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

Sesiunea februarie – iunie 2022 
 

(Situaţia cuprinde datele la 11.02.2022) 
 

Totalul iniţiativelor legislative      1509  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1469 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 40 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 46 

      53 

– votate  
 

     51    

             din care: - înaintate la Senat        5 

                            - în procedura de promulgare 21 

                            - promulgate*   0 

                            - respinse definitiv 25 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1455 

a) pe ordinea de zi 406 

b) la comisii  
 

1024 
 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 

6 

3) Desesizări 2 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 4 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 4 

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

 
 Cele 51 de iniţiative legislative votate privesc: 

                    17 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
                                12 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                  2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  3 proiecte de legi 
                     34 de propuneri legislative 
                             din careern:n care 
     0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2022 au fost promulgate 23 de legi, din inițiativele legislative adoptate în anul 2021. 
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților  

 
 
 
 

Şedinţele din zile de luni, 7, marți, 8 și miercuri, 9 februarie 2022 
        
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 81  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          29               

30        

   - votate 30 
                            - la Senat   1 
                            - lanpromulgare   5 
                            - respinse definitiv 24 
   - retrimise la comisii 4 

 
 

Cele 30 de iniţiative legislative votate privesc: 
Nnn      4 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 
                       2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                       2 proiecte de legi 
Nnnn            26 de propuneri legislative   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ives   
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ives r  C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
în săptămâna 7 - 9 februarie 2022 

 

 I. Hotărâri ale Camerei Deputaților 

1. 
PHCD 8/2022 - Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților  

  

 

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

1. 
PL-x 136/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2021 pentru aprobarea 
schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022  

2. Pl-x 543/2021 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.311/2015 privind schemele de garantare a 
depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare 

 
      3. 

 
  PL-x 435/2019 - Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri   
  financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi  
  Administraţiei   
 

      4.   PL-x 345/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2021 privind acordarea  
  unor gratuități anumitor categorii de participanți la Campionatul European de Fotbal 2020  
 

      5. PL-x 579/2021 - Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Autorităţii Electorale 
Permanente ca membru cu drepturi depline la Reţeaua de Competenţe Electorale Francofone (RECEF)  
 
 

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

1. Pl-x 431/2021 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apă și canalizare  
 

  

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

 

1. PL-x 303/2020/2021 - Legea pentru modificarea și completarea art.435 din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal  
(Reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.845 din 18 noiembrie 2020, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.500 din 13 mai 2021)     
                              

2. PL-x 516/2020 - Proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri de limitare a efectelor negative generate de 
situațiile de pandemie  
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3. Pl-x 175/2019 - Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art.291 alin.(2) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal  
 

4. PL-x 270/2019/2020 - Legea pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 
(Reexaminată la cererea Preşedintelui României) 
 

5. Pl-x 610/2018 - Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice        
          

6. Pl-x 206/2019 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată  
 

7. Pl-x 268/2020 - Propunerea legislativă pentru completarea art.26 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor 
                                             

8. Pl-x 115/2018 - Propunerea legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice     
              

9. PL-x 644/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de 
teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Șișești” - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul 
Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție „Construire 
Spital Clinic Regional de Urgență Brașov”  
 

10. Pl-x 847/2015 - Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic  
 

11. PL-x 395/2012 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor 
şi drepturile conexe  
 

12. PL-x 217/2018 - Proiectul de Lege pentru reglementarea  unor aspecte ale activităţii comerciale şi pentru 
modificarea unor acte normative  
 

13. Pl-x 680/2011/2014 - Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative  
(Reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.3 din 15.01.2014, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.71 din 29.01.2014)  
 

14. Pl-x 289/2021 - Propunerea legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  
 

15. PL-x 129/2019 - Proiectul de Lege privind transparenţa în domeniul lobby-ului şi al reprezentării intereselor  
 

16. PL-x 614/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative privind finalizarea cu celeritate a 
procesului de retrocedare în natură a terenurilor  
 

17. Pl-x 61/2018 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 a societăţilor  
 

18. Pl-x 60/2018 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 a societăţilor  
 

19. PL-x 462/2013 - Proiectul de Lege privind reproducerea umană asistată medical   
               



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 2 - 2022  
Săptămâna 7 – 11 februarie 2022  

 

 

6 
 

20. PL-x 55/2021 - Proiectul de Lege privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, ca 
urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016, precum și a unor măsuri pentru buna organizare 
a acestora   
                    

21. Pl-x 419/2019 - Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă  
 

22. PL-x 45/2021 - Proiectul de Lege privind transmiterea unei părți din imobilul „Palatul Parlamentului”, 
proprietate publică a statului, din administrarea Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în 
administrarea Senatului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative     
        

23. PL-x 498/2019 - Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal   
 

24. PL-x 518/2019 - Proiectul de Lege pentru modificarea art.387 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal  
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D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de  10 februarie 2022 ) 

 

I.  În perioada  7 – 10 februarie 2022  
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 13 rapoarte, din care 1 raport 
suplimentar. 

Comisiile permanente au depus  66  avize. 
Cele 13 rapoarte depuse sunt:  

♦ Rapoarte de adoptare   9 
♦ Rapoarte de respingere  4 

Rapoartele elaborate se referă la: 
♦ Ordonanțe de urgență ale Guvernului      4 
♦ Proiecte de legi și propuneri legislative  9  

  Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 1038 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  130 pentru raport 

suplimentar. 

II. De la începutul actualei legislature 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  742 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
619 17 

♦ rapoarte suplimentare 
73 4 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 0 

TOTAL 721 21 

 

 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                   ANEXĂ 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaților pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada 7 -  10  februarie  2022 

I. Comisia economică 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 1/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.134/2021 pentru 
aprobarea Acordului de 
împrumut (Mecanismul 
de redresare şi rezilienţă) 
dintre Comisia Europeană 
şi România, semnat la 
Bucureşti la 26 noiembrie 
2021 şi la Bruxelles la 15 
decembrie 2021 – raport 
comun cu Comisia 
pentru buget 
 

Aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare şi 
rezilienţă) dintre Comisia Europeană şi România, semnat la 
Bucureşti la 26 noiembrie 2021 şi la Bruxelles la 15 decembrie 
2021. Potrivit Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 
noiembrie 2021, sumele împumutului vor fi disponibilizate în 10 
tranşe, în baza îndeplinirii de partea română a jaloanelor şi ţintelor 
în cadrul reformelor şi investiţiilor asociate împrumutului, astfel 
cum sunt prevăzute în Anexa la această Decizie. Totodată, 
Comisia Europeană va disponibiliza o prefinanţare de 13% din 
împrumut (cca. 1,84 mld. EUR), după intrarea în vigoare a 
Acordului. Prefinanţarea va fi dedusă procentual din valoarea 
Tranşelor care vor fi disponibilizate ulterior din împrumut, până la 
compensarea în totalitate a acesteia, România putând însă solicita 
accelerarea compensării prefinanţării prin deducerea unor sume 
mai mari din Tranşa/Tranşele uterioare. În situaţia în care sumele 
din prefinanţare nu pot fi justificate până la data de 31 decembrie 
2026, acestea vor fi rambursate Comisiei Europene, după cum va 
stabili Comisia Europeană. Aplicarea prevederilor Acordului se va 
realiza de către Ministerul Finanţelor, în calitate de Împrumutat şi 
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de 
Coordonator Naţional al Planului Naţional de Redresare şi 
Rezilienţă, potrivit atribuţiilor specifice 

Guvern 

 
 

8.02.22 
 
 

Raport de 
aprobare 
(14/R din 
9.02.22) 

2 PLx 543/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.311/2015 privind 
schemele de garantare a 
depozitelor şi Fondul de 
garantare a depozitelor 
bancare – raport comun 
cu Comisia pentru 
buget 

Modificarea şi completarea Legii nr.311/2015. Potrivit expunerii 
de motive, proiectul vizează modificări în legătură cu resursele 
financiare ale FGDB, extinderea ariei depozitelor acoperite ce 
beneficiază de protecţie peste plafonul standard de acoperire, 
alinierea regimului aplicabil depozitelor pentru care se aplică un 
nivel al garantării peste plafonul standard de acoperire la 
recomandările Comisiei Europene şi la practica celorlalte scheme 
de garantare a depozitelor, modificarea dispoziţiilor privind 
desemnarea membrilor Comitetului director al FGDB, asigurarea 
cadrului legal necesar funcţionării FGDB în eventualitatea în care 
resursele de finanţare a cheltuielilor de funcţionare sunt 
insuficiente sau au fost epuizate 

Guvern 
2.02.22 
8.0222 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 
(590/RS din 

8.02.22) 



 

 
II. Comisia pentru buget 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 1/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.134/2021 pentru aprobarea 
Acordului de împrumut 
(Mecanismul de redresare şi 
rezilienţă) dintre Comisia 
Europeană şi România, semnat 
la Bucureşti la 26 noiembrie 
2021 şi la Bruxelles la 15 
decembrie 2021 – raport 
comun cu Comisia 
economică 

Aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de 
redresare şi rezilienţă) dintre Comisia Europeană şi 
România, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2021 şi la 
Bruxelles la 15 decembrie 2021. Potrivit Deciziei de punere 
în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021, sumele 
împumutului vor fi disponibilizate în 10 tranşe, în baza 
îndeplinirii de partea română a jaloanelor şi ţintelor în cadrul 
reformelor şi investiţiilor asociate împrumutului, astfel cum 
sunt prevăzute în Anexa la această Decizie. Totodată, 
Comisia Europeană va disponibiliza o prefinanţare de 13% 
din împrumut (cca. 1,84 mld. EUR), după intrarea în vigoare 
a Acordului. Prefinanţarea va fi dedusă procentual din 
valoarea Tranşelor care vor fi disponibilizate ulterior din 
împrumut, până la compensarea în totalitate a acesteia, 
România putând însă solicita accelerarea compensării 
prefinanţării prin deducerea unor sume mai mari din 
Tranşa/Tranşele uterioare. În situaţia în care sumele din 
prefinanţare nu pot fi justificate până la data de 31 
decembrie 2026, acestea vor fi rambursate Comisiei 
Europene, după cum va stabili Comisia Europeană. 
Aplicarea prevederilor Acordului se va realiza de către 
Ministerul Finanţelor, în calitate de Împrumutat şi 
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de 
Coordonator Naţional al Planului Naţional de Redresare şi 
Rezilienţă, potrivit atribuţiilor specifice 

