste considerente vă rog să-mi comunicați cu celeritate care sunt măsurile pe care Ministerul Sănătății le va 
adopta pe termen scurt și mediu pentru creșterea capacității ATI în unitățile spitalicești din județul Arad astfel încât toți 
bolnavii să beneficieze de condiții corespunzătoare de tratament.      

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,          Deputat 

Adrian Alda 
*** 

 

Adresată domnului prim-ministru, Florin Cîțu, în calitate de președinte al Comitetul Național pentru Situații de 
Urgență 

    domnului Raed Arafat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență și vicepreședinte  CNSU 
  

Despre introducerea unor restricții privind pandemia COVID-19, prin încălcarea procedurilor  
și principiilor de proporționalitate și non-discriminare prevăzute în Constituția României 

 

Stimate domnule președinte CNSU,  
Stimate domnule Vicepreședinte CNSU,   
În baza, Art. 112 din Constituția României privind obligația membrilor guvernului de a răspunde la interpelările 

formulate de deputați și senatori și Art. 204-207 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă adresez următoarea întrebare cu 
privire la restricțiile impuse de Guvern împotriva persoanelor care nu si-au administrat vaccinul anti-COVID:  

 Conform articolului 53 din Constituția România, drepturile și libertățile garantate de legea fundamentală pot fi restrânse 
numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru apărarea, printre altele a „sănătății publice”.   

De asemenea, conform alineatului (2) al aceluiași articol, „restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o 
societate democratică. Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod 
nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății.”  

Prin Hotărârea de Guvern nr. 932/2021, Guvernul a introdus o serie de restricții care restrâng drepturi și libertăți 
fundamentale încălcând în mod grav atât procedura de adoptare, cât și principiile de proporționalitate și de non-discriminare 
prevăzute de Constituție.    

Astfel, prin modificările recente ale HG 932/2021 se introduce o aplicare extinsă a certificatului digital european, nu 
doar în privința călătoriilor în spațiul comunitar, cum a fost reglementat în Parlamentul European, ci și în privința activităților 
cotidiene, ceea ce reprezintă o depășire a cadrului european și ar fi impus, desigur, o adoptare prin lege votată în Parlament.   

Mai grav însă este că prin cele mai recente modificări la HG 932/2021, Guvernul iese cu totul din sfera de aplicare a 
certificatului verde european, introducând restricții discriminatorii, pe criterii de sănătate, între persoanele vaccinate anti-
COVID și cele care au optat pentru testare anti-covid.  

Astfel accesul de circulație în mai multe situații este permis exclusiv persoanelor nevaccinate sau care au trecut prin 
boală, fiind interzis accesul pe baza certificatului verde european obținut și în baza unui test negativ anti-gen sau PCR.   

Mai mult decât atât, în proiectul de lege pentru prevenirea pandemiei în rândul personalului medical,  
Guvernul admite că există o categorie specială a cadrelor medicale care au contraindicație medicală în privința 

vaccinării anti-COVID și pentru care statul va continua să asigure testarea gratuită. Această categorie însă nu e recunoscută la 
nivelul întregii populații, ceea ce înseamnă că restricțiile din HG nr. 932/2021 introduc discriminări deosebit de grave 
persoanelor care au astfel de contraindicații medicale. 

Criteriul proporționalității prevede ca restrângerea drepturilor să răspundă unui obiectiv public superior, care în cazul de 
față este apărarea sănătății publice prin prevenirea transmiterii și răspândirii virusului SARS-CoV-2.  

Pentru a verifica îndeplinirea acestui criteriu obligatoriu al proporționalității vă solicit să răspundeți la următoarele 
întrebări:  

1. Persoanele vaccinate anti-COVID se pot infecta cu virusul SARS-CoV-2? Da sau nu?  
2. Persoanele vaccinate anti-COVID pot transmite virusul către alte persoane? Da sau nu?  
3. Câte persoane cu schema completă de vaccinare au fost confirmate cu infecția SARS-CoV-2  

de la începutul lunii august 2021 până la data redactării răspunsului la această întrebare?  
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4. Câte persoane cu schema completă de vaccinare au fost internate în spital pentru tratamentul împotriva infecției cu 
SARS-CoV2 de la începutul lunii august 2021 până la data redactării răspunsului la această întrebare?  

5. Câte persoane cu schema completă de vaccinare au avut nevoie de tratament special împotriva infecției cu SARS-
CoV2 în secțiile de terapie intensivă, de la începutul lunii august 2021 până la data redactării răspunsului la această întrebare?  

6. Câte persoane cu schema completă de vaccinare au decedat în urma infecției cu SARS-CoV2 de la începutul lunii 
august 2021 până la data redactării răspunsului la această întrebare?  

7. Care este viziunea Guvernului privind aplicarea restricțiilor în cazul persoanelor care au contraindicații medicale în 
privința administrării vaccinului anti-Covid?  

8. Care este viziunea Guvernului privind aplicarea restricțiilor asupra persoanelor asimptomatice care pot face dovada 
că au trecut prin boală doar pe baza unui test pozitiv de anticorpi pozitiv, fără să fi avut un test antigen sau PCR  pozitiv, 
întrucât nu au știut că au boala?  

Solicit răspuns în scris.       Deputat 
Cu deosebită stimă,            Alexandra Huțu 

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

 

Ce se întâmplă cu Măsura 3- Granturi pentru investiții 
Domnule ministru,   

Măsura 3- Granturi pentru investiții rămâne vitală pentru salvarea de la faliment a multor IMM-uri. Însă dacă această 
măsură nu va fi adaptată la condițiile grele provocate de pandemie, va conduce inevitabil la blocarea relansării economice, la 
pierderea unor sume mari, alocate din fonduri europene țării noastre, dar și la irosirea tuturor resurselor pe care IMM-urile le-
au angajat pentru pregătirea de proiecte prinse în cadrul primului apel anulat.   

Vă rog să-mi precizați dacă mai există speranțe realistice pentru relansarea Măsurii 3, cu ce modificări veți veni, precum 
și care vor fi sursele de finanțare.    

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Cu stimă,      Ștefan Mușoiu 

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

 
Care este cadrul legal în baza căruia Guvernul refuză să publice  

Planul Național de Redresare și Reziliență al României? 
     Stimate domnule prim-ministru,  
În baza, Art. 112 din Constituția României privind obligația membrilor guvernului de a răspunde la interpelările 

formulate de deputați și senatori și Art. 204-207 din Regulamentul Camerei Deputaților,   
Conform puținelor informații apărute în spațiul public, în perioada negocierilor cu Comisia Europeană cu privire la 

Planul Național de Redresare și Reziliență, Guvernul României pe care îl conduceți și-a asumat o serie de obligații care 
angajează România pe o durată lungă, ce excedă actuala legislatură și implicit mandatul pe care l-ați primit în calitate de 
primministru.  

Conform informațiilor publice nedezmințite de membrii actualului Executiv, România va trebuie să restituie un 
împrumut consistent de circa 15 miliarde de euro, fără a se cunoaște destinația exactă a acestor fonduri.  De asemenea, 
Guvernul României s-a angajat să îndeplinească anumite obligații care vor avea un impact social semnificativ, imediat și pe 
termen lung, fără însă a prezenta public aceste angajamente.  

Având în vedere că toate aceste aspecte privind împrumuturile și obligațiile asumate de Guvern prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență au un caracter public, vă rog să precizați care este cadrul legal în baza căruia refuzați să publicați, în 
forma finală și completă, a PNRR?  

În cazul în care nu puteți preciza prevederile legale care să restrângă dreptul la informare publică al cetățenilor români 
în legătură cu acest subiect, vă rog să îmi transmiteți Planul Național de Redresare și Reziliență al României în forma finală și 
completă, aprobată de Comisia Europeană.  

Cu deosebită stimă,         Deputat 
Alin Chirilă 

*** 
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Adresată domnului Barna Tánczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor    
 

Performanța administrării și exploatării resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale și a acvaculturii 
 

Stimate domnule ministru,  
Curtea de Conturi, ca urmare a raportului de audit ” Performanța administrării și exploatării resurselor acvatice vii din 

habitatele piscicole naturale și a acvaculturii, în perioada 2016-2019”, a formulat o serie de concluzii și recomandări:  
”Concluzia generală: Având în vedere deficiențele, vulnerabilitățile și punctele slabe identificate, auditul formulează 

următoarea concluzie generală: Entitățile publice auditate (MADR, ANPA și ARBDD) nu au realizat un management eficace 
care să asigure performanța activităților de administrare, exploatare a resurselor acvatice vii existente în habitatele piscicole 
naturale și acvacultură.   

Principalele recomandări ale auditului Pentru eliminarea deficiențelor și diminuarea riscurilor și punctelor slabe 
identificate de audit, au fost emise o serie de recomandări, dintre care menționăm: Recomandări privind constatările și 
concluziile reținute la pct. II.1 Evaluarea modului de elaborare a strategiei naționale pentru dezvoltarea sectorului pescăresc - 
elaborarea de către MADR a Strategiei de dezvoltare a sectorului pescăresc pentru perioada 2021 – 2027 și a Programului de 
acțiuni și supunerea acesteia spre aprobare puterii legislative/ executive; - asigurarea cadrului legal și organizatoric prin care o 
structură specializată din cadrul MADR va elabora și monitoriza politicile, strategia națională, planurile strategice și a 
programele de acțiune în sectorul pescăresc. Recomandări privind constatările și concluziile reținute la pct. II.2 Evaluarea 
modului de administrare și exploatare a resurselor acvatice vii existente în habitatele piscicole naturale - efectuarea unei 
analize în vederea reorganizării activității de administrare a resurselor acvatice vii existente în habitatele piscicole naturale și 
nominalizării unei autorități unice, la nivel național, care să asigure administrarea performantă și exploatarea durabilă a 
resursei acvatice vii din toate habitatele piscicole naturale ale României; - încheierea protocolului de colaborare între ANPA și 
ARBDD, prevăzut de legislația în vigoare, prin care să se asigure colaborarea dintre cele două instituții cu privire la inspecția 
și controlul piscicol, colectare și transmitere date, precum și alte aspecte care privesc administrarea resurselor acvatice vii; - 
îmbunătățirea, de către ARBDD, a cadrului legal de reglementarea a pescuitului prin introducerea unor prevederi referitoare la 
monitorizarea și colectarea de date privind volumul capturii reținute de către pescarii recreativi/sportivi; - întreprinderea 
măsurilor necesare, de către ARBDD, pentru executarea periodică a lucrărilor de întreținere a canalelor navigabile, în vederea 
asigurării accesului pescarilor comerciali la zonele de pescuit; - întreprinderea măsurilor necesare, de către ARBDD, pentru 
implementarea Planului de management al rezervației și monitorizarea acestuia prin intermediul unui Program de acțiuni care 
va cuprinde măsurile, submăsurile și acțiunile care trebuie întreprinse, indicatori de rezultat, termene de realizare și 
responsabilii de implementarea acestuia; - îmbunătățirea HG nr. 538/2015 - pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi 
circulația navelor şi ambarcațiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, prin 
introducerea unor prevederi prin care să se limiteze capacitatea puterii motoarelor din dotarea navelor și ambarcațiunilor care 
au acces în perimetrul RBDD; IV. Prezentarea concluziei generale și a principalelor recomandări ale auditului Pag. 41 din 42 - 
întreprinderea măsurilor necesare, de către ARBDD în colaborare cu autoritățile publice locale din rezervație, pentru 
identificarea, construcțiilor și/sau activităților neautorizate desfășurate în perimetrul rezervației și pentru evaluarea impactului 
pe care acestea îl au asupra mediului și resurselor acvatice vii, precum și pentru asigurarea protecției acestora, inclusiv prin 
elaborarea unor norme specifice pentru regimul construcțiilor din arealul RBDD; - efectuarea unei analize, de către MADR și 
ANPA în colaborare cu MFP, în vederea stabilirii necesității aplicării unor măsuri de sprijin de natură financiar-fiscală pentru 
pescarii comerciali și pentru producătorii din acvacultură, inclusiv eliminarea sau reducerea TVA pentru captura/producția de 
pește și promovarea unui act normativ, în conformitate cu rezultatele analizei efectuate; - întreprinderea demersurile necesare, 
de către MADR și ANPA, pentru negocierea nivelului de efort de pescuit alocat României de către Comisia Europeană, în 
vederea creșterii capacității flotei naționale de pescuit; - identificarea/stabilirea, de către ANPA, a cauzelor pentru care nivelul 
capturilor din apele interioare (Dunăre, Prut, Olt, Siret) declarate de pescarii comerciali nu au depășit în perioada auditată, 
procentul de 45% din captura totală admisibilă și întreprinderea măsurilor necesare pentru eliminarea acestora; - cuprinderea în 
programul de activitate al direcției inspecție ape interioare din cadrul ANPA a unor acțiuni de control privind realitatea 
capturilor declarate de către pescarii comerciali; - întreprinderea măsurilor necesare, de către ANPA, pentru accesarea surselor 
de finanțare alocate prin FEPAM în vederea modernizării infrastructurii porturilor de pescuit existente la Marea Neagră; - 
menținerea măsurilor de reglementare a cotelor de captură totale admisibile pentru speciile care prezintă interes economic 
pentru pescuitul comercial; - identificarea, de către ANPA și ARBDD, a necesităților reale de susținere ale speciilor protejate 
aflate în declin, prin colaborare cu institutele de cercetare științifică din domeniu și efectuarea demersurilor pentru 
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implementarea unor programe de susținere a acestor specii, funcție de concluziile evaluărilor științifice; - evaluarea, de către 
MADR în colaborare cu MMAP, a impactului pe care l-a avut programul de populare de susținere, coroborat cu interzicerea 
pescuitului comercial în perioada 2006 – prezent, asupra stării stocului de sturioni din bazinul Mării Negre. Recomandări 
privind constatările și concluziile reținute la pct. II.3 Evaluarea acvaculturii - organizarea, de către ANPA, a evidenței 
amenajărilor piscicole deținute de instituțiile publice şi de societățile comerciale cu capital majoritar de stat și realizarea 
inventarului centralizat al tuturor amenajărilor piscicole deținute de acestea; - îmbunătățirea, de către MADR și ANPA, a 
cadrului legal de reglementare a activității de pescuit și acvacultură, reprezentat de OUG. nr. 23/2008 și de Ordinul 332/2008, 
prin introducerea unor prevederi referitoare la: obligativitatea operatorului economic (care solicită/deține licență) să desfășoare 
activitate de acvacultură; obținerea nivelului minim al producției stabilit în funcție de recomandările institutelor de cercetare în 
domeniul piscicol; obligativitatea raportării producției obținute din activitatea de acvacultură și desfășurării activității de 
acvacultură cu personal specializat în domeniul piscicol; - analizarea, de către ANPA, a cauzelor pentru care există 
neconcordanțe între evidențele referitoare la suprafețele de teren pe care le administrează (evidența contabilă, evidența 
tehnicooperativă de la nivelul Compartimentului Fond Funciar) și inventarul bunurilor aparținând domeniului public al statului 
aprobat prin HG 1705/2006, precum și întreprinderea măsurilor legale pentru înlăturarea acestora; - clarificarea, de către 
ANPA, a situației faptice și juridice a suprafețelor de teren preluate de la ADS prin protocoalele de predare preluare și 
realizarea lucrărilor de cadastru și intabulare a acestora; - stabilirea și aprobarea, de către MADR, a componenței nominale a 
Comisiei de Concesionare înființată conform OMADR nr. 533/30.10.2019, astfel încât aceasta să poată să-și exercite 
atribuțiile legale; Pag. 42 din 42 - stabilirea, de către ANPA, a gradului de degradare și a viabilității amenajărilor piscicole 
neconcesionate și întreprinderea măsurilor necesare pentru protejarea și conservarea acestora; - concesionarea terenurilor 
proprietate publică și privată a statului pe care sunt amplasate amenajări piscicole; - elaborarea și implementarea, de către 
MADR, a unui sistem de măsurare și monitorizare a performanțelor manageriale ale DG AMPOPAM și ANPA, inclusiv prin 
stabilirea unor indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice, stabilite prin actele normative care reglementează 
domeniul pescăresc, prin intermediul cărora să se asigure realizarea acestor obiective; - identificarea și catalogarea, de către 
ANPA, a zonelor din sectorul românesc al Mării Negre pretabile pentru creșterea și exploatarea moluștelor; - încheierea unui 
protocol de colaborare interinstituțională în vederea stabilirii și clasificării microbiologice a zonelor de producție, recoltare și 
relocare a moluștelor bivalve vii din sectorul românesc al Mării Negre, între MADR, ANPA, ANSVSA, MMAP și ANAR; - 
efectuarea, de către MADR și ANPA, a demersurilor (pe lângă Ministerul Apelor și Pădurilor și ANAR) pentru elaborarea 
cadrului legal de reglementare cu privire la concesionarea luciului de apă marină și a accesului la aceasta; - stabilirea, de către 
MADR și ANPA, a termenilor şi condițiilor de acordare şi retragere a autorizației pentru acvacultura marină; - analizarea, de 
către MADR și ANPA, a problemelor întâmpinate de către beneficiarii POPAM, în ederea încurajării potențialilor beneficiari 
de a depune proiecte de finanțare pentru toate măsurile incluse în POPAM. Recomandări privind constatările și concluziile 
reținute la pct. II.4 Evaluarea modului în care producția internă de pește, rezultată din pescuit și acvacultură a asigurat (în 
perioada auditată) cererea de consum a pieței românești - elaborarea unui studiu de piață, care să ofere informații operatorilor 
economici, cu privire la tendințele actuale ale consumului de pește din România pe categorii de specii, în vederea sprijinirii 
acestora pentru adaptarea capacităților de producție la cerințele de consum ale pieței.”  