Guvern 

 
 

8.02.22 
 
 

Raport de 
aprobare 
(14/R din 
9.02.22) 

2 PLx 550/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.107/2021 pentru 
modificarea articolului unic 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2021 privind 
prorogarea termenelor 
prevăzute la art.II pct.9 şi 
art.III din Legea nr.295/2020 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.207/2015 

Prorogarea termenelor prevăzute la art.II pct.9 şi art.III din 
Legea nr.295/2020, cu privire la preluarea activităţii de 
soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva titlurilor de 
creanţă, precum şi a altor acte administrativ-fiscale emise de 
organul fiscal central de la 1 octombrie 2021 la 31 martie 
2022 

Guvern 8.02.22 

Raport de 
aprobare 
(15/R din 
10.02.22) 



 

privind Codul de procedură 
fiscală, precum şi aprobarea 
unor măsuri fiscal-bugetare 

3 PLx 15/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Contractului de 
finanţare ( Spitalul Regional 
de Urgenţă Cluj) dintre 
România şi Banca Europeană 
de Investiţii, semnat la 
Bucureşti la 11 noiembrie 
2021 şi la Luxemburg la 15 
noiembrie 2021 

Aprobarea Contractului de finanţare (Spitalul Regional de 
Urgenţă Cluj) dintre România şi Banca Europeană de 
Investiţii, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2021 şi la 
Luxemburg la 15 noiembrie 2021. Conform contractului de 
finanţare, împrumutul B.E.I. în valoare de 305 milioane euro 
reprezintă aproximativ 67% din costul net aferent 
obiectivului Spital Regional de Urgenţă Cluj. Diferenţa de 
aproximativ 150,4 milioane euro (33%) din costul total net, 
la care se adaugă taxele şi impozitele aferente proiectului, se 
vor asigura de partea română din fonduri nerambursabile şi 
de la bugetul de stat. Proiectul se realizează pe o perioadă de 
7 ani, respectiv 2020-2026, data finală de disponibilizare a 
împrumutului fiind de până la 72 de luni de la data semnării 
contractului de finanţare. Conform contractului de finanţare, 
împrumutul poate fi tras în maxim 30 de tranşe, valoarea 
minimă a unei tranşe fiind de 10 milioane euro. 
Implementarea Proiectului va fi asigurată de Ministerul 
Sănătăţii, în calitate de agenţie de implementare (Promotor), 
acestuia delegându-i-se întreaga autoritate şi responsabilitate 
privind realizarea Proiectului şi utilizarea fondurilor alocate. 
Ministerul Sănătăţii va implementa Proiectul printr-o 
Unitate de implementare constituită în cadrul acestuia. 
Ministerul Finanţelor şi Ministerul Sănătăţii vor încheia un 
Acord Subsidiar, prin care vor stabili drepturile şi obligaţiile 
părţilor în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor 
Contractului de finanţare şi realizarea Proiectului 

Guvern 6.10.21 

Raport de 
aprobare 
(16/R din 
10.02.22) 

4 PLx 16/2022 

Proiect de Lege pentru 
ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi 
Guvernul Regatului Haşemit 
al Iordaniei privind cooperarea 
în domeniul prevenirii, 
limitării şi înlăturării efectelor 
dezastrelor, semnat la 4 aprilie 
2021, la Amman 

Ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în 
domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor 
dezastrelor, semnat la 4 aprilie 2021, la Amman. Acordul 
stabileşte scopul cooperării, desemnarea autorităţilor 
competente pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Acordului, constituirea Comisiei Mixte Permanente de 
cooperare în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturarea 
efectelor dezastrelor şi sarcinile acesteia, solicitarea 
ajutorului şi schimbul de informaţii, modalităţile de acordare 
a ajutorului şi alte forme de cooperare, coordonarea şi 
desfăşurarea operaţiunilor de acordare a ajutorului, trecerea 
frontierei de stat de către membrii echipelor de acordarea a 

Guvern 8.02.22 

Raport de 
aprobare 
(17/R din 
10.02.22) 



 

 
III. Comisia pentru industrii 

ajutorului, utilizarea aeronavelor, colaborarea cu organizaţii 
internaţionale şi naţionale, protecţia datelor şi a informaţiilor 
clasificate, dispoziţii cu caracter procedural 

5 PLx 543/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.311/2015 privind 
schemele de garantare a 
depozitelor şi Fondul de 
garantare a depozitelor 
bancare – raport comun cu 
Comisia economică 

Modificarea şi completarea Legii nr.311/2015. Potrivit 
expunerii de motive, proiectul vizează modificări în legătură 
cu resursele financiare ale FGDB, extinderea ariei 
depozitelor acoperite ce beneficiază de protecţie peste 
plafonul standard de acoperire, alinierea regimului aplicabil 
depozitelor pentru care se aplică un nivel al garantării peste 
plafonul standard de acoperire la recomandările Comisiei 
Europene şi la practica celorlalte scheme de garantare a 
depozitelor, modificarea dispoziţiilor privind desemnarea 
membrilor Comitetului director al FGDB, asigurarea 
cadrului legal necesar funcţionării FGDB în eventualitatea 
în care resursele de finanţare a cheltuielilor de funcţionare 
sunt insuficiente sau au fost epuizate 

Guvern 
2.02.22 
8.0222 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 
(590/RS din 

8.02.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 
431/2021 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare – 
raport comun cu Comisia pentru 
administrație 

Modificarea şi completarea Legii serviciului de 
alimentare cu apă şi canalizare nr.241/2006. Se 
preconizează ca persoanele juridice care realizează 
sisteme proprii de alimenatare cu apă să obţină avizul de 
la operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare din aria deservită, precum şi avizul de 
gospodărire a apelor emis de Administraţia Naţională 
„Apele Române”. Totodată, se propune ca strategiile 
tarifare ale serviciilor de alimentare cu apă şi de 
canalizare elaborate de către asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară să fie aprobate prin hotărârile acestor 
asociaţii 

14 
deputați 

8.02.22 

Raport de 
respingere 

(9/R din 
9.02.22) 



 

 
IV. Comisia pentru administrație 

 
 
 
 
 

2 PLx 
172/2020 

Proiect de Lege pentru completarea 
articolului 2 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.33/2007 
privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.160/2012, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

Completarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2007, în sensul ca, începând cu data de 
1 ianuarie 2020, nivelul tarifelor şi contribuţiilor 
prevăzute la alin.(2) al art.2, se stabileşte anual prin 
ordin al preşedintelui ANRE şi se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I 

18 
deputați 

8.02.22 

Raport de 
respingere 
(11/R din 
9.02.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 579/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea 
plăţii cotizaţiei anuale de 
participare a Autorităţii Electorale 
Permanente ca membru cu drepturi 
depline la Reţeaua de Competenţe 
Electorale Francofone (RECEF) – 
raport comun cu Comisia 
juridică 

Aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce revine Autorităţii 
Electorale Permanente, pentru participarea în calitate 
de membru cu drepturi depline la Reţeaua de 
Competenţe Electorale Francofone (RECEF), în limita 
echivalentului în lei al sumei de 1.350 euro/an. 
Sumele prevăzute se asigură din bugetul de stat, prin 
bugetul anual aprobat Autorităţii Electorale 
Permanente 

3 deputați 
14.12.21 
3.02.22 

Raport de 
aprobare 
(6/R din 
8.02.22) 

2 Plx 431/2021 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare 
– raport comun cu Comisia 
pentru industrii 

Modificarea şi completarea Legii serviciului de 
alimentare cu apă şi canalizare nr.241/2006. Se 
preconizează ca persoanele juridice care realizează 
sisteme proprii de alimenatare cu apă să obţină avizul 
de la operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare din aria deservită, precum şi avizul de 
gospodărire a apelor emis de Administraţia Naţională 
„Apele Române”. Totodată, se propune ca strategiile 
tarifare ale serviciilor de alimentare cu apă şi de 
canalizare elaborate de către asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară să fie aprobate prin hotărârile acestor 
asociaţii 

14 deputați 8.02.22 

Raport de 
respingere 

(9/R din 
9.02.22) 



 

 
 
V. Comisia  pentru sănătate 

 
VI. Comisia pentru învățământ 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 567/2021 

Proiect de Lege privind 
participarea studenţilor 
şi a elevilor din 
instituţiile de 
învăţământ ale 
Ministerului Afacerilor 
Interne la activităţi din 
străinătate – raport 
comun cu Comisia 
pentru apărare 

Participarea studenţilor şi a elevilor din instituţiile de 
învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activităţi din 
străinătate. Potrivit proiectului, studenţii înmatriculaţi la 
programele de studii universitare de licenţă pentru formarea 
iniţială a ofiţerilor, organizate de Academia de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuza”, la forma de învăţământ cu frecvenţă 
şi elevii înmatriculaţi la şcolile pentru formarea iniţială a 
subofiţerilor şi agenţilor de poliţie ce funcţionează în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne se pot deplasa în străinătate în 
vederea participării la următoarele activităţi: conferinţe 
ştiinţifice sau de specialitate, stagii de pregătire, schimburi de 
experienţă sau vizite de documentare. Deplasarea şi 
participarea la aceste activităţi se realizează cu condiţia 
neafectării planului de învăţământ, în baza documentelor de 

Guvern 

 
7.12.21 
2.02.22 

 