În acest sens, vă rog să îmi comunicați care au fost măsurile pe care le-ați adoptat pentru fiecare recomandare prezentată 
în acest raport de audit.  

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Vă mulțumesc!                 Vasilică Toma 

*** 
 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul interimar al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
Autorității Nationale pentru Protectia Consumatorilor  
 

Stadiul strategiei naționale privind activitatea de protecție a consumatorilor 
Stimate domnule ministru,  
In raportul de audit al activității privind protecția consumatorilor Curtea de conturi a prezentat concluziile şi 

recomandările transmise conducerii ANPC .  
Având în vedere că până acum nu a fost aprobată o strategie națională privind activitatea de protecție a consumatorilor, 

deși potrivit reglementărilor legale, una dintre atribuțiile principale ale ANPC este aceea de a participa împreună cu alte organe 
ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea unei astfel de 
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strategii, asigurând corelarea acesteia cu cea existentă în Uniunea Europeană, și ținând cont de prevederile art.1  și art. 4 din 
Hotărârea nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
referitoare la atribuțiile specifice conform cărora coordonează și participă, împreună cu alte organe ale administrației publice 
cu atribuții în domeniu și organizații neguvernamentale, la elaborarea de strategii  în domeniul protecției consumatorului, vă 
rog să îmi comunicați care este stadiul elaborării acestei strategii dar si măsurile adoptate de ANPC ca urmare a concluziilor și 
recomandărilor Curții de Conturi.  

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Vă mulțumesc!               Vasilică Toma 

*** 
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul interimar al Justiției  
 

Pasivitatea Guvernului faţă de neadoptarea unui cadru legislativ în vederea soluţionării  
cererilor de punere sub interdicţie 

Stimate domnule ministru,  
În data de 16 iulie 2020, Curtea Constituțională a pronunțat cu unanimitate de voturi o decizie istorică privind excepţia 

de neconstituţionalitate a art.164 alin.(1) din Codul civil privind punerea sub interdicție a persoanelor adulte cu dizabilități.   
Cu toate că a trecut mai bine de an, constat pasivitatea Guvernului faţă de neadoptarea unui cadru legislativ în vederea 

soluţionării cererilor de punere sub interdicţie.  
Modificarea legislației, revizuirea condițiilor în care se poate dispune măsura punerii sub interdicție, precum și 

revizuirea instituției tutelei sunt absolut necesare pentru a asigura dreptul acestora de a acționa în mod egal cu ceilalți în toate 
aspectele vieții și obligă statul să implementeze măsuri de sprijin în luarea deciziilor pentru persoanele cu dizabilităţi, drept 
reglementat prin Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată prin Lg. 221/2010.  

Conform articolului 12 al Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, persoanele cu dizabilități au 
dreptul să fie recunoscute oriunde ca persoane cu drepturi în fața legii și beneficiază de aceeași capacitate juridică ca și alte 
persoane în toate aspectele vieții. Pe de altă parte, prevederile naționale, care reglementează domeniul capacității juridice, sunt 
contradictorii cu prevederile articolului 12 al Convenției.  

În prezent, persoanele cu dizabilități sunt lipsite de capacitatea lor juridică, prin declararea incapacității de către instanța 
de judecată și stabilirea tutorelui. Tutorele este cel care ia decizia, inclusiv decizii juridice în locul tutelatului. Persoana 
declarată incapabilă suportă toate consecințele și toate efectele deciziilor luate de către tutore. Prin urmare, persoanele sub 
tutelă sunt lipsite de posibilitatea de a-și apăra drepturile. Legea care ar trebui să le ajute este chiar cea care le ia această 
capacitate. Odată declarate incapabile, aceste persoane pot fi supuse abuzurilor din partea tutorilor.  

În acest sens, vă rog să îmi comunicați care este stadiul elaborării actelor normative, știind faptul că există un grup de 
lucru la nivel interinstitutional, și când anume estimați adoptarea acestora.    

De asemenea, vă rog să-mi comunicați dacă la nivel european există intenția de reglementare a unei definiții unitare a 
tutelei și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească tutorele, în vederea combaterii abuzurilor asupra acestor persoane. 
Solicit răspuns scris.  

Vă mulțumesc!                       Deputat 
Vasilică Toma 

*** 
Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul Finanțelor  
 

Gradul de îndatorare al României, în acest moment 
 

Domnule ministru, fără a acuza faptul că împrumuturile unei țări sunt realități în statele UE și nu numai, vă rugăm să ne 
aduceți la cunoștință ce sumă a fost împrumutată în numele României de la momentul la care guvernarea a fost asigurată de 
PNL ca principal partid de coaliție și, nu în ultimul, ca formațiune politică deținătoare a portofoliului de la Finanțe.  

În cazul în care nu s-a făcut un calcul realist până la acest moment, vă rugăm domnule Vălceanu ca, în baza datelor pe 
care le deține Ministerul Finanțelor, să ne transmiteți și suma aferentă fiecărui român ca și datorie care revine pe cap de 
locuitor, în acest moment.   

Dacă cifra de 3000 de euro pe cap de locuitor al Românie este eronată, o așteptăm pe cea  reală, precum și procentul 
gradului de îndatorare al țării noastre.     
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Insistăm să primim răspunsul cât mai recent, cu atât mai mult cu cât la capitolul datorii al statului se vor adăuga și cele 
14,9 miliarde de euro – împrumuturi pentru România în cadrul  

Planului Național de Redresare și Reziliență. Sumă care, dincolo de declarațiile optimiste, va trebui rambursată, fiind și 
ea împărțită pe cap de locuitor.        

Am convingerea că și dumneavoastră doriți ca cetățenii să fie bine informații asupra datoriilor făcute în numele 
României, a modului în care s-au folosit banii din această proveniență și, nu în ultimul rând, asupra sumelor care grevează pe 
fiecare cap de locuitor.        

Solicit răspuns oral și în scris.                                     Deputat               
Vă mulţumesc!      Marius-Horia Țuțuianu 

*** 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Activitatea voluntarilor de mediu 
Stimate domnule ministru interimar,  
Garda Naţională de Mediu are un rol extrem de important în vederea respectării legii în domeniul protecţiei mediului, 

îndeosebi pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor la adresa fondului cinegetic şi forestier.   
În contextul actual, activitatea de inspecţie şi control a Gărzii de Mediu este absolut necesară, având în vedere, pe de o 

parte, amplificarea factorilor poluatori, şi, pe de altă parte, protejarea resurselor naturale inestimabile ale României.  
Vă întreb respectuos, domnule Ministru:  
1. Care sunt principalele fenomene infracţionale constatate în acest an de Garda Naţională de Mediu, atât la nivel 

naţional, cât şi în judeţul Dâmbovița?  
2. Cum au fost sancţionate abaterile şi încălcările legii constatate?  
3. Cum funcţionează Corpul Voluntarilor de Mediu din subordinea Gărzii Naţionale de Mediu?  
4. Ce acţiuni concrete au derulat tinerii voluntari, atât în ţară, cât şi în judeţul Dâmbovița?  
Solicit răspuns scris.  

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul interimar al Muncii și Protecţiei Sociale 
 

Prima de relocare acordată de stat pentru tinerii care se angajează în alt oraş 
  
Stimată doamnă Ministru interimar,  
Vă supun atenţiei o problemă semnalată în cadrul audiențelor de la biroul parlamentar de mai mulți tineri din județul 

Dâmbovița. Aceștia, absolvenți de facultate, doresc să știe cum îi poate ajuta Guvernul României în cazul în care se mută în 
altă localitate pentru a se angaja.  

Solicitarea petenților este de a afla în ce condiţii sunt eligibili să primească prima de relocare acordată de statul român în 
cazul în care un tânăr îşi schimbă domiciliul pentru a se integra în câmpul muncii.  Vă întreb respectuos:  

1. Pot primi acești tineri prima de relocare pentru angajarea în alt oraş decât cel de domiciliu?  
2. Care sunt condiţiile necesar a fi îndeplinite în acest sens?  
Solicit răspuns scris.  

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
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 Interpelări 
 

 
Adresată: domnului Florian Vasile Cîţu, prim-ministru  
De către: domnul Dan Cristian Popescu, deputat 
Obiectul interpelării: Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)  

 
De aproape un an, Planul Național de Redresare și Reziliență ne este fluturat ca o măreață realizare a guvernului. Un 

plan prin care ar urma să intre în țară cica 30 de miliarde de euro. Lungul drum de la scriere, aprobare până la implementarea 
efectivă este presărat însă cu foarte multe necunoscute. Astfel, vă rog să răspundeți la următoarele:  

1. De ce suntem printre ultimele țări cărora li se aprobă acest plan de către Comisia Europeană?   
Pe lângă marile economii europene, țări precum Cipru, Lituania, Grecia sunt cu mult înaintea noastră.   
2. Cine este vinovat pentru rateurile repetate, în urma cărora am ajuns în situația de a ni se repinge de mai multe ori 

acest plan? Pentru maculatura depusă la Comisie și pentru neclaritățile scrise? Pentru că nu am fost în stare, cu grila în față, să 
respectăm niște minime cerințe?   

De ce nu există transparență cu privire la modul în care a fost conceput și la modul în care sunt alocate sumele?   
Mai mult de jumătate din acești bani reprezintă împrumuturi, care se adaugă datoriei publice. Iar componenta 

nerambursabilă, granturile, necesită cofinanțare din partea guvernului, pentru care nu există bani, ceea ce înseamnă deficit și 
iar datorie publică.  

În condițiile în care România este deja supra-îndatorată, mulțumită “guvernului meu”, un minim de bun-simț ar însemna 
să știm și noi pentru ce și pentru cine se iau acești bani.   

Câți bani sunt prevăzuți prin aceste proiecte pentru sport și tineret? Sportul este în continuare Cenușăreasa oricărui plan 
și oricărui buget, deși ar fi putut fi finanțat fără probleme. Poate ne spune și nouă domnul ministru Novak, desigur, când nu 
este foarte ocupat cu antrenamentele, cât s-a zbătut domnia sa pentru a include sportul la finanțare prin PNRR.  