Raport de 
aprobare  

cu 
amendamente 

(7/R din 
8.02.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 

PLx 407/2021 

 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.66/2021 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.126/2003 privind 
operarea, funcţionarea şi 
finanţarea asistenţei de urgenţă 
acordate cu elicoptere destinate 
serviciilor aeromedicale de 
urgenţă şi pentru simplificarea 
procedurilor de desemnare ale 
unităţilor sanitare ca operatori 
medicali, precum şi pentru 
abrogarea unor acte normative 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.126/2003, precum şi abrogarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.88/2005, şi a Ordonanţei de urgenţă 
nr.91/2011. Intervenţiile legislative vizează, 
asigurarea cadrului normativ coerent şi unitar în ceea 
ce priveşte desemnarea operatorilor aeromedicali prin 
hotărâre a Guvernului, şi crearea premiselor 
eficientizării misiunilor aeromedicale prin eliminarea 
situaţiilor, cunoscute în practică, în care operatorul 
aeromedical desemnat se află în imposibilitatea 
asigurării de personal medical pentru misiunile de 
salvare. În acest caz, operatorii medicali desemnaţi 
încheie protocoale de colaborare cu unităţi sanitare, 
care, prin personalul propriu din unităţile şi 
compartimentele de primiri urgenţe, vin în 
compunerea echipajelor medicale ale operatorului 
medical desemnat 

Guvern 8.02.22 

Raport de 
aprobare 
(12/R din 
9.02.22) 



 

cooperare internaţională încheiate la nivel de stat, 
guvernamental sau departamental, în domeniile de competenţă 
ale Ministerului Afacerilor Interne, sau a invitaţiilor primite de 
la instituţii de profil din străinatate 

2 PLx 538/2021 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
educaţiei naţionale 
nr.1/2011 

Completarea Legii nr.1/2011, în sensul instituirii obligaţiei de 
transmitere a raportărilor instituţionale şi a raportărilor 
individuale privind activitatea ştiinţifică a personalului 
didactic şi de cercetare, prin intermediul Platformei Naţionale 
de Raportare Unică în Învăţământul Superior 

27 parlam. 
2.02.22 
8.02.22 

Raport de 
aprobare  

cu 
amendamente 

(8/R din 
8.02.22) 

3 Plx 572/2021 

Propunere legislativă 
pentru abrogarea 
alin.(71) şi (72) ale 
art.168 din Legea 
educaţiei naţionale 
nr.1/2011 

Abrogarea alin.(71) şi (72) ale art.168 din Legea nr.1/2011, în 
sensul eliminării opţiunii de renunţare voluntară la titlul de 
doctor 

71 parlam. 8.02.22 

Raport de 
respingere 
(13/R din 
9.02.22) 

 
VII. Comisia juridică 

 
VIII. Comisia pentru apărare 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 579/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea 
plăţii cotizaţiei anuale de 
participare a Autorităţii Electorale 
Permanente ca membru cu 
drepturi depline la Reţeaua de 
Competenţe Electorale 
Francofone (RECEF) – raport 
comun cu Comisia pentru 
administrație 

Aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce revine 
Autorităţii Electorale Permanente, pentru 
participarea în calitate de membru cu drepturi 
depline la Reţeaua de Competenţe Electorale 
Francofone (RECEF), în limita echivalentului în lei 
al sumei de 1.350 euro/an. Sumele prevăzute se 
asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual 
aprobat Autorităţii Electorale Permanente 

3 deputați 
 

14.12.21 
3.02.22 

Raport de 
aprobare 
(6/R din 
8.02.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 

PLx 567/2021 

 

Proiect de Lege 
privind participarea 
studenţilor şi a 
elevilor din 
instituţiile de 
învăţământ ale 

Participarea studenţilor şi a elevilor din instituţiile de învăţământ 
ale Ministerului Afacerilor Interne la activităţi din străinătate. 
Potrivit proiectului, studenţii înmatriculaţi la programele de studii 
universitare de licenţă pentru formarea iniţială a ofiţerilor, 
organizate de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, la 
forma de învăţământ cu frecvenţă şi elevii înmatriculaţi la şcolile 

Guvern 

 
7.12.21 
2.02.22 

 

Raport de 
aprobare  

cu 
amendamente 

(7/R din 
8.02.22) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 

 Declarații 
 

România riscă să piardă orice pârghie de control în domenii economice critice, cu mare impact  
social, prin vânzarea companiilor valoroase ale statului! 

 
Vânzarea companiilor valoroase ale statului român, în contextul pandemiei, la prețuri mici, chiar derizorii, este o măsură 

total inoportună, cu un puternic caracter anti-național. Recurgând la astfel de practici, autoritățile din România își pot pierde, 
pe termen lung, orice pârghie de control în domenii economice critice cu mare impact social (energie, bănci, etc.) 

Partidul Social Democrat a apărat în Parlament avuția națională și capacitățile de producție ale statului român. În 2020, 
PSD a oprit guvernul să vândă pe nimic companiile profitabile de stat prin inițierea și adoptarea Legii 173/2020, prin care s-a 
interzis vânzarea „participațiilor statului” în perioada de criză generată de pandemie (în următorii 2 ani). Legea a fost inițiată 
de PSD în urma tentativelor Guvernului Orban de a scoate la vânzare părți mari din companiile profitabile. 

Intenția Guvernului de a vinde aceste companii se manifestase imediat după preluarea guvernării și pentru a ocoli 
această interdicție, cabinetul Orban emisese o ordonanță de urgență prin care a restrâns interdicția doar la vânzarea „acțiunilor” 
(nu a „participațiile statului”, cum era în legea PSD). Această modificare permitea privatizarea mascată a companiilor, sub 
forma vânzării activelor, respectiv a bunurilor deținute de aceste companii. Dacă luăm de exemplu cazul Hidroelectrica, în 
baza respectivei OUG, compania ar fi rămas cu același număr de acțiuni în următorii doi ani, dar ar fi putut vinde 
Hidrocentrala Porțile de Fier. Ar mai fi rămas astfel o companie doar pe hârtie! 

Soluția pentru salvarea sau consolidarea companiilor de stat aflate în dificultate este capitalizarea, așa cum a făcut 
guvernul PSD precedent cu CEC-ul, pe care l-a capitalizat cu aproape 1 miliard de lei, după acceptul Comisiei Europene. 

Alte state europene precum Germania, Polonia, Ungaria au o politică economică inteligentă prin care își protejează 
companiile strategice de privatizări / preluări în această perioadă de criză și incertitudini provocate de pandemie și salturile 
uriașe de preț de pe piața energiei. 

Guvernul de la Berlin a adoptat reglementări mai dure privind achiziționarea de acțiuni în companiile germane de către 
firmele din afara UE, o decizie menită să evite preluarea unor firme de importanță strategică ale statului. Măsura permite 
guvernului german să blocheze preluarea unor companii dacă există riscul ca expertiza (know-how) să ajungă peste hotare și să 
intervină în cazul în care un cumpărător acumulează o participație de 10%. 

În Polonia, noile reglementări de protecție elaborate se aplică companiilor publice, celor care produc software folosit în 
centralele energetice, transporturi, în sistemul de sănătate, precum și firmelor din energie, telecomunicații și apărare. Conform 
guvernului polonez, măsurile luate nu au rolul de a-i speria pe investitori, ci doar de a proteja companiile împotriva preluărilor 
ostile, pe fondul deteriorării situației economice. 

Deputat 
Mirela Adomnicăi 

*** 
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Creăm premisele unor recolte care să depășească toate recordurile producției comuniste 
 
Vă mulțumesc, domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Statisticile Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), dublate de cele ale Institutului 

Național de Statistică, care cuprind informații concrete despre evoluția tuturor recoltelor din România, începând cu jumătatea 
secolului trecut, continuă să constituie încă repere demne de invidiat pentru mulți dintre producătorii autohtoni, actuali.  

Prin comparație cu procedurile mult mai rudimentare, anterioare, dar care, per total, se dovedeau foarte productive, 
recoltele din ultimii ani au ajuns să depindă, în principal, dar și în egală măsură de finanțare și de vreme. Recordurile 
înregistrate la hectar la culturile de grâu, porumb, și la o parte dintre legume, după 1961, reprezintă, în continuare, ținte 
ambițioase pentru fermierii care acum au la îndemână tehnologii noi, de vârf, necesare prelucrării terenurilor și dezvoltării 
conforme a tuturor plantelor. Dar, pe lângă aceste atuuri rezultate din evoluția tehnologizării și a tratamentelor aplicate 
plantelor, investitorii români în agricultură au nevoie de sprijin pentru a dezvolta o economie durabilă, de încurajarea 
eforturilor lor de a contribui la obiectivele climatice și de mediu, elemente caracteristice ale Noii Politici Agricole Comune, și 
de un cadru legislativ care să conțină definirea măsurilor și intervențiilor necesare pentru reducerea vulnerabilității veniturilor 
lor în fața factorilor externi, inclusiv față de schimbările climatice.  

Planul Naţional Strategic pentru cheltuirea sumelor alocate ţării noastre prin Politica Agricolă Comună reprezintă 
principala premisă pentru următoarele recolte, care să depășească recordurile producției comuniste. Deși acest document este 
vital pentru atragerea celor peste 21 de miliarde de euro, în intervalul de timp 2021-2027, prin Politica Agricolă Comună, acest 
Plan a fost neglijat de fostul ministru liberal al Agriculturii, timp de un an, astfel încât a condus, după cum bine știți și 
dumneavoastră, la întârzierea nejustificată a trimiterii lui către Comisia Europeană în vederea aprobării. 

Este firesc ca mulți dintre dumneavoastră, stimați colegi de dreapta, să inventați tot felul de scuze pentru a masca acest 
dezinteres evident al fostelor guvernări Orban-Cîțu pentru agricultură, unul dintre domeniile primordiale ale economiei 
românești încă, doar că realitatea vă contrazice! La fel și faptele sau lipsa lor, dacă vorbim de obligația fostului șef al 
Agriculturii, domnul Oros, de a elabora acest Plan Național Strategic pe parcursul anului trecut, angajament pe care dumnealui 
însuși și l-a luat! Păcat că nu l-a mai și respectat! Mai mult decât atât, indiferența acestuia nu este singulară! Este de 
neconceput și nimic nu va justifica vreodată neincluderea în Planul Național de Redresare și Reziliență a agriculturii de către 
artizanul acestuia, domnul fost ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea! Din cauza amatorismului cras dovedit de 
Ghinea, agricultura românească a primit zero euro!  

Dar dezastrul integral, rezultat din procrastinarea și nepăsarea de dreapta a fost, din fericire, stopat prin intervenția 
rapidă și eficientă a actualei conduceri a Ministerului Agriculturii. În doar trei săptămâni, consultările online cu entităţile 
publice şi private implicate în elaborarea Planului Naţional Strategic s-au încheiat, iar începând de acum, strategia va fi supusă 
consultării publice în forma rezultată din dezbaterile cu fermierii. Tot luna aceasta, va fi finalizată încărcarea documentului în 
sistemul electronic al Comisiei Europene. Aprobarea PNS va avea loc cel târziu în şase luni de la prezentarea sa de către 
România.  

Dar seria noutăților favorabile tuturor fermierilor români continuă grație gestionării performante a acestui domeniu, în 
prezent, de către PSD, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată când acest portofoliu a fost deținut de vreun coleg ministru social-
democrat!  

Toate solicitările atât ale fermierilor, cât și ale reprezentanților producătorilor agricoli vor fi, în continuare susținute în 
rundele de negocieri ce vor urma, astfel încât să fie asigurate predictibilitatea și stabilitatea de care agricultura românească și 
industria alimentară au nevoie. Și pentru că am menționat cuvintele predictibilitate și stabilitate, mă văd obligat să dau încă un 
exemplu de seriozitate și interes cu care PSD tratează agricultura, respectiv programele de sprijin destinate legumicultorilor. 

Programul Tomata are alocat un buget de 225 de milioane de lei, echivalentul a 45 milioane de euro. Sprijinul individual 
aferent acestei măsuri este de 4.000 de euro pentru fiecare beneficiar care produce 3.000 de kg roșii/1.000 mp. De asemenea, 
pentru Programul Usturoi a fost alocat un buget de 22,2 milioane de lei sau 4,5 milioane de euro. Cât privește sprijinul 
individual, se acordă câte de 3.000 euro/cultură/hectar în condițiile unei producții minime de 3 kilograme de usturoi/10 mp. 
Pentru restul producțiilor deficitare, în speță ardeiul gras și/sau lung, kapia, castraveții, fasolea păstăi, salata verde, spanacul și 
ceapa, valoarea sprijinului este de 1.000 euro, oferiți fiecărui beneficiar. Însă aceste facilități extinse de actuala conducere 
social-democrată a Ministerului Agriculturii sunt completate, în plus, și de măsura reducerii accizei la motorină. Cu alte 
cuvinte, PSD oferă încă un sprijin consistent pentru agricultori, având în vedere că subvenția la motorina agricolă este de 1,630 
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lei/litru. La un calcul simplu, asta înseamnă un preț mai mic cu aproximativ 25% față de cel plătit la pompă, în mod curent de 
restul populației. Bugetul total dedicat pentru această formă de sprijin este de 309 milioane de lei. 

Așadar, dragi români și stimați colegi, dacă se vrea și se muncește, se poate! Și tocmai pe acest ansamblu de 
oportunități, puse la dispoziție de PSD pentru fermieri, la care se adaugă noile metode de intervenţie, aflate, acum, în analiza 
coaliției de guvernare, pentru sprijinirea producătorilor şi consumatorilor, se va putea vorbi, începând de anul acesta, de 
perspective demne de noi recorduri ale culturilor românești!  

Vă mulțumesc!        Deputat 
Adrian Alda 

*** 
 

Parcurs european pentru agricultură - Planul Naţional Strategic pentru perioada 2023-2027! 
 

Domnule președinte de ședință,  
Doamnelor și domnilor, 
Este de notorietate faptul că în ultimii ani sectorul agricol a fost vitregit de fonduri. Rezultatul se vede în nemulțumirile 

justificate ale fermierilor dar și în lipsa de pe piață a produselor românești. 
Alegerea unui comisar român pentru agricultură în persoana lui Dacian Cioloș nu ne-a folosit la nimic. Ba mai mult, sub 

această coordonare am ajuns să exportăm floarea soarelui în Franţa şi să importăm ulei. Potrivit Programului 2014 -2020 
elaborat sub directa sa oblăduire importăm produse finite şi exportăm materii prime.  

În vederea remedierii situației, noua conducere a întocmit Planul Naţional Strategic pentru perioada 2023-2027 care va 
fi depus la Comisia Europeană la finalul acestei luni, răspunzând astfel nevoilor fermierilor și comunităților rurale. 

Prevederile acestui Plan au ca scop “schimbarea la 180 de grade a viziunii de dezvoltare a agriculturii româneşti astfel 
ca să nu existe riscul să pierdem niciun eurocent”, după cum afirmă ministrul agriculturii Adrian Chesnoiu. Comisia 
Europeană, are la dispoziţie 6 luni de zile pentru evaluarea planurilor strategice pentru fiecare stat membru. 

Planul va fi prezentat în totală transparență, va fi discutat cu reprezentanții fermierilor urmând a fi redactat programul 
legislativ subsecvent aplicării. 

Corelat cu normele europene, acesta va cuprinde elemente noi și anume: 
- Eco-schemele care reprezintă un nou instrument menit să recompenseze fermierii care aleg să meargă mai departe în 

ceea ce priveşte protecţia mediului şi acţiunile în domeniul climei, sprijinind atingerea obiectivelor Pactului verde european. 
Sporeşte, de asemenea, transparenţa procesului de elaborare a planurilor strategice şi le oferă fermierilor, administraţiilor, 
oamenilor de ştiinţă şi părţilor interesate o bază pentru discuţiile ulterioare cu privire la utilizarea optimă a acestui nou 
instrument. 

- Agricultura ecologică având ca obiectiv concurența loială pentru fermieri și menținerea încrederii consumatorului; 
- Dezvoltarea zonei montane reprezintă o preocupare esențială ținând cont de faptul că 2022 este Anul Internațional al 

Dezvoltării Durabile a Munților. 
În concluzie, stimați colegi, stă în puterea noastră să redăm agriculturii României locul și rolul ce i se cuvin. 
Vă mulțumesc,  

Deputat 
Constantin Bîrcă 

*** 
Istoria ne arată că am reușit atunci când am rămas uniți în fața greutăților 

 
Stimate colege / Stimați colegi, 
Suntem cu toții obosiți din cauza crizelor cu care ne confruntăm. Cu toții ne dorim mai multă stabilitate. Ne dorim să 

avem stabilitate la nivel individual, ca să ne simțim în siguranță, să ne putem face planuri și să le realizăm. Avem nevoie de 
stabilitate ca să putem rezolva problemele curente și să construim un viitor așa cum ni-l dorim. 

Dar trăim o perioadă tumultoasă, turbulentă, iar crizele prin care trecem nu le-am provocat noi sau românii. Sunt crize 
care au venit peste noi și peste care trebuie să trecem împreună și, oricât de greu ne-ar fi, nu trebuie să ne lăsăm pradă 
deznădejdii. 

De doi ani suntem în plină criză sanitară care a afectat afacerile din România, locurile de muncă, dar și veniturile 
românilor. De câteva luni parcurgem criza prețurilor la gaze, care se răsfrânge și asupra prețurilor la produsele de consum.  
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În toată această avalanșă de probleme care vin peste noi, românii trebuie să se simtă protejați, să știe că statul este alături 
de ei, nu împotriva lor. 

Pentru a putea face față acestei perioade dificile, românii au nevoie de venituri stabile, de predictibilitate. Acum, când 
vedem efectele prețurilor crescute la energie, înțelegem mai bine importanța pachetului social pe care PSD l-a susținut și l-a 
promovat în cadrul actualei coaliții de guvernare. Acest pachet a oferit un sprijin însemnat pentru milioane de români.  

Însă nu trebuie să ne oprim doar la aceste măsuri. Trebuie să se intervină asupra cauzei principale care duce la creșterea 
inflației, a prețurilor la bunuri și produse, respectiv oprirea creșterii prețurilor la energie, prin reglementarea pieței și apoi, în 
funcție de situație se poate discuta de alte măsuri, cum e plafonarea prețurilor la alimentele de bază. Dar la fel cum 
reglementarea pieței de energie trebuie făcută la pachet cu un program masiv de investiții în creșterea producției de energie, tot 
așa plafonarea prețurilor la alimentele de bază trebuie făcută la pachet cu măsuri hotărâte de creștere a producției de alimente 
pe plan intern. 

Totodată, trebuie avut în vedere sprijinul acordat mediului de afaceri, grav încercat în această perioadă. Firmele 
românești au nevoie de susținere. PSD a venit cu mai multe propuneri care se vor resimți în redresarea întreprinderilor din 
România.  

Sunt multe lucruri ce pot fi îmbunătățite, astfel încât nemțenii și toți românii să poată trece cu bine peste această 
perioadă, iar măsurile propuse de PSD la guvernare sunt destinate lor.  

Istoria neamului nostru ne arată că am reușit atunci când am rămas uniți în fața greutăților. Nu putem face minuni peste 
noapte, dar putem munci cu responsabilitate, fiecare la locul său și, asemenea unei familii, indiferent în care parte a țării trăim, 
putem depăși aceste vremuri complicate împreună. Să fim o comunitate unită, cu grijă față de cei nevoiași, față de copii și 
oamenii în vârstă, cu grijă unii față de alții. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Oana-Gianina Bulai 

*** 
 

Cea mai mare sală de sport din România va fi construită în inima Moldovei 
 
Mult timp, în România, sportul a fost pus la coada priorităților de către autorități. Nu i s-a acordat atenția cuvenită, nu s-

a investit atât cât ar fi trebuit, nici în baze sportive, nici în oameni care să facă performanță.  
În ultima perioadă însă, vreau să cred că lucrurile s-au schimbat în bine. Am început să punem mai mult preț pe 

importanța sportului și să le acordăm sportivilor noștri respectul cuvenit. De asemenea, am început să investim mai mult în săli 
de sport. Iar o investiție de anvergură va fi demarată și în Iași. Vorbim despre construcția celei mai mari săli de sport din 
România. Aceasta va avea zece mii de locuri, asta în timp ce cea mai mare sala de sport existentă în România, cea de la Cluj, 
are momentan doar șapte mii de locuri.  