Îndatorarea prin PNRR despre care nu vorbește nimeni, distribuirea banilor prin intermediul instituțiilor statului, 
secretomania guvernului, capacitatea acestui guvern de a veni cu proiecte într-un timp scurt, pentru că banii trebuie angajați 
până în 2026, toate aceste aspecte fac obiectul interpelării mele de astăzi. La toate aceste probleme și întrebări este obligatoriu 
ca românii să știe răspunsul.  

Solicit răspuns în scris.  
Cu respect,      *** 

 
 

Adresată: domnului Florin Vasile Cîțu, prim-ministru  
De către: domnul Daniel Ghiță, deputat 
Obiectul interpelării: Explicatii privind restrictionarea drepturilor persoanelor nevaccinate prin hotarare de Guvern, nu prin 
lege   

  
În temeiul prevederilor articolului 112 alineatul 1 din Constitutța României si ale articolului 202 din Regulamentul 

Camerei Deputatilor, va adresez urmatoarea interpelare:       
Hotarârea Guvernului nr. 1050/2021 pentru modificarea anexelor nr.2 și 3 la Hotarârea Guvernului nr. 932/2021 privind 

prelungirea starii de alerta pe teritoriul României incepand cu data de 10 septembrie 2021, precum si stabilirea masurilor care 
se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial 
de sambata, 2 octombrie 2021, prevede, în premieră, o serie de restricții pentru persoanele nevacinate.   

Conform prevederilor articolului 53 alineatul 1 din Constitutia Romaniei, exercitiul unor drepturi sau al unor libertati 
poate fi restrictionat numai prin lege.  

Prin sentința civilă nr. 236/2021 din 28 septembrie 2021, Curtea de Apel Cluj a anulat in intregime ultimele trei hotarari 
de Guvern privind prelungirea starii de alerta in Romania, invocand, in principal, in motivarea sentintei ca, prin excesul de 
putere la care a recurs, Guvernul a urmarit substituirea prin hotarare de Guvern a unei legi organice, atunci cand a decis 
prelungirea starii de alerta si introducerea certificatului verde Covid.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 27 - 2021  
Săptămâna 4 – 8 octombrie 2021  

 

 

64 
 

Potrivit motivării Curtii de Apel Cluj, chiar daca nu mentineaza expres obligativitatea tuturor persoanelor la vaccinare, 
hotararea de guvern discrimineaza fara a fi necesar pentru asigurarea sanatatii populatiei prin dezavantajarea categoriei 
persoanelor nevaccinate care reprezinta majoritatea populatiei Romaniei.   

In opinia instantei, toate aceste hotarari au impartit populatia Romaniei in persoane vaccinate si nevaccinate, punand 
semnul egalitatii intre o persoana nevaccinata si o persoana bolnava si intre o persoana vaccinata si una sanatoasa, fapt pe care 
instanta il considera absolut inadmisibil.  

În consecinta, va solicit, in calitate de sef al Guvernului sa-mi comunicati motivele pentru care nu ati tinut cont de 
dispozitiile articolului 53 alineatul 1 din Constitutia Romaniei si de precedentul judiciar creat de Curtea de Apel Cluj si nu ati 
initiat un proiect de lege pentru restrictionarea drepturilor si libertatilor persoanelor nevaccinate, care sa fie supus adoptarii 
Parlamentului.  

Solicit raspuns scris si verbal.  
*** 

 
Adresată: domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei  
De către: doamna Adomnicăi Mirela, deputat  
Obiectul interpelării: Creșterea prețului la energia electrică și impactul generat în mediul privat  

 
La finalul săptămânii trecute, mai multe companii din România au semnalat primirea din partea furnizorilor a unor 

notificări de dublare a prețului la energia electrică activă. Unele firme vor primi facturi mărite de la 1 ianuarie 2022, altele 
chiar de la 1 noiembrie 2021, acest lucru însemnând că termenele de negociere sunt deja extrem de strânse.   

După ce antreprenorii au fost încurajați de autorități să renunțe la contractele fixe și să se îndrepte spre piața liberă, unde 
”competiția reglează prețurile”, acum pare că aceștia au fost lăsați să se descurce fiecare pe cont propriu, fără nici un fel de 
sprijin din partea statului.  

Dacă în acest moment tariful a ajuns deja la 600-700 lei / MWatt, în 2022 acesta ar putea ajunge chiar și la 1000 lei, 
conform estimărilor din piață, un tarif de 4 ori mai mare decât cel din 2019. Este de așteptat ca această scumpire să genereze o 
reacție inflaționistă majoră, care poate avea urmări extrem de grave.  

Având în vedere cele mai sus menționate, vă rog, domnule Ministru să îmi comunicați cum este posibil ca prețul la 
energia electrică să se dubleze în mai puțin de șase luni și de ce nu există nici o reacție din partea agențiilor de control? De 
asemenea, ce măsuri de sprijin pentru IMM-uri aveți în vedere, ținând cont de multiplele semnale de alarmă trase de 
antreprenori, ca urmare a acestor scumpiri?  

Solicit răspuns oral și în scris.  
*** 

 
Adresată: domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministrul României 
De către: domnul Ioan Mang, deputat  
Obiectivul interpelării: Statul a eșuat! Cine este responsabil?  

  
Domnule (încă) prim ministru,   
În urma incendiului recent de la spitalul din Constanța, președintele României a declarat că ”statul român a eșuat în 

misiunea de a-și proteja cetățenii”.   
În contextul declarației Șefului Statului, ales în 2015 și reales în 2020 și a unui lanț de peste 12 de astfel de tragedii 

imense care au avut loc în numai un an și care au lăsat în urma lor mai mulți morți decât toți soldații români căzuți în 
Afganistan vreme de 20 de ani, precum și prin prisma faptului că sunteți șeful Guvernului din decembrie 2020 și ați fost, ca 
ministru, un membru important al guvernărilor PNL încă din noiembrie 2019, vă solicit să răspundeți la următoarele întrebări:  

1. Considerați că aveți o răspundere directă, umană, profesională și politică pentru tragediile care au avut loc?  
2. Considerați că, din Noiembrie 2019, guvernările PNL din care ați făcut parte, sau pe care le-ați condus, au făcut ceea 

ce trebuia pentru evitarea acestor tragedii?  
3. Puteți dormi noaptea având atâția morți pe conștiință?  
Vă mulțumesc pentru colaborare. Solicit răspuns scris.  

*** 
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Adresată:  domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației  
De către:  Dumitru-Lucian Lungoci, deputat  
Obiectul interpelării: Microbuz școlar pentru elevii din comuna Oltina, județul Constanța  

  
Domnule ministru, vă aduc la cunoștință o stare de fapt care grevează asupra unui act de educație normal, în centrul 

căruia trebuie să se regăsească elevul, oriunde ar locui acesta.  În comuna Oltina din județul Constanța, 225 de elevi se 
deplasează, dus- întors, de luni până vineri, între două localități: comuna Oltina și sat Răzoarele. Acest lucru se întâmplă 
pentru că  

Unitatea Administrativ Teritorială Oltina este anjagată în două proiecte privitoare tot la condițiile oferite elevilor din 
localitate.   

Primul este cel de “Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala Gimnazială numărul 1, Oltina, județ Constanța”, 
iar cel de al doilea se referă la “Reabilitare Grădinița numărul 1, localitatea Oltina, județ Constanța”.   

Drept urmare, cursurile - atât cele de dimineață, cât și cele de după amiază- se desfășoară la Școala Gimnazială numărul 
2, Răzoarele.      

Transportul celor 225 de elevi, inclusiv preșcolari, este asigurat de un microbuz al Primăriei Oltina și un altul în regim 
de comodat, de la primăria Amzacea. Conform contractului dintre cele două UAT-uri, în data de 01. 02. 2022, Primăria 
Amzacea nu își va mai pune microbuzul la dispoziția elevilor din Oltina.  

Situația este gravă și pentru că microbuzul asigurat de comuna Oltina are ca dată de înmatriculare anul 2009, are 
330.000 kilometri parcurși și prezintă urme de uzură atât la interior cât și la exterior.  

Domnule ministru, țin să precizez că până la momentul depunerii acestei interpelări, primarul din Oltina a făcut toate 
diligențele necesare la instituțiile abilitate pentru rezolvarea acestie probleme de mare interes pentru comunitate. Concret, 
primarul din Oltina a transmis și a depus cereri la Prefectura Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, dar și la 
Ministerul Educației.    

Domnule Sorin Cîmpeanu, pe acestă cale vă solicităm sprijin pentru rezolvarea acestei situații care pune în 
imposibilitatea de a mai participa la cursuri 225 de elevi din România.  

În speranța că vă veți implica total în rezolvarea acestei situații, vă mulțumesc în numele primarului din UAT Oltina, în 
cel al părinților acestor copii minunați și, nu în ultimul rând, al celor 225 de elevi.  

Solicit răspuns în scris.                                
Vă mulţumesc!  

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații 

 

Educația trebuie să fie o prioritate reală, nu doar declarativă! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Astăzi sărbătorim Ziua mondială a educației, eveniment care trebuie, deopotrivă, să ne facă să ne amintim cu 

recunoștință de dascălii noștri, dar să oblige să reflectăm asupra modului în care sistemul de educație trebuie să devină o 
prioritate națională, prin fapte, nu doar prin declarații.  

Au trecut mai bine de 14 ani de când, la inițiativa fostului președinte al României, Traian Băsescu, toate partidele 
politice din țară își puneau în mod solemn semnătura pe un document cu idei și principii sănătoase – Pactul pentru educație – 
din care, din păcate, nu s-a materializat aproape nicio măsură. Dimpotrivă, deși politicienii se obligau să asigure educației o 
finanțare de minimum 6% din PIB, după încheierea acestui pact, parcă în dispreț pentru importanța educației, finațarea 
sistemului a scăzut constant până la mai puțin de jumătate din ceea ce se angajaseră partidele politice. Deși o prioritate o 
reprezenta modernizarea infrastructurii școlare, în special în mediul rural și orașele mai slab dezvoltate, și în anul 2021 
contabilizăm mii de școli cu toalete în spatele curții, fără încălzire modernă a sălilor de clasă, fără dotări minimale, fără 
manuale pentru toți copiii.   

Stimați colegi, 
Nu arăt cu degetul către niciun vinovat particular, pentru că vina este perfect distribuită către toți actorii publici din 

România din ultimii 31 de ani. Este drept că avem exemple de bune practici în unele localități, unde profesorii și elevii pot să 
desfășoare cursurile la standarde europene. Însă, din păcate, aceste exemple sunt foarte puține pentru o Românie membră a 
Uniunii Europene, care încă mai are la dispoziție aproape jumătate din fondurile europene ale bugetului european 2014-2020 și 
în care politicienii își aduc aminte de sistemul de educație doar la deschiderea anului școlar. Faptul că România continuă să 
producă excelență în educație, că elevii sau studenții se întorc în țară cu gâturile încovoiate de la atâtea medalii câștigate la 
olimpiadele internaționale, nu este rezultatul politicilor publice sau al politicienilor, ci exclusiv al dascălilor și al părinților care 
își investesc și ultimul bănuț în pregătirea copiilor lor. 

Stimați colegi,  
Miliardele de euro disponibile prin PNRR și viitorul buget multianual trebuie să-și găsească ecourile în toate principiile 

proclamate și asumate de proiectul prezidențial ”România educată”. Am toată încrederea că actualul ministru al educației va 
pune în practică tot ceea ce nu s-a făcut în ultimele 3 decenii. De asemenea, îmi doresc ca investițiile viitoare în educație să 
pună pe primul loc cea mai valoroasă resursă pe care o are sistemu românesc de educație, adică dascălii, pentru că de modul în 
care avem grijă de ei depinde calitatea actului educațional și performanțele elevilor și studenților. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 

PNRR – șansa României de a investi în infrastructura spitalicească 
 

Tragedia de săptămâna trecută de la Secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța nu trebuie să rămână fără 
măsuri urgente din partea statului român! Am spus-o public, de nenumărate ori, că fără investiții serioase, sistemul sanitar 
românesc va intra în colaps, fără a mai putea fi resuscitat.  

Din păcate, în ultimii treizeci de ani, guvernanții nu au fost capabili să aloce resursele necesare pentru ca românii să 
poată beneficia de servicii sanitare de calitate în sistemul public, iar infrastructura depășită și-a atins, iată, limitele în plin val 
pandemic. Vorbim în continuare de o rată crescută a mortalității evitabile, dar și a mortalității infantile – 6,7 la 1 000 de 
născuți vii, comparativ cu media UE de 3,6  –, fiind în continuare sub media din UE în ceea ce privește sănătatea populației. 
De asemenea, în ceea ce privește accesul la asistență medicală, aproximativ 11% din populația României este neasigurată, iar 
un procent semnificativ din populația rurală nu beneficiază de servicii medicale din cauza distanței mari până la o unitate 
medicală. O altă problemă a sistemului public de sănătate derivă din faptul că românii nu au acces la servicii medicale 
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integrate având în vedere că asistența medicală primară, asistența medicală ambulatorie de specialitate, spitalele funcționează 
fragmentat și neintegrat. La toate acestea se adaugă faptul că infrastructura spitalicească, care a fost concepută acum 50-60 de 
ani, nu mai are capacitatea de a satisface nevoia de servicii de sănătate din prezent, aceasta fiind cauza principală a 
numeroaselor tragedii din spitalele românești!  