Cât despre numele sălii de sport, acesta este unul special. Sala se va numi “Regina Maria”.  De altfel, orașul Iași este cel 
în care a locuit regina Maria, alături de copii, în casa Cantacuzino‑Pașcanu, din anul 1916. Reședința reginei a fost un loc de 
întâlnire și de discuții pentru liderii politici, a fost destinația finală a mult or solicitări administrative din partea primăriei Iași și 
a guvernului, a fost locul în care se luau deciziile. 

Noua sală polivalentă va avea o formă inspirată de coroana Reginei Maria, suverana cea mai iubită de Armata Română 
și artizana României Mari. 

Primăria din Iaşi a aprobat deja demararea procedurilor necesare pentru construcţia Sălii Polivalente. Lucrările ar trebui 
să dureze 36 de luni, iar costurile se vor ridica la 43 de milioane de euro. Autoritățile din Iași așteaptă oferte de la firme până 
pe data de 10 martie. 

Sala, care va avea trei etaje, va fi construită în zona Moara de Vânt, pe un teren al municipalității care se află în 
vecinătatea viitorului Spital Regional de Urgență și a viitorului Stadion Municipal.  

Sala de sport din Iași va fi folosită pentru competiții sportive, dar și pentru antrenamentul sportivilor. Vor putea fi 
găzduite mai multe tipuri de competiții, precum gimnastică, handbal, baschet sau volei. De asemenea, sala va avea multiple 
facilități de servire pentru spectatori, spații comerciale, garderobe, puncte de prim ajutor, terase exterioare, dar și sisteme 
moderne de comunicare, multimedia și sonorizare. 

Am încredere că lucrările la această sală de sport vor debuta în scurt timp și că se vor găsi fondurile necesare pentru 
construcția ei. În urma finalizării sălii polivalente “Regina Maria”, Iașul va atrage mai mulți vizitatori, sportivi de performanță, 
competiții de renume, iar orașul celor șapte coline va deveni un centru al sportului românesc. 
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Vă mulţumesc,              
Deputat 

Vasile Cîtea 
*** 

 

Dezastrul ecologic de lângă localitățile Oltenița și Ulmeni ia amploare, județul Călărași  
devenind groapa de gunoi a municipiului București, sub privirile pasive ale autorităților 

 
Prin declarația politică din 7 septembrie 2021, am semnalat existenta unei probleme grave de sănătate publică cu care se 

confruntă municipiul Oltenița și localitatea învecinată, Ulmeni, și necesitatea intervenirii de urgență în vederea stopării 
dezastrului. Am așteptat luni de zile, alături de localnicii direct afectați, măsuri concrete din partea autorităților, dar astăzi 
constat că bat la uși închise, în timp ce situația din teren rămâne neschimbată. 

Vă reamintesc că în zona menționată este o bombă ecologică, sute de mii de tone de deșeuri menajere de la primăriile de 
sector ale municipiului București și din județe limitrofe fiind depozitate pe o suprafață de 100 de hectare aparținând 
administrației municipiului Oltenița. 

Gunoaiele produse de bucureșteni sunt îngropate în apropierea localităților menționate mai sus, sub masca unor 
operațiuni de sortare, generând consecințe extrem de nocive pentru localnici: un dezastru ecologic, o contaminare ireversibilă a 
zonei aflată în proximitatea fluviului Dunărea.  

Primăria municipiului Oltenița, Prefectura județului Călărași, Poliția județeană Călărași, Garda de Mediu, instițuții 
abilitate să intervină, au rămas în pasivitate, în ciuda consecințelor dezastuoase pentru sănătatea publică. 

Amintim că Agenția Națională pentru Protecția Mediului, instituția statului care are misiunea să protejeze cetățenii de 
efectele nocive ale poluării, a procedat la reautorizarea ilegală a gropii de gunoi de la Oltenița, care fusese închisă anul trecut. 

Cine se află în spatele acestei operațiuni toxice doarme liniștit și protejează afaceri de sute de milioane de euro în 
detrimentul vieții și sănătății unor comunități locale, care nu dețin mijloacele necesare să se apere.  

Asociația Cetățenească Ulmeni Călărași a realizat un studiu de sănătate publică, prin care demonstrează contaminarea 
populației cu mercur, plumb, antimoniu și cupru, substanțe extrem de nocive pentru organismul uman. În plus, incendiile de 
proporții din lunile august și septembrie 2021 de la groapa ilegală de gunoi din Oltenița, au sporit gradul de poluare deja 
existent. 

Trebuie intervenit de urgență pentru prevenirea riscurilor ecologice şi înlăturarea factorilor de poluare care periclitează 
grav sănătatea oamenilor. 

Deputat 
Dumitru Coarnă 

*** 
 

Securitatea energetică trebuie să fie o prioritate pentru România! 
Domnule președinte,   
Stimați colegi, 
Trecem astăzi printr-o criză în domeniul energetic, care din păcate îi afectează în primul rând pe români. Cetățenii 

acestei țări au nevoie de soluții urgente pentru rezolvarea problemelor ce au apărut odată cu facturile crescute la energie 
electrică și gaz. 

PSD a venit cu soluția plafonării prețurilor la energie și gaze, care a fost votată unanim în Parlament, fiindcă suntem 
într-o coaliție de guvernare și prioritatea noastră este protejarea românilor. Cu toate acestea, această soluție este una temporară, 
și este de datoria actualului ministru al energiei să vină cu o soluție pe termen lung! 

Românii își opresc căldura în locuințe și încearcă să fie cât mai economi pentru că nu au de unde să își plătească 
facturile. Resursele necesare vieții de zi cu zi au devenit un lux pentru mulți dintre români. Școlile au început să nu mai susțină 
orele cu prezența fizică, deoarece nu pot plăti aceste facturi enorme, spitalele și ele funcționează la limită, iar zeci de mii de 
angajați își pot pierde locurile de muncă, fiindcă multe companii vor fi trimise în faliment dacă nu se găsesc soluții concrete. 

Trebuie introduse sancțiuni acolo unde se refuză aplicarea legii plafonării și compensării, iar Ministerul Energiei trebuie 
să asigure aplicarea corectă a legii! De asemenea, ministrul Energiei, dl Virgil Popescu, trebuie să vină cu soluții urgente 
pentru ca prețurile să scadă după data de 1 aprilie! 
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PSD va vota pentru susținerea Guvernului Ciucă, fiindcă ne aflăm într-o coaliție, însă doresc să atrag atenția că fiecare 
ministru și fiecare partid este responsabil să găsească soluții pentru domeniul aferent. 

Potențialul țării noastre în acest domeniu este unul foarte mare, prin prisma depozitelor de gaz pe care le avem 
neexploatate, dar și a centralelor și complexurilor energetice existente din țară, care își pot crește producția, însă este nevoie de 
investiții și de o strategie clară pe termen mediu și lung!  

Securitatea energetică este o problemă de siguranță națională și trebuie să fie o prioritate pentru România. 
Vă mulţumesc! 

Deputat 
Romulus-Marius Damian 

*** 
 

PSD însănătoşeşte sistemul sanitar din România, cu profesionişti care iau măsuri eficiente 
 

Atunci când la conducerea unei instituţii se află un profesionist, rezultatele sunt pe măsura priceperii şi pregătirii 
acestuia. Din nefericire, la conducerea Ministerului Sănătăţii, în momente atât de grele ale pandemiei, s-au aflat personaje care 
s-au dovedit a fi doar nişte „experimente” eşuate. Iar acest lucru ne-a costat enorm. Ne-a costat zeci de mii de vieţi pierdute, 
suferinţa a altor sute de mii de familii, spitale sufocate şi cadre medicale ajunse la capătul puterii. 

Încă de la debutul pandemiei, PSD a susţinut permanent aplicarea unor măsuri clare, logice şi atât de necesare pentru ca 
efectele acesteia să fie diminuate. Nu s-a ţinut cont de nicio propunere şi consider că responsabilitatea, vina pentru tragedia din 
valurile anterioare ale pandemiei aparţin exclusiv celor care s-au prefăcut că nu îi aud pe profesioniştii din domeniul sanitar, 
deci a celor care au refuzat să le aplice. 

Ca atare, PSD și-a asumat actul guvernării și din dorința de a produce o schimbare reală in managementul crizei sanitare 
generate de pandemia cu coronavirus. 

Deși era mai comod să rămânem în opoziție, după dezastrul din valul 4 nu am putut rămâne impasibili în timp ce viața 
românilor era pusă în pericol. Iată că, după preluarea conducerii Ministerului Sănătăţii de către un profesionist, a fost conturată 
o strategie care s-a dovedit mult mai eficientă in prevenirea și diminuarea efectelor negative ale acestei pandemii. 

În acest moment, România este tot mai aproape de a depăși vârful valului 5. Chiar dacă numărul de cazuri confirmate a 
atins dublul vârfului valului 4, în valul 5 decesele și spitalizările sunt la un nivel semnificativ mai mic decât în valul anterior. 
Aceasta, în parte datorită agresivității mai reduse a variantei Omicron, dar și datorită măsurilor eficiente luate de ministrul PSD 
al Sănătății. 

Vorbim despre: Creșterea capacității de testare pentru identificarea din timp a infecțiilor care s-a realizat şi prin 
includerea medicilor de familie, dar şi a farmaciilor cu circuit deschis în testarea COVID-19. 

Astfel, a scăzut suprasolicitarea serviciilor de ambulanță și a direcțiilor de sănătate publică. 
Organizarea centrelor de evaluare pentru pacienții confirmați pozitiv, cu forme ușoare și medii de boala, care prezintă 

comorbidități, și care previne aglomerarea spitalelor este, fără îndoială, una dintre cele mai bune măsuri din această pandemie. 
Prin intermediul acestor centre de evaluare COVID, se vor putea evita internările în stadii avansate de boală şi decesul 
persoanelor cu forme grave şi se va reduce presiunea pusă pe spitale şi pe UPU-uri, astfel încât să se creeze un culoar liber de 
acces şi pentru pacienţii non-COVID care se vor putea prezenta la medic pentru controale periodice. 

De asemenea, am reuşit să asigurăm medicamentele necesare pentru tratarea infecției în fazele incipiente, pentru 
prevenirea formelor severe și a deceselor. În plus, primul medicament pentru tratarea COVID-19 a fost distribuit în spitalele de 
România și va fi folosit pentru pacienții infectați cu SARS-CoV-2 care se află în primele cinci zile de la debutul bolii. 

În concluzie, sunt convinsă că, aşa cum a anunțat și ministrul Sănătății, într-un timp relativ scurt, vom putea depăși acest 
nou val al pandemiei, pentru a putea relaxa restricțiile și să ne îndreptăm, astfel, cu pași mici, dar siguri, spre finalul acestei 
perioade dificile. 

Vă mulțumesc.                 Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
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Plafonarea prețurilor la alimentele de bază 
Stimaţi colegi, 
Creșterea galopantă aprețurilor la alimentele de bază din ultima perioadă a erodat puternic puterea de cumpărare a 

românilor. Cei mai afectați de aceste măriri au fost românii cu venituri mici, în special pensionarii sau persoanele aflate în 
situații de vulnerabilitate. 

Partidul Social Democrat este obligat să caute cele mai bune soluții pentru rezolvarea acestei crize sociale. 
Până la acest moment PSD doar a pus în discuție anumite principii, nu avem încă o decizie finală. Analizăm modelele 

care ar putea fi aplicate în România, dar în primul rând este nevoie de o reglementare a prețurilor la energie, pentru că aceasta 
este principala cauză a creșterii inflației. 

Am văzut în spațiul public emise tot felul de aberații, precum că vom reveni la raționalizarea alimentelor. Nimic mai 
fals, nimeni nu are în plan o asemenea soluție antisocială. 

Soluția gândită, în cazul aplicării unei plafonări, este să venim și cu o compensare, mai ales pentru producători. 
Producătorii nu vor pierde marja de profit, și așa mică pe care o au, și în niciun caz nu vor fi forțați să vândă sub prețul de 
producție. Instituirea unei scheme de ajutor similară ce cea de la energie. 

Evident că sunt grupuri de interese nemulțumite de ideea că Guvernul intervine pentru a opri creșterea prețurilor. Aceste 
grupuri lansează acele minciuni că oameni vor merge cu cartela la magazin, în încercarea de a compromite acest demers. Este 
o minciună. Nu se va duce nimeni cu cartela la magazin. Nici în PSD, nici în Guvern nu s-a discutat o asemenea aberație! 

PSD, însă, se va lupta pentru asigurarea unui trai decent pentru toți românii și nu poate și nici nu trebuie să stea 
impasibil la creșterea galopantă a prețurilor alimentelor de bază. 

Vă mulţumesc!       Deputat 
Mirela Furtună 

*** 
Reacordarea voucherelor de vacanţă şi scutiri de impozite, măsuri concludente  

pentru susținerea turismului românesc 
Domnule președinte de ședință,  
Stimați colegi, 
Partidul Social Democrat rămâne fidel principiilor care au certificat participarea sa la actul de guvernare, propunând, 

încă de la începutul acestui an, o serie de măsuri care să conducă la creșterea nivelului de trai al românilor. În această linie se 
înscriu propunerile făcute în scopul susținerii turismului autohton, prin intermediul cărora se dorește atât impulsionarea 
operatorilor economici, cât și încurajarea românilor de a alege destinații de vacanță din România. 

Demn de remarcat este că PSD a impus în programul de guvernare al coaliţiei reintroducerea obligativităţii acordării 
voucherelor de vacanţă. Astfel, un procent însemnat al românilor vor fi stimulați să își cheltuie banii pe sejururi și concedii în 
țară, sprijinind în acest mod semnificativ dezvoltarea turismului nostru. Reamintesc românilor că PSD a introdus aceste 
vouchere de vacanţă în urmă cu trei ani, iar reluarea acordării acestora, după ce au fost suspendate de către fosta guvernare 
PNL-USR, reprezintă un obiectiv extrem de benefic pentru populație. România va putea astfel să își intensifice potențialul 
turistic enorm de care dispune, creșterea fluxului de turiști ce se vor caza în țară prin intermediul acestor vouchere de vacanță, 
având scopul de a contribui reprezentativ la evoluția pozitivă a industriei turistice. 

Pe de altă parte, reacordarea acestor stimulente financiare destinate turismului vor avea și un rol favorabil secundar, 
respectiv devoalarea unităților de cazare, îndeosebi pensiuni, care încă mai funcționează la negru, eludând legea prin 
instrumente ale evaziunii fiscale. 

O altă decizie implementată de PSD în debutul acestui an se referă la noi măsuri destinate sectorului HoReCa. Este 
vorba de definitivarea cadrului legislativ, în vederea prelungirii scutirii de la plata impozitului specific datorat de operatorii 
economici din domeniu, pentru o perioadă de 180 de zile. În paralel, tot la propunerea Ministerului Finanţelor, s-a stabilit şi 
mecanismul de recalculare a impozitului specific datorat de agenții economici destinatari, prin scăderea acestei perioade din 
totalul de 365 de zile ale anului fiscal. 

În perioada următoare, PSD va continua impunerea strategiilor și politicilor publice care să contribuie la revitalizarea 
calității vieții românilor, prin adoptarea unor proiecte și programe guvernamentale menite să le ușureze traiul zilnic și să 
depășească efectele nefaste ale pandemiei, astfel încât să ne îndreptăm spre bunăstarea mult dorită de toată lumea. 

Vă mulțumesc.              Deputat 
Georgeta-Carmen Holban  

*** 
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Renegocierea PNRR pentru pensiile românilor reprezintă o necesitate reală și urgentă, dar și un act de onoare și 
respect pentru bătrânii noștri. Niciun factor extern nu trebuie să impună cum să trăiască pensionarii români mai ales 

că în țara noastră există cele mai mici pensii și cel mai mic salariu minim din UE alături de Bulgaria 
Doamnelor și domnilor, 
Stimați colegi, 
Rolul Planului Național de Redresare și Reziliență ar trebui să fie acela al unui instrument de ajutor pentru depășirea 

perioadei de recesiune economică din perioada COVID-19 și dezvoltarea de mecanisme de ameliorare a nivelului de trai al 
fiecărui european și în esență și al românilor ca cetățeni europeni. În ceea ce privește pensiile românilor, PNRR-ul actual în 
forma pseudo-negociată de guvernul PNL-USR-UDMR de anul trecut și Comisia Europeană, impune ca procentul din PIB 
alocat pensiilor să nu depășească 9.4% în perioada 2022-2070, ceea ce actualmente ar însemna chiar scăderea pensiilor, un 
scenariu de neacceptat având în vedere că media europeană în acest sens este mult mai mare, iar pensiile din România nu 
asigură pensionarilor nici pe departe un trai decent. Ținând cont de situația grea în care se află țară cu exploziile de prețuri la 
energie și gaze naturale este momentul oportun ca Planul Național de Redresare și Reziliență să fie renegociat punctual în 
acest sens și să fie corelat cu realitatea actuală a României. Politicienii români care se poziționează împotriva acestei 
renegocieri punctuale nu înțeleg sau nu vor să înțeleagă cât de important este ca bătrânii noștri să nu fie nevoiți să trăiască în 
sărăcie întrucât pensiile actuale din România nu asigură subzistența necesară unui trai decent. 

Realitatea este simplă pentru cei care vor să o perceapă ca atare: există o diferență majoră între România și celelalte țări 
din Vest, care au un plafon de 12-13% din PIB alocate sistemului de pensii. Impunerea acestui procent de 9.4% din PIB practic 
va fi mecanismul prin care se va frâna creșterea pensiilor românilor, atenție, în următorii 50 de ani; având în vedere 
instabilitățile și dinamica mondială nu se poate impune unui stat un astfel de angajament nici pe o perioadă medie, ce să mai 
vorbim de o perioadă atât de lungă, și fără ca societatea civilă sau pensionarii, pe care îi privește acest aspect, să fie consultați 
în acest sens. 

Logica dar și buna-credință în ceea ce privește impunerea acestui procent pot fi puse la îndoială, pe bună dreptate, de 
fiecare român tânăr sau bătrân care dorește să trăiască decent în țara sa împreună cu familia sa. Mai grav este că dacă urmărim 
declarația fostul ministru Cristian Ghinea, din 10 ianuarie 2022 ne îngrijorăm și mai mult de un posibil scenariu din spatele 
impunerii acestui procent. Acesta spunea că ,,procentul de 9,4 % din PIB este un succes politic, pentru că propunerea Comisiei 
era mult mai jos.” Adică Comisia Europeană a propus un procent și mai mic pentru pensiile românilor, un fapt incredibil 
pentru orice cetățean român. Românii își pun semne de întrebare privind impunerea acestui procent care oare ar fi fost acceptat 
de țări precum Germania, care au mereu în centru binele cetățeanului și nu acceptă impuneri de acest gen fără o dezbatere 
matură în societate și fără o consultare a categoriei sociale afectate de această reformă? Să ne gândim la salariul minim în 
Germania care a crescut după o dezbatere matură cu societatea civilă. Deci nu a fost limitat la un anume procent, ci din contră 
a crescut. 