Putem corecta toate aceste neajunsuri și evita alte drame, România având acum șansa uriașă de a construi sau moderniza 
spitale cu ajutorul finanțarii prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Nu mai este timp de așteptat, iar 
faptul că am reușit să obținem aprobarea PNRR de către Comisia Europeană este extrem de important. De asemenea, este 
relevant, în acest context, că aproximativ 2,45 miliarde de euro din cele 29,2 miliarde de euro sunt alocate sănătății. Cu acești 
bani România va putea asigura implementarea investițiilor cruciale și a măsurilor de reformă atât de necesare. Doar așa vom 
putea vorbi pe termen mediu și lung despre creșterea accesului, siguranța și calitatea serviciilor medicale și a infrastructurii 
sanitare.  

Este timpul faptelor și al oamenilor capabili să finalizeze toate proiectele de investiții atât de necesare României! 
 

Deputat 
Alexandru Popa 

*** 
O zi tristă pentru țara noastră este ziua în care ne-a părăsit generalul-locotenent Ion Dobran 

 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Zi de doliu pentru România și Armata română. În data de 24 septembrie s-a stins din viață, la venerabila vârstă de 102 

ani, generalul-locotenent Ion Dobran. Veteran aviator și erou al celui de-al Doilea Război Mondial, generalul-locotenent Ion 
Dobran a condus Escadrila 48 Vânătoare, parte din Grupul 9 Vânătoare ai cărui piloţi au scris multe pagini glorioase în istoria 
aviaţiei militare. 

Veteran aviator, erou al celui de-Al Doilea Război Mondial, general–locotenent Ion Dobran a devenit un simbol, model 
de onoare şi demnitate militară, sursă de admiraţie şi respect pentru tinerele generaţii. Dăruit cu pasiunea pentru zbor, şi-a 
modelat întreaga viaţă după principii ferme şi idealuri înalte, iar dragostea pentru patria română, în slujba căreia și-a pus viața 
în pericol, i-a fost călăuză neîncetată. 

Absolvent al Şcolii Militare de Ofiţeri de Aviaţie, promoţia 1941, a luptat împotriva sovieticilor pe frontul de est, 
împotriva americanilor în timpul bombardamentelor din 1944 şi împotriva germanilor după 23 august 1944, îndeplinind 
misiuni inclusiv în ultima zi a războiului, 9 mai 1945. 

Activitatea pe front a însumat 340 misiuni de război, 74 lupte aeriene, 11 victorii aeriene şi un avion distrus la sol. A 
fost doborât de trei ori, scăpând cu viaţă fără răni grave. Pe atunci locotenentul Ioan Dobran a fost decorat cu Ordinul Virtutea 
Aeronautică cu spade, clasa Crucea de Aur cu prima și a doua baretă (ambele la 6 octombrie 1944).  

Doamnelor și domnilor deputați,  
În data de 5 februarie 2019, Statul Major al Forțelor Aeriene a organizat ceremonia prilejuită de împlinirea a 100 de 

ani. Cu acest prilej, domnului general i s-au conferit, de către reprezentantul Administrației Prezidențiale, cele două decrete 
semnate de președintele României, domnul Klaus Werner Iohannis: Decretul de înaintare în gradul de general locotenent și 
Decretul de conferire a Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler cu însemn pentru militari, iar, ca un ultim omagiu, o 
formaţie de aeronave F-16 Fighting Falcon din dotarea Bazei 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă” a survolat 
partea de sud a Bucureștiului.  

Ne-a părăsit unul dintre puținii EROI adevărați ai Armatei Române! Zbor lin către stele, comandante! 
Vă mulțumesc!      

Deputat 
Bogdan Bola 

*** 
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Guvernarea liberală a deblocat proiectul magistralei M6 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Guvernarea Partidului Național Liberal a demonstrat că este una a faptelor, nu a vorbelor goale. Anul trecut, sub 

conducerea PNL, a fost dată în folosință, după lungi așteptări și tergiversări din partea guvernelor PSD, magistrala de metrou 
M5 Eroilor-Râul Doamnei, și s-a operaționalizat linia de cale ferată între Gara de Nord și Aeroportul „Henri Coandă”.  

Partidul Național Liberal înțelege să continue toate aceste proiecte de dezvoltare a infrastructurii. În consecință, în 
cadrul ședinței de guvern din data de 2 octombrie, a fost adoptat memorandumul cu tema: aprobarea măsurilor propuse privind 
opțiunile de dezvoltare a magistralei de metrou M6 – sectorul nord. M6 este o ramificație din Magistrala M4 Străulești – Gara 
de Nord – Palatul Parlamentului – Eroii Revoluției – Gara Progresu. Prin implementarea proiectelor de metrou M4 și M6 se 
asigură funcționalitatea completă a acestei investiții, iar locuitorii din sudul Bucureștiului vor avea o legatură cu nordul 
acestuia. În cel mai scurt timp se va demara licitația pentru execuția Sectorului de Nord (Tokyo - Aeroport Otopeni). Linia de 
Metrou M6, pe relația Stația 1 Mai – Stația Aeroport Otopeni, este inclusă în toate scenariile analizate pentru obținerea unei 
strategii de mobilitate durabilă în București 2016-2030, fiind selectată în Scenariul Optim. Aceasta va oferi o conexiune 
importantă între partea de sud a Regiunii București-Ilfov și aeroport.  

Doamnelor și domnilor deputați, 
Oportunitatea realizării investiției menționate a fost stabilită în conformitate cu planurile generale de dezvoltare ale 

sistemului de transport public al orașului, propusă și justificată în planurile generale, studiile de transport şi strategiile de 
dezvoltare din ultimii ani. Actele normative de aprobare au fost obținute pentru intregul traseu al proiectului, respectiv 14,2 km 
de linie, 12 stații și achiziția a 12 trenuri. Indicatorii tehnico-economici ai M6 sunt aprobați de Guvernul României pe baza 
unor analize economice care iau în considerare impactul de pe întreaga magistrală. Ulterior, această linie va urma să fie extinsă 
până la Terminalul II al Aeroportului Internațional Henri Coandă. În paralel, va continua implementarea proiectelor legate de 
prelungirea liniei de metrou M5, de la Eroilor până la Pantelimon, precum și cu extinderea magistralei de metrou M4, de la 
Gara de Nord până la Piața Progresul (finanțată prin PNRR), precum și cu modernizarea magistralei M2.  

În cadrul conferințelor Institutului Social Român dedicate doctrinelor politice, I.G.Duca spunea că „liberalismul 
reprezintă, prin esența lui, ideea de progres”. Partidul Național Liberal nu s-a depărtat niciodată de vorbele marelui său 
președinte, I.G.Duca. PNL va reprezenta întotdeauna o forță politică care duce România înainte, indiferent de obstacolele care 
i se pun în cale. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Bogdan Iulian Huțucă 

*** 
Coaliția Haosului PSD - AUR - USR-PLUS nu are nicio soluție pentru viitorul țării! 

 

 Domnule președinte de ședință, 
 Stimați colegi, 
Am fost cu toții martori zilele acestea la conturarea unei noi și fatidice majorități în Parlamentul României. Noua 

coaliție, formată din PSD, USR-PLUS și AUR, nu are decât unicul scop de a pune bețe în roate guvernării și dezvoltării 
României. Fără a avea vreun plan de rezervă, fără să își dorească vreun moment guvernarea, coalția haosului a lansat un atac 
coordonat împotriva actualului Guvern, prin depunerea a două moțiuni de cenzură, cu singurul scop de a crea instabilitate 
politică într-un moment cu totul inoportun. Trebuie ca românii să știe foarte bine că un vot pentru moțiunea coaliției toxice 
PSD - AUR - USR-PLUS este un vot contra PNRR, un vot contra dezvoltării României, un vot pentru revenirea PSD, partidul 
stagnării, un vot pentru revenirea la epoca Dragnea. Mai mult, coaliția toxică PSD - AUR - USR-PLUS s-a văzut și în comisia 
juridică de la Camera Deputaților, când a absentat de la sancționarea parlamentarilor AUR care m-au bruscat și nu am avut 
cvorum. Doar PNL a fost prezent!  

În ciuda acestei alianțe toxice USR-PLUS- AUR- PSD, Guvernul PNL continuă să guverneze țara în interesul 
românilor. Ce am făcut în aceste săptămâni, când alții se ocupă cu boicotarea guvernării, și ce vrem să facem în continuare? 
Protejăm consumatorii vulnerabili afectați de creșterile de prețuri la energie: Guvernul Cîțu a promovat Legea consumatorului 
vulnerabil adoptată de Parlament. Adoptăm și OUG pentru stabilirea schemei de subvenționare: mergem de la un ajutor de 
10% din costul încălzirii, care poate ajunge la 100% din acest cost pentru românii cu venituri foarte mici.  

Doamnelor și domnilor deputați,  
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Trebuie să gestionăm pandemia! În acest sens, am alocat 460 milioane lei din Fondul de rezervă pentru cheltuieli cu 
medicamente şi pregătirea paturilor ATI. Am modificat hotărârile CNSU în sensul în care unitățile HORECA rămân deschise 
indiferent de incidență cu condiția vaccinării personalului. Menținem deschise școlile indiferent de incidența cazurilor. 
Comisia Europeană a aprobat PNRR pentru România, ceea ce înseamnă că țara noastră va primi 29,2 miliarde de euro în 
următorii 5 ani. Primii bani – 3,8 miliarde euro – vor sosi în țară peste trei luni, în decembrie. Prin PNRR se vor finanța 
investiții mari în transport, sănătate, educație, economia verde, digitalizare, îmbunătățirea administrației publice. O treime din 
toții banii PNRR vor fi alocați infrastructurii de transport. Am adoptat Programul Anghel Saligny, care reprezintă 50 de 
miliarde de lei pentru dezvoltarea localităților României. E un program esențial pentru comunitățile locale defavorizate din 
România, care nu au drumuri, nu au poduri, nu au apă curentă și canalizare, nu au acces la gaze naturale! Cine se opune acestui 
program se opune dezvoltării României! 

Guvernul PNL a propus creșterea salariului minim brut cu 250 de lei, începând cu 1 ianuarie 2022. Salariul minim brut 
va crește deci cu 10,9%, de la 2.300 lei la 2.550 lei (în cifre nete, de la 1.386 lei la 1.524 de lei). Circa 2 milioane de români 
(1.970.000 de salariați) vor beneficia de această majorare. Prelungim șomajul tehnic pentru cei afectați de pandemie. Proiectul 
prevede reintroducerea acordării indemnizației de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai 
mult de 75% din câștigul salarial mediu brut. Acordăm zile libere plătite pentru părinții care au copii în vârstă de până la 12 ani 
sau 26 de ani în cazul copilului sau adultului cu handicap, prin asigurarea unei indemnizaţii de 75% din salariul de bază 
corespunzător unei zile lucrătoare. Am rezolvat problema despăgubirilor din fondul de garantare al asiguraților generate de 
falimentul City Insurance. 

O altă măsură pe care o avem în vedere este majorarea pensiilor cu 6-7% de la 1 ianuarie 2022.  
PNL este un partid responsabil, care are în vedere doar interesul cetățeanului. PNL nu va intra niciodată în jocuri 

politice meschine și nu se va lăsa șantajat de diferite partide, mai ales când la mijloc se află bunăstarea românilor. Celor din 
Coaliția Haosului le transmit să înceteze circul ieftin și să lase PNL să guverneze România, pentru că o face bine! 

Vă mulțumesc!     
Deputat 

Florin Claudiu Roman 
*** 

 

Viitorul României depinde de succesul proiectului România educată! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
De peste două decenii, în data de 5 octombrie a fiecărui an sărbătorim Ziua mondială a educației, zi în care toate 

națiunile își arată recunoștința față de profesori și învățători, față de sacrificiile fiecărui părinte. Este o zi în care guvernele își 
fac bilanțul eficienței și eficacității politicilor promovate în educație și decide cum să amelioreze calitatea actului educațional 
și performanțele elevilor.  

În ciuda lipsurilor cu care s-a confruntat și se confruntă sistemul românesc de educație, în ciuda slabei finanțări, în ciuda 
salariilor modeste ale dascălilor, școala românească a reușit să reziste tranziției și crizelor care s-au abătut peste țara noastră și 
continuă să producă excelență în educație.  

Ce altă demonstrație mai clară ne trebuie că școala românească este performantă, atâta vreme cât tinerii noștri medici, 
profesori, ingineri, economiști sau cu alte profesii sunt cei mai căutați în statele dezvoltate din toată lumea?  

Cine poate să constate excelența din școala românească, atâta vreme cât la orice olimpiadă școlară internațională elevii 
și studenții români ocupă invariabil podiumul? 

Cine poate nega performanțele școlii românești atâta vreme cât investitorii străini care vin în țara noastră au ca prim 
argument pregătirea temeinică a angajaților români? 

Stimați colegi, 
Nu există niciun dubiu că dezvoltarea unei țări depide în mod esențial de atenția pe care autoritățile publice o acordă 

sistemului de educație. Este adevărat că pentru școala românească mai avem foarte multe de făcut, atâta timp cât sub 
guvernările PSD educația a fost profund neglijată. Școala are nevoie de programe de investiții cum nu au mai fost vreodată, de 
dotări specifice secolului XXI, de dascăli bine pregătiți și stimulați prin salarii competitive, de facilități și de sprijinul 
societății, în ansamblu.  

Stimați colegi, 
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Ne aflăm în momentul în care viitorul țării noastre depinde în mod covârșitor de succesul proiectului prezidențial 
”România educată”. Este un proiect care poate să rezolve toate neajunsurile acumulate în ultimele decenii, un proiect care să 
ajute școala românească să se dezvolte și în mediul rural și în mediul urban, un proiect care să pună fundația unei Românii 
dezvoltate pe termen foarte lung.  

Am încredere că inițiativa Președintelui Klaus Iohannis, alături de finanțările nerambursabile obținute de Președinte 
României și Guvernul PNL și împreună cu experiența deosebită a actulului ministru, vor menține școala românească în elita 
învățământului mondial și va asigura tuturor copiilor români accesul la dreptul fundamental la învățătură.  