De ce trebuie românii și în special pensionarii români să accepte să trăiască cu greutatea zilei de mâine în timpuri 
dificile cu prețuri mereu crescânde la alimente, energie și alte produse? 

Guvernul României trebuie să aibă capacitatea de a renegocia punctual acest obiectiv din PNRR cu Comisia Europeană 
întrucât cetățeni românii vor ca PNRR să reflecte o clară adaptare a cerințelor pentru fiecare stat în parte în funcție de realitatea 
socială și având în vedere că pensia medie din România este cea mai mică dintre statele europene.  

Partidul Social Democrat rămâne alături de cetățeni și consideră ferm că pe baza unei negocieri inteligente a PNRR cu 
Comisia Europeană, negociere care să fie bazată pe realitatea socială din România actuală, va fi creat cadrul optim de aplicare 
a Legii pensiilor, așa cum și-a luat angajamentul prin Programul de Guvernare. Această negociere nici vorbă să fie amânată 
până în 2023, ci ea trebuie să aibă loc în cel mai scurt timp pentru că veniturile românilor nu trebuie să fie afectate de acest 
calendar inadecvat pentru România. Procentul din PIB reprezentat de suma pensiilor în plată trebuie să fie comparabil cu 
nivelul statelor din UE.  

Nu doar calendarul european este important, deci nu termenul anului 2023 ca posibil pentru renegociere trebuie să fie 
premisa noastră ci înainte de toate calendarul unei guvernări pentru români, pentru că Guvernul și-a asumat ca în 120 de zile să 
fie stabilit calendarul pentru reintrarea în aplicare a Legii pensiilor adoptată în guvernarea PSD. 

Cu siguranță că toate proiectele din PNRR sunt importante pentru România însă nu putem să facem o ierarhizare a 
importanței acestora pentru că și crearea cadrului pentru aplicarea Legii pensiilor este la fel de important pentru români. Deci 
nu trebuie să ne gândim la pericolul unei potențiale decalări a absorbției de către România a fondurilor din PNRR, în cazul 
unei renegocieri a PNRR înainte de 2023.  România este onestă și dorește să fie tratată cu onestitate de orice partener și de 
instituțiile europene. Dacă procentul prevăzut în legea 127 era de 11.7% pentru plata pensiilor în funcție de contributivitate, iar 
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media Uniunii Europene este 12-13%, de ce România trebuie să fie limitată la 9.4%, inclusiv indemnizațiile și pensiile de 
serviciu? În mod evident este o lipsă de adecvare și de planificare rațională a negocierilor cu Uniunea Europeană, care nu face 
decât să adâncească sărăcia în care se află actualmente milioane de români. Partidul Social Democrat consideră nu doar 
oportună ci absolut necesară și urgentă posibilitatea de renegociere cel puțin legată de acest procent pentru a încerca să repare 
o parte din ceea ce a negociat anul trecut un guvern eșuat, care în loc să redea românilor posibilitatea de a trăi mai bine i-a 
limitat la un trai în pragul sărăciei. Pensiile românilor trebuie readuse la un nivel decent, pentru că și românii sunt europeni.  

Deputat 
Claudiu-Augustin Ilișanu 

*** 
 

Arta, cultura și tradițiile populare trebuie readuse în viața satului românesc 
Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
În condițiile în care, de mai mulți ani de zile asistăm la o deteriorare continuă a vieții economice și culturale a satului 

tradițional românesc din cauza depopulării accelerate ca rezultat al emigrării în masă a tinerilor și pe fondul îmbătrânirii 
populației din mediul rural, avem nevoie de revigorarea spațiului rural al țării noastre. Altfel vom ajunge la pierderea tradițiilor 
și a valorilor specifice vetrei strămoșești, care se vor suprapune peste problemele de ordin socio-economic al dezvoltării locale.  

De aceea, vă propun ca fiecare dintre noi să ne implicăm mai mult în comunitățile locale rurale din județele pe care le 
reprezentăm aici în Parlament pentru a readuce în atenția tinerilor, dar și a celor care locuiesc la orașe importanța valorizării 
patrimoniului local, a personalităților care au marcat cultura românească și a tradițiilor care ne-au consacrat ca popor.  

În opinia mea este nevoie de o promovare permanentă a valorilor pe care le-am moștenit de la toți oamenii de cultură 
din fiecare zonă, județ, comunitate, sat care ne-au înzestrat fiecare cu operele lor în toate domeniile vieții culturale.    

Bineînțeles că modul de dezvoltare economică, mai ales al zonelor rurale defavorizate trebuie să continue în mod 
accelerat, astfel încât nimeni să nu rămână în urmă și să reducem cât mai mult decalajul dintre urban și rural prin creșterea 
accesului la condiții civilizate de viață, care înseamnă apă curentă, canalizare, energie electrică, gaze, asfalt, școli, dispensare 
medicale, susținerea producătorilor locali. Toate acestea, însă trebuie dublate de o revigorare a activităților culturale în satele 
românești. Eu sunt născută și crescută la țară și vă spun că satul românesc se identifică, în esență, cu constituirea societății 
noastre. Satul este locul unde s-a născut cultura, unde se conservă și supraviețuiesc valori și tradiții puternice ce se cer 
descoperite, puse în lumină și păstrate.  

Să ne aducem aminte momentul Dimitrie Gusti care este cel mai reprezentativ pentru mișcarea culturală sătească, 
marele sociolog al românilor fiind preocupat de ridicarea poporului prin cultură, organizând, între altele, monografii rurale cu 
participarea intelectualilor din sate, în cadrul cărora, tema educației și culturii populare era prioritară. Acțiunile Școlii 
sociologice conduse de Gusti acordau o atenție specifică educației adulților, a manifestărilor spirituale sătești în cadrul 
formațiilor de teatru local, al școlilor țărănești, bibliotecilor, muzeelor etnografice, al cercetărilor sociologice și intervențiilor 
în beneficiul comunităților țărănești.  

Acum, cea mai mare parte a acestor activități care se organizează în satele noastre au loc la căminul cultural. În județul 
Botoșani pe care îl reprezint în Parlament, primarii au depus proiecte și în guvernarea PSD din perioada 2017-2019 s-a reușit 
reabilitarea și construirea a 25 de cămine prin investiții de peste 8 milioane de euro. Acum în actuala guvernare sunt de 
asemenea în diferite faze de construcție alte 10 cămine culturale. 

Avem nevoie în continuare de investiții în promovarea evenimentelor culturale de la sate pentru a face cunoscute viața 
și opera personalităților locale, în organizarea de ateliere meșteșugărești pentru perpetuarea obiceiurilor tradiționale, în 
creșterea activităților economice din mediul rural, a dezvoltării turismului național prin angrenarea de forță de muncă locală, 
tot așa cum avem nevoie de facilitarea accesului locuitorilor satelor și orașelor mici la servicii de educație și sănătate și la 
condiții de locuire și transport la fel ca în orașele mai mari. 

Haideți ca împreună, indiferent de partidul sau opțiunea politică pe care o reprezentăm să salvăm satul românesc, 
spiritualitatea și tradiția marilor personalități care au contribuit la făurirea națiunii care suntem astăzi. Haideți să nu abandonăm 
România rurală, care prezintă 45% din întreaga populație. Haideți să contribuim fiecare la înzestrarea generațiilor tinere cu 
conștiința satului tradițional prin susținerea evenimentelor și acțiunilor care omagiază și se fac cunoscute valorile consacrate 
ale poporului nostru în toate domeniile vieții culturale. Lucian Blaga era convins că "veșnicia s-a născut la sat". 

Vă mulțumesc!                 Deputat 
Alexandra Huțu 

*** 
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Este România pregătită pentru reîntoarcerea diasporei? 
„Adevărul este că a devenit foarte scump de trăit aici; nu se mai merită...” 

 

Stimați colegi parlamentari, 
Acestea sunt cuvinte pe care le auzim din ce în ce mai des la românii noștri din diaspora. Primim semnale din ce în ce 

mai puternice dinspre românii plecați în străinătate pentru a-și construi un viitor mai bun și mai stabil că țara „de acasă” este 
un deziderat din ce în ce mai atractiv. 

Creșterea costului vieții în țările occidentale, coroborat cu salariile aproape înghețate în foarte multe sectoare la care s-a 
mai adăugat și dificultățile legate de gestionarea pandemiei COVID 19 au pus o presiune tot mai mare pe umerii românilor 
care muncesc în străinătate. Spre exemplu, dacă în 2012 erau aproape un milion de români la muncă în Spania (fără a-i mai 
pune la socoteală pe cei care lucrau ilegal!), în 2021 erau, conform autorităților spaniole, cu aproape 300.000 de muncitori 
români mai puțini! O parte dintre aceștia, este adevărat, au plecat spre țări cu o economie mai puternică, cum ar fi Germania; 
dar, foarte mulți dintre ei s-au întors sau doresc în viitorul apropiat să se întoarcă în România. Situația este similară și pentru 
foarte mulți români din alte state europene. 

Din interviurile realizate în presa străină și din România, motivele principale pentru întoarcerea acasă sunt legate de 
dorul de țară și de cei dragi (motiv afectiv, în principal!) dar și de faptul că „nu se mai merită” economic, financiar să locuiești 
și să muncești în străinătate. Faptul că România a progresat economic, creșterea salariilor, costurile de viață încă scăzute din 
țara noastră, accesul la facilități și sprijinul celor apropiați cântăresc greu în decizia de se reîntoarce acasă. 

Mai mult, tot mai mulți români plecați mulți ani în afară și care au reușit să facă unele economii și să pună ceva bani 
deoparte investesc în mici afaceri de familie în țară. Planurile acestora se referă la ridicarea unei locuințe și înființarea unei 
afaceri care să le ofere posibilitatea unor venituri decente și în țară. De altfel, calculul acesta rațional arată un raport venituri 
cheltuieli care tinde să se apropie de cel din afară, dar la care se adaugă și argumentele afective de mai sus. 