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Ioan Balan 
*** 

 

Deciziile politice in pandemie - ce trebuie sau ce vrea populatia? 
 

“Cei mai mulţi îşi închipuie că politica e un fel de distracţie, cu foloase şi onoruri. Politica e ceva grav, grav de tot. Ai în 
mâna ta viaţa şi viitorul ţării tale.”  

Mai mult ca oricand, aceste vorbe ce ii apartin lui Ion I.C. Bratianu au o insemnatate deosebita in vremurile pe care le 
parcurgem. V-as ruga pe fiecare dintre dumneavoastra sa va luati un moment de reflectie asupra acestor vorbe, si sa fiti sinceri 
cu voi insiva. In aceasta perioada tumultoasa, cu totii am putut observa cum, mult prea des, deciziile corecte, dar nepopulare, 
au fost amanate in speranta ca nu va fi nevoie de implementarea lor. De prea multe ori am judecat in cheie electorala masurile 
ce se impun doar pentru a nu deranja o categorie sociala sau alta, iar in final vom ajunge(teama mi-e ca deja am ajuns), impinsi 
de imprejurari, sa ii deranjam pe toti. 

In administratia locala, cat mai ales in cea centrala, este nevoie de oameni capabili sa isi asume inerentele minusuri de 
imagine si sa faca ceea ce trebuie pentru societatea in ansamblul ei, pentru cei care ne-au acordat increderea lor prin vot. Poate 
par cuvinte lipsite de substanta, dar asta doar pentru ca de prea multe ori s-au folosit doar in interes electoral, fara a fi urmate 
de actiuni concrete, de fapte.  

Cu riscul de a fi perceput ca anacronic, cred cu tarie ca rolul nostru, al politicienilor, este acela de a maximiza evolutia 
ascendenta a societatii romanesti, chiar asumandu-ne daunele de imagine aferente. Doar asa putem avea o societate cu sanse 
reale de insanatosire, o societate care sa priveasca inspre mediul politic cu speranta si incredere. Din pacate, aceasta  tendinta 
este inversa, si depinde doar de noi sa ii schimbam trendul, altfel, riscam sa avem o societate polarizata, dezbinata si 
predispusa in a adera la structuri de tip extremist, antieuropean, antidemocratic.  

Am convingerea ca impreuna suntem capabili sa luam cele mai bune decizii pentru a duce Romania acolo unde ii este 
locul si a lasa generatiilor viitoare o tara mult mai moderna. In fond, de asta suntem aici. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Janos Kiss 
*** 

Moțiunea de cenzură, exemplu de machiavelism politic marca PSD-USR  
sau marțea coaliției iresponsabile din Parlament 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
România, la fel ca și restul Europei, traversează, de peste un an, o criză sanitară, continuată de o criză economică, fapt 

ce poate duce la probleme devastatoare în plan social. Eliberarea, din funcție, a unui ministru s-a confirmat ca fiind cel mai 
important subiect de pe agenda foștilor colegi de alianță din USR Plus. Nu le-a păsat de economie, de oameni, de locuri de 
muncă. Totul s-a pus pe seama acestei persoane controversate care a devenit o piatră de temelie pentru o criză politică, în plin 
val 4 al pandemiei. 

În situația dată, vedem foarte bine cum PSD speculează această aroganță a celor de la USR și într-un moment critic, e 
posibil să lase România fără guvern. Pentru fiecare român, astăzi este clar că responsabilitatea celor din USR se oprește la 
funcții, onorarii și interes personal. Ce este nobil în acest demers, în a bloca România, în plină criză sanitară? Ce este măreț 
în acest demers, prin care cei care proclamau: ”Fără penali în funcții publice!” s-au asociat cu cei care au masacrat justiția 
și valorile democratice ale României?   
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Doamnelor și domnilor deputați, 
Astăzi vom asista la o moțiune care, pe lângă iresponsabilitate, este dublată și de ipocrizie. Îi vom vedea, rând pe rând, 

pe miniștrii USR cum își vor turna cenușă în cap și vor accepta toate atacurile cuprinse în moțiunea PSD. Vom vedea cum 
Cătălin Drulă, Stelian Ion, Claudiu Năsui, Dan Barna și alți foști membri ai Guvernului vor jura credință PSD-ului, cu bilele la 
vedere.  

Mai mult, vom vedea ce ușor se dedublează foștii miniștri USR și, în calitate de parlamentari, recunosc că au avut 
mandate extrem de slabe, ca și membri ai Guvernului. În altă ordine de idei, astăzi românii vor vedea o coaliție iresponsabilă, 
un fel de Frankenstein dezlănțuit în Parlamentul României.  

Totodată, parafrazându-l pe Winston Churchill, care spunea: ”Fiecare speră că, dacă îl hrănește pe crocodil, 
crocodilul îl va mânca ultimul”, în contextul nostru, USR crede că, hrănind crocodilii din PSD, ei vor fi salvați. Succes la 
acest demers iresponsabil, prin care prelungiți criza politică din România! Această zi va rămâne, în istorie, probabil drept 
”marțea coaliției iresponsabile din Parlament”. Succes la dărâmat, în timp ce românii așteaptă reforme, spitale, școli, 
drumuri, investiții și bunăstare!  

Deputat 
Marian Crușoveanu 

*** 
                     

Aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență 
Stimate colege / Stimați colegi, 
România a făcut un pas esențial în direcția reformelor, investițiilor și relansării economice, prin semnarea Planului 

Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 
Sănătatea reprezintă un domeniu-cheie în care trebuie să intervină schimbarea în bine. Componenta „Sănătate” din 

cadrul PNRR are în vedere creșterea accesului la servicii medicale de prevenție, diagnostic și tratament precoce, precum și  
reducerea disparităților rural/urban privind accesul la servicii medicale. 

Astfel, se au în vedere investiții pentru creșterea siguranței și calității actului medical, prin reforma managementului 
fondurilor sistemului public de asigurări de sănătate și al fondurilor pentru investiții în sănătate. 

Reformele sunt susținute de investiții legate de operaționalizarea și dotarea de centre medicale comunitare, de investiții 
în infrastructura medicală spitalicească, cu scopul conformării la normele de siguranță la incendiu, la seism și la cele igienico-
sanitare de realizarea unui sistem integrat de e-health. 

Toate aceste elemente sunt susținute de programe de formare pentru competențe digitale, pentru management 
profesionist, pentru creșterea accesibilității la programele de formare pentru competențe profesionale medicale și cele asociate 
actului medical 

PNRR este orientat către viitor, iar implementarea obiectivelor asumate reprezintă oportunitatea de a construi lucruri 
esențiale pentru România. 

Un viitor mai bun este, înainte de orice, unul în care avem o infrastructură spitalicească adecvată, digitalizarea 
sistemului medical, dar mai ales crearea unor condiții optime atât pentru pacienți, cât și pentru întregul corp medical. 

Apreciez că pandemia a oferit și continuă să ofere României lecții importante despre necesitatea consolidării rezilienței 
la nivel național și îmbunătățirea politicilor de sănătate, invitând indirect la inovare în sectorul sănătății. 

Mai mult de atât, provocările lansate de aceasta ne-au reamintit că în astfel de situații niciun stat nu trebuie să aibă o 
abordare individuală și că depindem în mod categoric de solidaritatea europeană, la care avem totodată datoria de a contribui 
în mod activ, păstrându-ne credința că împreună suntem mai puternici. 

Sistemul medical românesc trebuie să urmărească conturarea unui profil caracterizat prin profesionalism, atât în ceea ce 
privește calitatea actului medical oferit pacienților, dar și calitatea condițiilor care le sunt asigurate lucrătorilor din domeniul 
sănătății. 

Reprezentanții corpului medical sunt principalii aliați ai politicului în procesul elaborării proiectelor care vizează ariile 
strategice ale sănătății publice, iar noi avem datoria de a le susține necondiționat activitatea în vederea obținerii unei schimbări 
vizibile în domeniul medical. 

Trebuie să fim foarte atenți acum la partea de implementare a PNRR, astfel încât să atingem toate obiectivele asumate. 
Cu stimă,         Deputat 

Dr. Nelu Tătaru 
*** 
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Pact transpartinic: cele două subiecte din care politica trebuie exclusă 
 

Pe cât de dificil ar putea suna, pe atât de necesar este. Românii au nevoie ca noi, oamenii politici, să ținem departe de 
interesele și orgoliile de partid (cel puțin) două subiecte importante pentru România de astăzi și de mâine. Pandemia și PNRR.  

PNRR a primit undă verde de la Comisia Europeană pentru aprobare. O știre foarte importantă și care setează un 
moment simbolic. PNRR înseamnă reforme. Înseamnă și peste 500 ținte și borne asumate de România. Toate trebuie 
îndeplinite la timp. O singură țintă ratată, se spune, va bloca întregul Plan. Comisia verifică la fiecare 6 luni, iar 21 dintre 
acestea trebuie atinse până la finalul anului. Așadar, greul abia începe. 

Suntem obligați să ne asumăm și să facem aceste reforme. Iar ca bonus, pe lângă modernizarea României, vom avea și 
un examen de maturitate pentru întreaga clasă politică. Datorită legilor pe care Parlamentul va trebui să le aprobe, a măsurilor 
care vor trebui luate la nivelul tuturor instituțiilor, PNRR ne obligă și la o mobilizare transpartinică. O nouă “declarație de la 
Snagov” s-ar impune, după 25 de ani de la acel pact. 

Este limpede că avem nevoie de o guvernare stabilă, legitimă și predictibilă. De oameni potriviți la locurile potrivite, 
care să nu aibă alte preocupări decât aceste ținte și borne. De liniște și de respect pentru munca acestor oameni. Pentru că, 
indiferent de formula de guvernare, de oameni trecători prin funcții, aceste reforme vor defini viitorul țării noastre și vor 
furniza răspunsuri la întrebarea „de ce s-ar întoarce acasă românii plecați?” 

A doua temă este legată de pandemie. Am spus-o de la început: să lăsăm specialiștii să vorbească și să ia decizii. În 
ultimul an și jumătate, spațiul public a fost invadat de tot felul de falși profeți, autoproclamați specialiști în epidemii. Unde 
suntem astăzi? Nu are sens să detaliez. Voi da, însă, un exemplu cât se poate de clar.  

La începutul anului, Portugalia era în prag de colaps. Spitalele erau pline, autoritățile rugau oamenii să se trateze acasă 
(deși au intrat în pandemie cu un sistem sanitar mult mai robust decât al nostru). În ultima săptămâna a lunii ianuarie, peste 
2000 de oameni au murit din cauza COVID-19. Astăzi, aceeași țară este printre campionii vaccinării, cu 86% din populație 
vaccinată. 98% dintre cei eligibili (oricine peste 12 ani) sunt vaccinați complet.  

Guvernul a predat comanda campaniei de vaccinare amiralului Henrique Gouveia e Melo, un fost comandat de escadron 
submarin. Recent, țara a ridicat aproape toate restricțiile, după ce numărul de îmbolnăviri și decese este foarte mic, conform 
NY Times. 

Și ei s-au confruntat cu aceeași invazie de manipulări și dezinformări în social media. Țara este condusă de un guvern 
minoritar de stânga și în spațiul public au existat multe semne de întrebare despre vaccin. Amiralul, cu background în 
provocări militare complexe, a gestionat cu limbaj și atitudine de război.  

În timp ce politicieni din lumea întreagă au folosit retorica de pandemie ca rampă de lansare sau relansare, amiralul 
spune că succesul său a fost garantat tocmai de faptul că s-a detașat de politică. Echipa sa a fost formată din peste 30 de 
specialiști de top: matematicieni, doctori, analiști sau strategi din armata portugheză.  

Iar la întrebarea ce pot face alte țări pentru a crește rata de vaccinare, invariabil, răspunsul său este același: trebuie să 
găsească experți (purtători de mesaj) care nu sunt politicieni. 

Așadar, stimați colegi de arenă publică, vă provoc la acest pact pentru viitorul și sănătatea României: fără politică în 
gestionarea pandemiei și fără politică în reformele din PNRR. Dacă insistăm să rămânem blocați în micile noastre certuri, 
istoria nu ne va ierta. Și nici românii nu o vor face. Iar când vom regreta, sunt șanse foarte mari să fie prea târziu.  

 

Deputat 
Sebastian Burduja 

*** 
Ziua Mondială a Educației – să dăm restart întregii societăți! 

Dragi colegi, 
De prea mulți ani sistemul educațional a fost lăsat la coada priorităților, deși în toate programele de guvernare și în toate 

campaniile electorale apărea lozinca „educația – prioritatea zero”. De prea multe ori educația a obținut zero atenție din partea 
clasei politice. Am avut „pacte”, „acorduri” și chiar „Legi” care au fost uitate sau încălcate a doua zi. 

Vreau să cred că România Educată va sta la temelia noii societăți. Acest proiect s-a născut tocmai din nevoia acută de a 
reforma întregul sistem de învățământ. Avem nevoie de programe noi de formare a profesorilor, de Masterate Didactice și de 
programe de mentorat și formare pe tot parcursul vieții. 

Avem nevoie de școli moderne și sigure. 
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Avem nevoie de salarii corecte, dar și de standarde ridicate atunci când vine vorba de evaluarea cadrelor didactice și a 
progreselor școlare. 

Avem nevoie de programe de studii care să răspundă nevoilor societății, valorilor pe care trebuie să le îmbrățișeze 
cetățenii de mâine, dar și de cunoștințele și abilitățile pe care trebuie să le aibă un absolvent pentru meseriile viitorului. 

Toate acestea nu se pot face peste noapte. Tocmai de aceea România Educată a fost un proiect care a fost în consultare 
publică câțiva ani, la care au contribuit sute de specialiști, părinți, profesori și elevi. 

România Educată trebuie să fie un proiect care să se adapteze noilor schimbări din societate, să nu fie unul rigid și care 
să încorseteze, ci să permită dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului la fiecare nivel și în orice moment. 

Pandemia Covid-19 ne-a demonstrat cât de importantă este educația pentru societatea în care trăim. O țară poate avea 
tehnologie de vârf, rețete de succes și chiar resurse financiare nelimitate, dar fără o resursă umană bine pregătită – un fenomen 
cum a fost pandemia de Covid-19 – poate opri orice dezvoltare, poate pune capăt afacerilor și chiar poate închide țări la 
propriu.  

De aceea, am încredere că proiectul România Educată va merge înainte, indiferent de mișcările de pe scena politică. Nu 
este un proiect al unui om sau al unui partid, este un proiect de țară. 

În final, vreau să le mulțumesc tuturor profesorilor care au făcut în ultimii doi ani din imposibil, un succes! Le 
mulțumesc pentru eforturile pe care le depun pentru a salva educația în pandemie! 

 

Deputat 
Christine Thellmann 

*** 
Serviciile publice ale statului român din străinătate trebuie redimensionate! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Chiar dacă nu cunoaștem cu precizie câți dintre cetățenii români trăiesc și muncesc astăzi în unul dintre statele Uniunii 

Europene, mare parte dintre estimările oficiale converg către cifra de 4,5 milioane de români. La o asemenea dimensiune a 
migrației românești, ne-am fi așteptat ca statul român să-și respecte toți cetățenii și să aibă servicii publice pe măsură. Din 
păcate, știm cu toții că secțiile consulare chiar și din statele cu cele mai mari comunități de români – Italia, Spania, Franța, 
Germania – sunt subdimensionate din perspectiva personalului, nu au fost informatizate pe măsura nevoilor, iar solicitări ale 
românillor care ar trebui soluționate în câteva minute, trenează și săptămâni. 

Stimați colegi, 
În majoritatea capitalelor europene unde veți merge și veți vedea oameni stând la coadă dis de dimineață, în ploaie, vânt 

sau soare, să știți că acolo sunt români care așteaptă la rând ca să rezolve probleme personale banale – să obțină o ștampilă pe 
un dosar, să ridice un document sau doar să pună o întrebare – lucruri care s-ar putea rezolva foarte ușor dacă ar exista interes 
și respect pentru români.  

Nu vreau să fiu înțeles greșit, pentru că nu arunc vina nici pe funcționari, pentru că știu că sunt puțini, nici pe Guvern, 
pentru că știu provocările pe care le ridică această criză economică și sanitară. 

Stimați colegi, 
Personal, cred cu putere că dacă în trecut PSD nu a vrut și nu a putut să schimbe în bine soarta românilor din afara țării, 

PNL are datoria morală să schimbe din temelii relația statului român cu proprii cetățeni, indiferent unde s-ar afla aceștia! 
Avem un ministru liberal al afacerilor externe cu o reputație și un profesionalism recunoscut în țară și în plan internațional. 
Avem un Guvern PNL care își dorește cu toată forța să schimbe lucrurile prost făcute de guvernele socialiste. Așadar, ceea ce 
îmi doresc să văd în viitorul apropriat este o schimbare radicală a serviciilor publice de care beneficiază românii din diaspora, 
iar acest lucru ține de creștere capacității secțiilor consulare prin redimensionarea schemei de personal, de digitalizarea 
serviciilor care se pot face de la distanță și de debirocratizarea reală. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Valentin-Ilie Făgărășian 
*** 
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Guvernarea liberală este singura capabilă să implementeze reformele cuprinse în PNRR 
 

Domnule președinte de ședință / Stimați colegi, 
PNRR reprezintă o șansă unică de dezvoltare pentru țara noastră. Negociat cu greutate, acest plan are scopul de a alinia 

România la țările vestice care înseamnă un model de dezvoltare pentru noi. Astfel, prin PNRR România va beneficia de 7,6 
miliarde de euro pentru Transporturi. Este, de departe, cea mai mare alocare pentru sectorul transport dintre țările UE. 
Proiectele sunt împărțite în felul următor: 434 km de autostradă construiți; 52 stații electrice construite; 625 hectare de perdele 
forestiere; implementarea unui nou sistem de taxare "poluatorul plăteşte"; înnoirea a 200.000 de maşini din parcul auto până în 
2026; 311 km de cale ferată modernizată; 110 km de cale ferată electrificată; 206 km de cale ferată cu sistem modern de 
centralizare; 12,7 km de rețea nouă de metrou; 32 de trenuri noi de metrou. 

De asemenea, Proiectul „România Educată” este finanțat cu 3,6 miliarde de euro. Proiectul „România Educată” 
reprezintă viziunea președintelui României privind modernizarea învățământului românesc și a fost asumat de Guvernul Cîțu. 
PNRR va avea o contribuție esențială în implementarea și operaționalizarea „României Educate”. Mai mult, 2,45 miliarde de 
euro se vor aloca pentru Sănătate. Este o nouă reușită a guvernării liberale, în ceea ce privește finanțarea sănătății din fondurile 
europene. Anterior lansării PNRR, am obținut finanțare pentru trei spitale regionale, prin fondurile europene clasice. Proiectele 
sunt împărțite în felul următor: 200 de centre comunitare construite sau renovate, cu dotări noi şi personal; 3000 de cabinete de 
asistenţă medicală primară dotate și renovate, în special la sate; 26 secţii de terapie intensivă nou-născuţi, inclusiv ambulanţă 
transport nou-născuți; 30 de ambulatorii reabilitate/modernizate/extinse/dotate; 10 unităţi medicale mobile.  

De asemenea, creșterea suprafeței forestiere este una dintre prioritățile PNL, guvernul liberal declanșând, anul trecut, 
campania de împădurire ”O pădure cât o țară”. PNRR prevede că România va primi 1,37 miliarde de euro pentru împăduriri şi 
protejarea diversității: 45.000 de hectare de pădure plantate; 2900 habitate de pajişti reconstruite ecologic. 

Digitalizarea rămâne o componentă esențială pentru dezvoltarea României, mai ales în contextul acestei lumi în 
continuă mișcare. Prin PNRR, România va primi 1,89 miliarde de euro pentru programul „Cloud guvernamental şi sisteme 
publice digitale”. Aceste fonduri vor fi folosite pentru  digitalizarea, debirocratizarea și  modernizarea administrației publice și 
pentru creșterea gradului de conectare la internet. Suma alocată va fi folosită pentru: legarea ministerelor într-o singură rețea; 
8,5 milioane de cetățeni cu carte de identitate electronică; 300.000 de funcționari publici instruiți digital; internet de mare 
viteză în 790 de sate. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Ultimul aspect pe care aș dori să-l ating, dar nu cel din urmă, este mediul de afaceri. PNL a afirmat mereu că 

antreprenorul este un erou. Astfel, prin PNRR, România primește 2,36 miliarde de euro pentru mediul de afaceri, cercetare și 
inovare. Mediul de afaceri a fost afectat de criza economică generată de pandemie și fondurile UE se vor adăuga măsurilor de 
sprijin gândite de guvernul liberal, cum ar fi programul IMM Invest. De asemenea, mai sunt alocate 1,2 miliarde de euro 
pentru managementul deşeurilor, 2,1 miliarde de euro pentru tranziția verde şi digitală a UAT-urilor, 1,62 miliarde de euro 
pentru sectorul energetic, 1,88 miliarde de euro pentru sisteme de apă şi canalizare, 482 milioane de euro pentru reforma 
fiscală şi a sistemului de pensii, 200 milioane de euro pentru turism și cultură, precum și 2,2 miliarde de euro pentru reabilitare 
energetică.  

Vă mulțumesc!        Deputat  
Vetuța Stănescu 

*** 

PNRR, o oportunitate istorică de dezvoltare pentru România 
 

În urma unei evaluări meticuloase a Planului de Redresare și Reziliență, Comisia Europeană a dat undă verde 
implementării măsurilor esențiale în materie de investiții și reforme ale României. Desigur, avizul pozitiv de la Executivul 
European reprezintă o “bornă importantă”, dar acesta nu este finalul. Munca grea abia acum începe, iar noi trebuie să facem tot 
ceea ce ne stă în putință pentru a demara toate proiectele și a folosi toate fondurile pentru realizarea integrală a fiecărei 
investiții prezentă în plan. 

În cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență, pilon de bază al instrumentului financiar temporar, 
NextGenerationEU, PNRR-ul nostru a obținut un total de 29,2 miliarde de EUR, din care 14,248 miliarde de euro vor fi sub 
formă de granturi și 14,935 miliarde de euro vor fi sub formă de împrumuturi.  

Comisia a evaluat planul României pe baza criteriilor stabilite în Regulamentul privind Mecanismul de Redresare și 
Reziliență, analizând, în special, dacă investiţiile şi reformele cuprinse în plan sprijină tranziţia verde (în proporție de 37%) şi 
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cea digitală (în proporție de 20%), contribuie la soluţionarea eficace a provocărilor identificate în cadrul semestrului european 
şi consolidează potenţialul de creştere, crearea de locuri de muncă şi rezilienţa economică şi socială a României.  

Cei aproape 30 miliarde de euro trebuie cheltuiți până în 2026 și vizează investiții, modernizări în sectoarele cheie, dar 
și reforme majore în sistemul de pensii, cel de sănătate, în educație, energie verde, digitalizare, precum și justiție. Toate 
acestea corespund recomandărilor Comisiei pentru România, astfel că mai bine de 2 miliarde de euro din PNRR urmează să fie 
investiți în domeniul sănătății, mai exact în îmbunătățirea infrastructurii pentru a crește siguranța pacienților și accesul la 
servicii medicale de calitate, dar și echipamente și dotări pentru a reduce riscul infecțiilor nosocomiale.  

Alte domenii de seamă, care primesc finanțări consistente, sunt digitalizarea și educația, cu 1,89 miliarde de euro, 
respectiv 3,5 miliarde de euro și includ programe de reducere a abandonului școlar, precum și dezvoltarea abilităților digitale 
necesare pe piața muncii. La fel ca celelalte state europene, prin PNRR, România va aloca o atenție deosebită tranziției spre 
energia verde, anume eliminarea cărbunelui din producția de energie până în 2032, reducerea emisiilor de carbon, 
subvenționarea vehiculelor cu emisii 0, creșterea eficienței energetice a clădirilor, fiind scopuri asumate, care contribuie la 
obiectivul general al UE de a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050.  

Potrivit experților Comisiei Europene, planul României este unul dintre cele mai complexe, iar statul trebuie să respecte 
și să meargă mai departe cu ruta procedurală. A doua etapă reprezintă aprobarea oficială, formală de către Consiliul de Miniștri 
ai UE, fiind preconizată la finalul lunii octombrie. Din momentul în care vom avea aprobarea formală, țara noastră va semna 
contractul de finanțare și va putea încasa și primii bani, o prefinanțare de 13% din suma totală a PNRR-ului. Mai exact, 
aproximativ 3,8 miliarde de euro vor intra în posesia României până la finalul anului.  

Dragi colegi, PNRR include 64 de reforme, 107 investiții și peste 500 de obiective. Este un plan aplicabil, cu termene 
concrete, pregătit de implementare imediată și avem datoria față de fiecare român să dovedim că putem să facem performanță 
și că putem să ducem la bun sfârșit fiecare investiție și reformă vitală pentru România.  

Deputat  
Radu-Marin Moisin  

***  
Declarație politică  

Doamnelor și domnilor deputați,  
Planul Național de Redresare și Reziliență a fost aprobat, iar noi, ca parlamentari, avem datoria să susținem, în marja 

atribuțiilor noastre, implementarea unor proiecte de reformă importante pentru români. Mi se pare esențial ca fiecare dintre noi 
să realizăm cât de important este ca în perioada următoare să ne concentrăm pe acțiuni concrete pentru punerea în aplicare a 
PNRR. Dincolo de ”vuietul” zilei realitatea este următoarea: trebuie să fim responsabili, că acum punem umărul la definirea 
viitorului copiilor noștri.  

Planul de redresare și reziliență al României - PNRR - a fost aprobat de Comisia Europeană. România va primi din 
partea UE granturi în valoare de 14,2 miliarde EUR și împrumuturi în valoare de 14,9 miliarde EUR în cadrul Mecanismului 
de redresare și reziliență (MRR). Planul României include un set amplu de reforme și investiții care se consolidează reciproc și 
care contribuie la abordarea eficace a tuturor provocărilor economice și sociale evidențiate în recomandările specifice adresate 
României sau a unei părți semnificative a acestora. Ca urmare a reformelor și a investițiilor din domeniul educației incluse în 
plan, reziliența socială ar trebui să crească. Datorită forței de muncă bine calificate și reducerii părăsirii timpurii a școlii, 
economia ar trebui să devină mai rezilientă la șocurile viitoare, iar populația, mai adaptabilă la modelele economice în 
schimbare.  

Mi se pare extrem de important că datorită finanțării din PNRR România va beneficia de pe urma sporirii nivelului de 
acoperire și a gradului de adecvare ale asistenței sociale care ar rezulta din implementarea reformei venitului minim de 
incluziune inițiată în 2016. România ar trebui, de asemenea, să asigure disponibilitatea soluțiilor în materie de locuințe sociale 
și care oferă protecție și a serviciilor conexe pentru grupurile vulnerabile și să garanteze accesul lucrătorilor atipici la drepturi 
de securitate socială. Planul de redresare și reziliență al României vizează să sprijine redresarea sa socioeconomică și 
dezvoltarea sa pe termen lung după pandemia de COVID-19. Acesta vizează, de asemenea, să sporească potențialul de 
creștere, abordând totodată provocările mai vechi care au rămas nesoluționate.  

Reformele și investițiile sunt structurate în jurul a șase piloni:  
i) tranziția verde, ii) transformarea digitală, iii) creșterea inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, iv) coeziunea 

socială și teritorială, v) sănătatea și reziliența economică și socială și vi) noua generație.  
Pilonul „Sănătate și reziliență economică și socială” acoperă o gamă largă de măsuri, inclusiv privind sănătatea, 

aspectele sociale și administrația publică. Mai concret, acesta se axează pe măsuri care vizează sporirea accesului la servicii de 
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sănătate pentru persoanele vulnerabile, dezvoltarea componentei de asistență medicală ambulatorie și îmbunătățirea calității 
asistenței medicale, precum și modernizarea infrastructurii de sănătate. În ceea ce privește aspectele sociale, obiectivul este de 
a institui un nou cadru de reglementare aplicabil familiilor care trăiesc în sărăcie cu copii aflați în întreținere, persoanelor în 
vârstă și adulților cu dizabilități. Acest pilon include, de asemenea, operaționalizarea venitului minim de incluziune și a unui 
sistem de tichete de muncă pentru formalizarea muncii casnice. În ceea ce privește administrația publică, pilonul include o 
gamă largă de reforme și investiții menite să îmbunătățească guvernanța prin intermediul unui sistem decizional predictibil, 
fundamentat și participativ, format din funcționari publici profesioniști și prin intermediul unor sisteme judiciare și 
anticorupție mai eficiente. În fine, pilonul abordează, de asemenea, guvernanța și eficiența întreprinderilor de stat.  

Pilonul „Noua generație” vizează facilitarea investițiilor la scară largă, sprijinite de reforme adaptate, în sistemul de 
educație și formare, în vederea îmbunătățirii calității, echității și relevanței sale pe piața forței de muncă. Investițiile vor fi 
sprijinite prin reforme care să instituie cadrele juridice adecvate pentru ca investițiile să fie implementate în mod 
corespunzător. Reformele-cheie se axează pe îmbunătățirea educației și îngrijirii timpurii, pe reducerea părăsirii timpurii a 
școlii, pe crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul dual și pe digitalizarea educației și formării. Acest pilon 
vizează, de asemenea, îmbunătățirea standardelor de siguranță și de calitate care să respecte mediul la toate nivelurile de 
educație.  

Acestea sunt câteva aspecte esențiale care ar rezolva o serie de probleme, pe care atât eu, cât și mulți dintre 
dumneavoastră am încercat să le rezolvăm prin activitatea noastră. Prin PNRR vom avea resursele necesare să le ducem la bun 
sfârșit.  

Deputat 
Mara Calista  

***   
Semnarea PNRR, un pas uriaș pentru dezvoltarea și modernizarea României  

Recenta vizită la București a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, reprezintă un moment extrem de 
important pentru viitorul României! Semnarea Planului Național de Redresare și Reziliență, ceea ce înseamnă faptic un 
angajament politic în valoare de 30 de miliarde de euro, constituie un pas uriaș în eforturile guvernului liberal de a dezvolta și 
moderniza întreaga societate românească.  

PNRR presupune un număr de 64 de reforme și 107 investiții, realizarea acestora fiind un argument consistent în sensul 
definirii unei economii puternice, de a căror efecte urmează să beneficieze toți românii, prin creșterea calității vieții.  

Consider remarcabil că PNRR-ul României este printre cele cinci cel mai bine finanțate Planuri din Uniunea Europeană, 
primii bani urmând să ajungă în țară până la finalul acestui an!   

PNRR va stopa cea mai mare criză economică europeană din ultimul secol, iar România va beneficia de sume 
considerabile atât pentru investiții, destinate în mod direct pentru redresare și reziliență, cât și pentru realizarea unor reforme 
absolut necesare în anumite domenii. Un capitol special este cel destinat susținerii investițiilor în energia verde, care va 
beneficia în următorii ani de un buget de 41%, precum și investițiilor strategice ce vor ocupa un loc central, în special în 
transporturi, cu construcția de căi ferate și autostrăzi moderne. Reducerea gradului de poluare și dinamizarea digitalizării, 
capitole la care avem anumite întârzieri, fac parte acum din Planul Național de Redresare și Reziliență.  
Sunt convinsă că statul român va reuși să îndeplinească criteriul de finalizare a investițiilor derulate prin PNRR în termenul 
limită, respectiv anul 2026. Avem nevoie de proiecte bine realizate, fezabile și de necontestat, astfel încât rata de adoptare a 
acestora să fie cât mai ridicată, pentru a nu pierde niciun euro din finanțările ce ne revin. Prin acest program, țara noastră va 
atrage 29,2 miliarde de euro în șase ani, fapt ce va genera atât stabilizarea economică, cât și modernizarea tuturor domeniilor 
de activitate, mai ales cele unde suntem încă deficitari. Prin predictibilitate, atenție și eficiență, sunt convinsă că Guvernul PNL 
va reuși să ducă la bun sfârșit cu succes obiectivele PNRR, astfel încât românii să se poată bucura de gradul de bunăstare pe 
care îl merită.  

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
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Parteneriatul Strategic între România și Statele Unite ale Americii, un factor de siguranţă pentru fiecare român  
 

Doamnelor şi domnilor deputaţi,  
Aniversarea recentă a zece ani de la adoptarea Declarației comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI 

între România și Statele Unite ale Americii și de la semnarea Acordului între România și SUA privind amplasarea Sistemului 
de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România, constituie un bun prilej de consolidare a relațiilor 
bilaterale dintre cele două state, precum și a angajamentelor ţării noastre în cadrul acestor parteneriate extrem de importante.  

Colaborarea româno-americană este rezultatul coeziunii şi solidarităţii tuturor decidenților și reprezintă o dovadă de 
inteligenţă şi maturitate politică. Evenimentul din urmă cu zece ani a demonstrat că România nu este o ţară oarecare, ci una 
orientată spre democraţie şi progres, deoarece semnarea acordurilor menționate, alături de intrarea în NATO și aderarea la 
Uniunea Europeană, a fost unul din momentele istorice ale ţării noastre din ultimii 31 de ani.  

Fără îndoială însă, gestul de unitate al forţelor politice şi al tuturor factorilor implicaţi în demersul de acum zece ani 
trebuie continuat şi dezvoltat. În contextul evenimentelor desfăşurate la graniţa de est a României și a controverselor violente 
dintre Rusia şi Ucraina, statutul conferit de Parteneriatul Strategic cu SUA oferă României o perspectivă benefică și 
încurajatoare.  

Din păcate, clasa politică a cam lăsat deoparte bugetul apărării, abia în ultimii doi ani actuala guvernare liberală 
apreciind în mod realist programul de înzestrare a armatei, prin alocarea unor bugete mai mari. Şi pentru acest an, avem nevoie 
de o rectificare pozitivă a bugetului Ministerului Apărării Naționale, în vederea continuării procesului vital al modernizării şi 
înzestrării Armatei Române.  

Sunt optimist în ceea ce privește asigurarea continuității prezenţei noastre alături de SUA în Alianţa Nord-Atlantică și 
sunt convins că se vor lua în continuare măsuri adecvate cu evenimentele petrecute în apropierea graniţelor noastre. În acest 
context, este extrem de important să asigurăm Apărării un buget corect, astfel încât să nu avem sincope din punct de vedere 
strategic, respectiv al siguranţei naţionale.  

Progresele înregistrate în ultima perioadă sunt remarcabile, însă aflându-ne la graniţa estică a Uniunii Europene și 
NATO, este evident faptul că avem nevoie de consolidarea securităţii  frontierelor cu Ucraina şi Moldova, proces ce presupune 
un efort bugetar pe măsură.  

Desigur, deţinem în prezent capabilităţi solide de apărare antiaeriană, la Deveselu, Bucureşti, Constanţa, dar avem 
nevoie de îmbunătăţiri la capitolul aviaţie militară, precum şi în ceea ce privește modernizarea şi înzestrarea fregatelor, având 
în vedere provocările de securitate maritimă existente la Marea Neagră.  

Sunt necesare resurse dinamice şi continue pentru Armata Română, deoarece provocările prognozate pentru anii 
următori sunt extrem de serioase. O Alianţă Nord-Atlantică puternică pe frontul de est este în interesul naţional, iar o Românie 
pregătită din punct de vedere militar, după modelul polonez, spre exemplu, poate conferi un grad sporit de siguranţă pentru 
fiecare cetăţean al ţării.  

Deputat 
Ervin Molnar 

*** 

„România Educată” și în pandemie 
Dragi colegi,  
Realitatea cu care ne confruntăm astăzi reflectă, din nefericire, consecințele valului patru al pandemiei de Covid-19. 

Toată societatea este supusă, din nou, presiunilor corespunzătoare pantei ascendente pe care ne aflăm. Diferența față de anul 
trecut însă, este și va deveni din ce în ce mai vizibilă. În ce constă mai exact? Avem la dispoziție o modalitate concretă de a ne 
proteja atât pe noi, cât și pe cei dragi, vaccinarea. Mai mult decât atât, măsurile guvernamentale impuse sunt individualizate, 
adaptate la cazuri particulare, în care există incidențe mai mari și mai mici în diferite localități. Suntem determinați să nu se 
repete situația economică în care mediul de afaceri a fost profund afectat. Dar, cea mai importantă soluție aplicată este 
decuplarea școlilor de la incidența Covid-19 în localități. Pentru că vrem și credem într-o Românie educată.  

Semnalele indicate atât de către cadrele didactice, cât și de către părinți și elevi au fost integrate în noile schimbări ale 
restricțiilor aplicate. Logica implică aplicarea treptată, proporțională pentru a nu induce un șoc economic sau de altă natură. 
Pandemia nu ar trebui să afecteze procesul educațional al nici unui elev și să impacteze negativ dezvoltarea sa. Și nu este vorba 
numai de prezența fizică la cursuri, este vorba și de interacțiunea cu ceilalți elevi, bineînțeles, în limita măsurilor sanitare în 
vigoare, pentru a încuraja competiția, lucrul în echipă, schimbul de idei, abilități absolut necesare pentru definitivarea 
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procesului educațional. Mai mult decât atât, decizia luată va constitui și o formă de ajutor suplimentar pentru cadrele didactice 
și pentru părinți, care susțin majoritar prezența fizică în școli. Desfășurarea cursurilor în format online va deveni scenariul 
principal în funcție de apariția cazurilor de infectare în școlile respective, iar decizia finală este luată de conducerea unităților 
de învățământ.  

Educația este un pilon esențial de susținere al Planului Național de Redresare și Reziliență, aprobat oficial de Comisia 
Europeană, prin care vor ajunge în România 29,2 miliarde de euro. Această sumă va fi investită și în viitorul copiilor, care vor 
învăța într-un sistem modern, digitalizat și adaptat la nevoile individuale. Această sumă reprezintă o promisiune îndeplinită 
pentru o Românie reformată de care fiecare cetățean în parte să fie mândru.  

Dar până să ajungem în postura în care să analizăm parcursul reformelor făcute în sistemul românesc de învățământ, 
prioritatea trebuie să fie menținerea școlilor deschise indiferent de incidența din localități. Trebuie să continuăm să ne 
vaccinăm pentru a ajunge la imunitatea colectivă care ne va oferi protecție în fața altor valuri pandemice asemănătoare. Pas cu 
pas, vom aduce românilor convingerea că o guvernare din care face parte PNL este certitudine că vor avea loc schimbări 
durabile, cu impact vizibil în timp!  

Vă mulţumesc!         Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

Camera Deputaților s-a alăturat proiectului Asociației Green Revolution de încurajare  
a utilizării bicicletelor ca mijloc de transport în marile orașe 

Stimate colege / Stimați colegi, 
În data de 1 octombrie am inaugurat la Parlamentul României, în calitate de președinte al Comisiei de Mediu și 

Echilibru Ecologic din Camera Deputaților, o stație automatizată de închiriere de biciclete I’Velo Urban. Acest demers face ca 
Parlamentul României să se alăture unei inițiative care promovează transportul cu bicicleta, un transport alternativ, nepoluant, 
care poate contribui la fluidizarea traficului și la un mediu mai sănătos pentru noi toți.  

Stimați colegi, inaugurarea unei stații automatizate de închiriere de biciclete reprezintă încă un pas pe care Parlamentul 
României îl face în vederea conștientizării populației cu privire la pericolul pe care poluarea îl reprezintă pentru mediul 
înconjurător. Este un exemplu pe care l-am dat ca reprezentant al Parlamentului României.  

Din păcate, atunci când prezentăm bicicleta ca un mijloc de transport care se va dezvolta, ne confruntăm cu o reacție 
adversă: bicicleta devine brusc „vehiculul omului sărac”, „un instrument greu de manevrat” sau „un talisman ecologic pentru 
visători”. Acest tip de mentalitate trebuie să îl schimbăm și cred că noi, reprezentanții românilor din Parlament, putem să 
facem acest lucru prin exemplul personal sau prin campanii de conștientizare a populației. Contribuția fiecăruia dintre noi este 
esențială dacă ne dorim un mediu curat și sănătos, în care copiii noștri să crească armonios.  

Pentru a face din bicicletă un instrument al mobilității viitorului, vor fi necesare investiții și elaborarea de politici 
ambițioase. Promovarea mersului cu bicicleta ca alternativă la călătoriile scurte cu mașina are mai multe avantaje: contribuie la 
sănătate, reduce poluarea cauzată de CO2 și poluarea fonică și ajută la fluidizarea traficului, mai ales în marile orașe. 

Majoritatea orașelor moderne sunt concepute pentru mașini. Doar că numărul de mașini este din ce în ce mai mare, iar 
spațiul este din ce în ce mai redus. Dar bicicleta schimbă modul în care oamenii se mișcă prin orașe. Dezvoltarea unei noi 
infrastructuri de biciclete poate duce la o serie de beneficii care încep în principal cu câștiguri economice. 

În toată Europa, bicicleta este deja o parte importantă a eforturilor depuse pentru a realiza o mobilitate durabilă și la 
prețuri accesibile. Bicicleta devine din nou soluția necesară pentru mobilitate, cea de care au nevoie orașele noastre.  

În comparație cu alte moduri de transport, bicicleta este vehiculul schimbării pentru o societate mai bună.  
În București, dar și în alte locuri din România, avem nevoie de un pic mai mult ajutor pentru ca utilizarea bicicletei să 

câștige o importanță similară cu statele vest europene.  
Vreau să felicit și pe această cale Asociația Green Revolution pentru inițiativa pe care au avut-o și pentru munca pe care 

o depun în vederea conștientizării populației cu privire la importanța utilizării bicicletei. Această inițiativă a Asociației Green 
Revolution completează campania „Vinerea Verde” inițiată de Ministerul Mediului care încurajează utilizarea transportului 
alternativ pentru deplasarea la și de la serviciu. 

Vă mulțumesc!           Deputat 
George Cătălin Stângă 

*** 
 Întrebări 
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Adresată dlui Attila-Zoltán Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
 

Situația plăților pentru proiectele finanțate prin PNDL 2 
Stimate domnule ministru, 
În luna iunie a acestui an, Ministerul Dezvoltării a anunțat că bugetul pentru finanțarea proiectelor prin PNDL 2 a fost 

epuizat. În acel moment, primarii din țară au primit asigurări că vor primi bani după rectificare.  
La ora actuală, conform discuțiilor purtate cu mai mulți primari, situația este complicată în privința unor proiecte 

finanțate prin PNDL 2. Unele au fost abandonate, iar în cazul altora primăriile au trebuit să asigure finanțare din bugetul 
propriu. Acest lucru a creat o presiune mare asupra bugetelor locale.  

De aceea, domnule ministru, aș dori să îmi transmiteți care este stadiul plăților pentru proiectele finanțate prin PNDL 2? 
De asemenea, în ce stadiu sunt aceste plăți pentru județul Galați? 

Solicit răspunsul scris. 
Vă mulțumesc!          Deputat 

George-Cătălin Stângă 
*** 

 

Adresată domnului Nicolae Ionel Ciucă, Ministrul Apărării Naționale 
 

Competiție pentru furnizarea mașinilor de teren 
Stimate domnule ministru,  
În vederea îndeplinirii obiectivelor de securitate ale României, sunt derulate multiple programe de investiţii esenţiale. La 

momentul actual, trei companii americane şi două franceze intră în competiţia pentru maşinile de teren blindate şi neblindate 
care vor dota Ministerul.   

„Autoturisme de teren blindate şi neblindate de tip ușor” se numără, alături de cele pentru avioane multirol, sisteme de 
rachete sol-aer cu bătaie mare, elicoptere sau corvete, printre programele prin care vor fi achiziţionate câteva mii de vehicule 
de acest tip. 

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. În afară de cei care și-au anunțat deja intenția de participare, Oshkosh, General Dynamics, AM General, dar şi Arquus 

şi Thales, se vor înscrie și alți producători?  
2. Luați în calcul și contribuția cu mai mult de o companie?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației și Cercetării  
 

Educație pentru viață în școli 
Stimate domnule ministru, 
Conform declarațiilor făcute în spațiul public, este absolut necesară introducerea în școli a programului Educație pentru 

Viață, care ar include mai multe module, atât opționale, cât și obligatorii printre care: educație civică, sanitară, sexuală, 
educație pentru alimentație sănătoasă, pentru prim-ajutor, educație juridică, financiară, rutieră. 

Această schemă educațională ar fi adaptată în funcție de ciclul de învățământ.  
În același timp, părinţii vor putea opta pentru a-şi retrage copiii de la modulul de Educaţie sexuală, după cum se 

procedează în prezent în cazul orelor de religie, iar nota finală va fi calculată în baza rezultatelor obţinute la celelalte module. 
Obiectivul principal este promovarea unui curriculum care să corespundă nevoilor societății actuale și pregătirii elevilor pentru 
problemele cu care se vor confrunta în viitor. 

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Credeți că intrarea în vigoare a acestui program ar fi posibilă începând cu anul școlar următor?  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 27 - 2021  
Săptămâna 4 – 8 octombrie 2021  

 

 

80 
 

2. Luați în calcul extinderea măsurii prin care părinții își pot retrage copiii de la un anumit modul și în cazul altor 
discipline?  

Solicit răspuns în scris.                    Deputat 
Cu deosebită stimă,       Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

Adresată domnului Tánczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  
 

Pașaport verde pentru autoturisme 
Stimate domnule ministru,  
Conform declarațiilor făcute în cadrul conferinței Green Report „Mobility and the city”, autoturismele electrice ar urma 

să capete numere de înmatriculare distincte, care să indice caracterul lor nepoluant. Totodată, proprietarii acestor autoturisme 
vor beneficia implicit de facilități în capitală și în marile orașe, precum prioritate la locurile de parcare și permiterea accesului 
în anumite zone. Culorile distincte ale noilor numere de înmatriculare vor fi verde și alb.  

Această inițiativă vine ca un efort suplimentar pentru a reduce poluarea și a îmbunătăți calitatea aerului. Pașaportul 
verde urmează să fie aprobat printr-o hotărâre comună cu Ministerul Afacerilor Interne, care și-a declarat suportul pentru un 
astfel de program legislativ.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Considerați o soluție fezabilă acordarea pașaportului verde și în cazul transportului în comun, iar facilitățile să fie 

conectate cu un preț mai accesibil pentru călători, fiind astfel încurajați să opteze pentru acestea?  
2. Pe lângă inițiativa intitulată „Vinerea Verde”, aveți în plan introducerea altor programe pentru a-i descuraja pe români 

să utilizeze frecvent autoturismele proprii în orașele mari?  
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor   
 

Criza sectorului de transport 
Stimate domnule ministru,  
În cadrul celei de-a 76-a Adunare Generală a ONU a fost înaintată o scrisoare comună semnată inclusiv de Asociația 

Internațională a Transportului Aerian (IATA), Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere (IRU) și Federația Internațională 
a Lucrătorilor din Transport (ITF) care semnalează problemele colective grave din industria transporturilor la nivel global.  

Indiferent dacă este vorba de transportul marin, terestru, aerian, angajații au trebuit să facă față de la începutul pandemiei 
restricțiilor de călătorie și regulilor care implică testarea periodică pentru a menține lanțurile de aprovizionare în mișcare.  

În momentul de față, așa cum au semnalat și lanțurile de transport din România, s-a ajuns într-un punct de solicitare 
maximă, volumul de muncă fiind prea mare, iar numărul șoferilor calificați nu este nici pe departe suficient. La această situație 
dificilă se adaugă și cerințele epidemice diferențiate în funcție de țară.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce măsură credeți că ar putea veni în ajutorul angajaților din industria transporturilor în România?  
2. Cum va fi facilitată testarea periodică pentru șoferii calificați în contextul valului patru al pandemiei de Covid-19?  

Solicit răspuns în scris.     
Cu deosebită stimă,         Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei 
Abandonarea timpurie a școlii 

Stimate domnule ministru, 
În perioada 2012-2021, România a cheltuit peste 2 miliarde de lei pentru a reduce procentual rata de părăsire timpurie a 

școlii, potrivit datelor furnizate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Cu toate acestea, rata acestui indicator a 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 27 - 2021  
Săptămâna 4 – 8 octombrie 2021  

 

 

81 
 

scăzut de la 17,8% în 2012, la 15,6% în 2020. De precizat că în 2019, acest indicator a înregistrat valoarea de 15,3%, fiind cea 
mai mică valoare în perioada analizată, observându-se astfel o creștere în anul 2020.1  

De asemenea, Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România avea drept obiectiv ca până în 2020 să 
atingă valoarea de 11,3%.  

Ținând cont de datele prezentate mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. În acest moment, care este numărul tinerilor, atât din mediul urban, cât și din mediul rural, care au renunțat la 

continuarea studiilor obligatorii?  
2. Care considerați că sunt principalele cauze care îi determină pe tineri să abandoneze școala? 
3. Există date cu privire la tinerii care au urmat altă formă de școlarizare sau formare profesională? 
4. La nivel ministerial, există o strategie prin care tinerii să fie sprijiniți în lupta împotriva pierderii treptate a interesului 

pentru educație? 
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 Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Prima ambarcațiune 100% electrică, menită să curețe apele 
Stimate domnule ministru, 
Anual, putem observa o creștere a prezenței deșeurilor, în special plastice, în cursurile de apă, în lacuri naturale și de 

acumulare, precum și în apele marine. Mai mult, în unele localități există depozite de deșeuri necontrolate. 
În România, de Ziua Mediului s-a realizat o acțiune de ecologizare a lacului Tărlung – Săcele, județul Brașov cu prima 

ambarcațiune 100% electrică, cu 0 emisii, care are drept scop colectarea deșeurilor din apele României, conform unui 
comunicat de presă al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.2  

Având în vedere gravitatea problemei, dar și acțiunile ministerului, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. La nivel național, câte controale a efectuat în acest an Apele Române?  
2. La nivel național, câte amenzi s-au aplicat în acest an având drept cauză depozitele de deșeuri necontrolate? 
3. Câte acțiuni de ecologizare s-au efectuat în anul 2021 cu ambarcațiunea 100% electrică? 
4. Câte acțiuni de ecologizare și ce ape sunt vizate în următorul an? 

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 Dan Vîlceanu,ministrul Finanțelor 

e-Factura 
Stimate domnule ministru, 
Proiectul „E-factura – sistem obligatoriu de facturare electronică“ a fost demarat în luna martie 2020 de către Ministerul 

Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea eficientizării colectării impozitelor și taxelor.3 
Odată cu luna septembrie 2021, Ministerul Finanțelor, prin Centrul Național pentru Informații Financiare, s-a 

implementat, în cadrul unui program pilot, un sistem de facturare electronică ce permite încărcarea, stocarea și descărcarea 
facturilor emise de agenții economici în relație cu instituțiile publice, pentru operaționalizarea cadrului normativ prevăzut de 
Directiva 2014/55/UE privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice. 

                                     
1 https://www.edupedu.ro/analiza-romania-a-cheltuit-peste-2-miliarde-de-lei-pentru-reducerea-ratei-de-parasire-timpurie-a-scolii-in-ultimii-
9-ani-iar-indicatorul-a-scazut-cu-doar-2-puncte/ 
2 http://www.mmediu.ro/articol/comunicat-de-presa-de-ziua-mediului-a-fost-lansata-la-apa-prima-ambarcatiune-100-electrica-proiectata-
sa-curete-apele-romaniei-de-gunoaie/4263 
3 https://mfinante.gov.ro/prezentare-e-factura 
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Luând în considerare cele prezentate mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care sunt primele rezultate ale programului pilot de facturare electronică? 
2. Când și cum preconizați că se va extinde această platformă? 
3. Există un plan pentru dezvoltarea sistemului generalizat de facturare electronică? 

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 Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Reîmpădurirea terenurilor forestiere din judeţul Cluj 
Stimate domnule ministru, 
Cunoaşteţi foarte bine necesitatea procesului de împădurire şi reîmpădurire a fondului forestier autohton, devenit un 

demers imperios necesar după tăierile şi despăduririle haotice de după 1990.  
În România există în prezent sute de mii de terenuri degradate, de pe care au fost tăiaţi arborii, iar acum constituie un 

pericol permanent din cauza eroziunii solului.  
Din păcate, defrişările au avut loc pe toate suprafeţele ţării, atât în zonele de şes, cât şi în zonele de munte şi chiar 

alpine, iar judeţul Cluj nu a făcut excepţie de la această regulă. 
 Vă întreb respectuos: 
1. Ce acţiuni de reîmpădurire are în plan Ministerul pe care îl conduceţi în următoarea perioadă, atât la nivelul ţării, cât 

şi judeţul Cluj? 
2. Care este suprafaţa terenurilor degradate din cauza defrişărilor, atât pe plan național, cât și în județul Cluj? 
3. Cum combateţi procesele de eroziune a solului şi alunecările de teren survenite în urma tăierilor de păduri? 
4. Ce suprafaţă de pădure administrează în prezent Direcţia Silvică Cluj, comparativ cu anul 1990? 
Solicit răspuns scris.       Deputat 

Cristina Burciu 
*** 

Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii  
 

Situaţia muzeelor clujene aflate în curs de retrocedare 
Stimate domnule ministru, 
Mai multe instituţii prestigioase din domeniul cultural şi-au exprimat îngrijorarea faţă de situaţia în care se află muzee, 

centre culturale, case memoriale, palate, colecţii, biblioteci şi alte instituţii culturale de prim rang din marea majoritate a 
judeţelor țării. Un număr consistent de astfel de unităţi culturale, peste 60, sunt obligate în urma unor sentinţe judecătoreşti să 
elibereze imobilele în care funcţionează de ani de zile. Sunt imobile care au fost sau sunt în curs de retrocedare, iar acum se 
văd nevoite să îşi mute patrimoniul în alte spaţii, fiind ameninţate cu dispariţia. 

Consecinţele acestor acţiuni de retrocedare a muzeelor din România, majoritatea din patrimoniul cultural naţional, sunt 
dezastruoase pentru cultura naţională. Efectele negative s-ar putea transpune în degradarea gravă a patrimoniului cultural 
naţional mobil deţinut de aceste muzee, sau scoaterea lor de facto din circuitul educaţional şi turistic.  

Având în vedere consecinţele nefericite ale retrocedărilor acestor instituţii culturale de prim rang ale României, vă întreb 
cu respect domnule ministru: 

1. Ce măsuri are în vedere Ministerul Culturii pentru a împiedica retrocedarea muzeelor din România, şi, implicit, a 
salva patrimoniul cultural? 

2. Care este situaţia actuală a retrocedării muzeelor, centrelor culturale, caselor memoriale, palatelor, colecţiilor, 
bibliotecilor şi altor instituţii culturale din județul Cluj? 

3. Câte astfel de spații au fost retrocedate după 1990 în județul Cluj și ce destinații au primit ulterior acestea? 
Solicit răspuns scris.      

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 