Dar, chiar și pentru românii care vor doar să se angajeze acasă oportunitățile sunt din ce în ce mai interesante. Salariile 
au crescut în ultimii 2-3 ani, iar cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în industria 
metalurgică (cu 8,1%) şi în fabricarea produselor din tutun, activităţi de editare, fabricarea substanţelor şi a produselor 
chimice, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, cercetare-dezvoltare (între 3,5% şi 7,5%). 

Mai mult, specialiștii în piața muncii arată că, luând în considerare investițiile masive din România prin intermediul 
PNRR, țara noastră ar putea absorbi până la 200.000 de muncitori, dintre care 100.000 ar fi necesari încă din ianuarie 2023. 
Salariile din construcții au crescut și ele foarte mult având în vedere avântul pieței imobiliare din zonele urbane, începând de la 
3.000 lei pe lună și până la 8.000 – 10.000 lei pe lună pentru ingineri și șefi de proiecte. 

Un ultim aspect, deloc de neglijat, este sprijinul pe care românii care au lucrat legal în străinătate minim 3 ani. Este 
vorba de sume de reintegrare de până la 15.500 lei (aproape 3.200 euro) pentru toți cetățenii români care au lucrat în ultimii 3 
ani în străinătate și care aleg să se întoarcă definitiv în România. 

Stimați colegi parlamentari, 
După cum am văzut, România are condiții prielnice de reîntoarcere acasă pentru românii plecați în străinătate. 

Întrebarea care, însă, rămâne valabilă este dacă țara noastră este pregătită pentru un aflux mare de forță de muncă din afară. 
Răspunsul meu și al Partidului Social Democrat este că „da!”, România este pregătită să se dezvolte și să progreseze cu aportul 
tuturor românilor care își iubesc țara și doresc să se întoarcă alături de cei dragi! 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Silviu Macovei 
*** 

Provocările noii sesiuni parlamentare 
Stimați colegi, 
În această nouă sesiune parlamentară, ne stau în față provocări majore date de criza sanitară și cea energetică. De 

asemenea, e nevoie să fim pro-activi și în domeniul social și economic. În acest sens, pentru noi, parlamentarii Partidului 
Social Democrat, această sesiune va fi una a responsabilității și a colaborării cu Guvernul de coaliție din care facem parte. Nu 
mai discutăm de „lipsă de majoritate” sau de „majoritate fragilă”, depinde numai de noi ca printr-un efort comun cu colegii 
noștri din guvern să legiferăm în interesul și spre binele românilor și a mediului de afaceri autohton. 

Gestionarea valului 5 al pandemiei rămâne cea mai importantă provocare la care trebuie să găsim soluții eficiente. 
Accesibilitate, testare masivă și antivirale sunt trei măsuri simple pe care le-am solicitat de când eram în Opoziție. Acum, PSD 
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implementează aceste măsuri prin Ministerul Sănătății! Vorbim despre pilonii de bază ai unei noii strategii care, iată, începe 
deja să-și arate rezultatele și să dea încredere populației. Sunt optimist că acest val al pandemiei va fi depășit în următoarele 
săptămâni și vom reuși acest lucru mult mai bine decât în trecut. 

În ceea ce privește criza prețurilor din sectorul energetic, experimentul nefericit al liberalizării eșuate trebuie să 
înceteze! PSD va face toate eforturile posibile pentru a reveni la prețurile reglementate și decente în domeniul energiei și 
gazelor, chiar de la 1 aprilie 2022. Este un angajament ferm din partea noastră! Valul inflaționist care sărăcește populația și 
care reduce din puterea de cumpărare este rezultatul direct și nemijlocit al proastei gestionări a pieței energiei. Nici facturile nu 
ar fi explodat și, pe cale de consecință, nici celelalte prețuri nu a fi urcat la cer, dacă nu se făcea ”liberalizarea” pieței de către 
fostele guverne de ”dreapta”! Am intrat la guvernare tocmai pentru a repara aceste greșeli majore făcute de fostele guvernări.  

Având în vedere acest precedent nefericit din domeniul energiei, PSD nu poate accepta sub nicio formă ca pensiile 
românilor să fie afectate din cauza proastei negocieri a PNRR! Legea pensiilor trebuie să fie aplicată așa cum scrie în 
Programul de guvernare, indiferent de ce spun unii sau alții care vor să ne bage bețe-n roată. Guvernul României trebuie să 
renegocieze acest lucru la Comisia Europeană. Oricum, diminuarea fondurilor cu 2 miliarde euro impune rediscutarea 
întregului PNRR cu cei de la Bruxelles!  Poziția fermă a PSD este fie o creștere a procentului din PIB pentru pensii peste 
nivelul de 9,4%, fie excluderea din acest procent a pensiilor care nu sunt prin sistemul contributivității. Altfel nu poate fi 
aplicată Legea pensiilor care este un angajament obligatoriu al partidelor din Coaliție prin Programul de guvernare. 

În ceea ce privește domeniul economiei, PSD acționează pentru susținerea companiilor românești în această perioadă 
dificilă. Programele de sprijin anunțate deja au intrat în faza de elaborarea a actelor normative necesare. ”Fabricat în România” 
rămâne conceptul nostru economic principal! Cele patru programe de sprijin care au fost recent lansate vin tocmai să susțină 
această viziune și ele vor continua și cu alte măsuri similare. 

Închei prin a-mi exprima speranța că la finalul acestei sesiuni parlamentare vom avea mulțumirea unor rezultate 
concrete pentru economia și societatea românească. Sunt optimist că prin legiferarea celor mai bune soluții vom reuși să 
depășim crizele și vom reuși să asigurăm bunăstarea tuturor românilor. Sper ca împreună cu toți colegii, indiferent de culoarea 
politică, să dezvoltăm dialogul și colaborarea în interesul celor care ne-au ales. 

Vă mulțumesc pentru atenție! 
Deputat 

Ioan Mang 
*** 

 

Am început 2022 în forță. Investițiile în infrastructură sunt fără precedent și vor garanta un nivel de trai mai bun 
Stimate domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Începând cu 25 noiembrie 2021, data când Partidul Social Democrat a intrat la Guvernare pentru a stopa declinul în care 

se afla România, au debutat o serie de măsuri clare şi necesare în toate domeniile de activitate, prin ministerele conduse de 
membrii social-democraţi. 

Cele mai importante schimbări au avut loc în domeniile ce țin de protecția socială – sprijinirea românilor care au nevoie 
de ajutorul statului – și, în mod evident, infrastructura națională.  

Înainte de toate, voi preciza faptul că USR, partidul pe care l-am înlocuit la guvernare, nu a făcut în 8 luni de guvernare 
decât să monitorizeze lucrările de infrastructură în desfășurare, pentru că de conceput și lansat, de aproape toate proiectele din 
România ultimilor 6 ani, PSD s-a ocupat. Și a făcut-o destul de bine.  

PSD a făcut ce era necesar să facă, și anume să dezvolte infrastructura României în ansamplu, nu doar în anumite 
regiuni ale țării. Noi, social-democrații, vom insista pe proiectele care să lege sudul țării de centrul ei, respectiv de nord-vest și 
nord-est. Pachetul nostru de investiții în infrastructură pentru următorii 10 ani presupune 73 miliarde de euro – oferind 
României o oportunitate rară de a ajunge din urmă țările din Europa de Vest. 

România este acum capabilă să înceapă în sfârșit proiecte de infrastructură care au fost suspendate anterior, investind 
miliarde de euro în următorii zece ani, în proiecte ce includ reconstrucția drumurilor și podurilor noastre, investițiile în 
transportul public și reducerea întârzierilor de întreținere ale căii ferate, extinderea rețelei de autostrăzi și drumuri expres 
pentru a ajuta orașele mai mici, comunitățile rurale și cu venituri mici să atragă atenţia dezvoltatorilor industriali care caută noi 
locaţii pentru a investi. 
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Coridoarele pan-europene de drumuri 4 și 9 sunt o prioritate și vor fi dezvoltate într-un ritm accelerat. De asemenea, în 
premieră, vom insista pe realizarea drumurilor expres, construite mai ieftin, dar care vor fi nespus de eficiente pentru atragerea 
investitorilor în Banat, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. 

În ciuda blocajelor birocratice și a crizei mondiale, proiectele privind infrastructura ar trebui privite ca o victorie pentru 
administrația României. Lupta pentru a le realiza are implicații clare pentru restul mandatului nostru și pentru viitorul 
economiei românești. De aceea, vă asigurăm că investițiile în infrastructură sunt fără precedent și vor garanta un nivel de trai 
mai bun pentru fiecare român. 

Vă mulţumesc pentru atenția acordată.      Deputat 
Marian Mina 

*** 
 

Dovada că noi ne ținem de cuvânt - PSD vine aproape zilnic cu inițiative și cu propuneri! 
Vă mulțumesc, domnule președinte, 
Dragi colegi, 
Cu doar câteva zile înainte de formarea Cabinetului Ciucă, dar și imediat după data de 25 noiembrie 2021, vă anunțam, 

atât eu, cât și alți colegi parlamentari PSD prin intermediul mai multor declarații politice sau luări de poziție că partidul pe care 
îl reprezentăm în cele două Camere nu își va pierde niciodată timpul cu divergențele gratuite cu partenerii de guvernare. Și 
subliniez că nici oferirea de replici la provocările de orice fel și care au tot venit dinspre PNL, de la unii cu spirit insurgent mai 
accentuat sau poate cu apucături prea radicale, nu ne-a interesat încă de la accederea la guvernare și nici acum nu constituie un 
obiectiv pentru noi.  

Din nou, noi, cei de la PSD, am probat că nu ne-am concentrat și nu ne concentrăm pe astfel de conflicte sterile și deloc 
lucrative! Subiectele a două declarații politice, despre care vă semnalam în debutul acestui discurs, respectiv ”Creşterea 
entropiei PSD, consfinţită de sondajele de opinie” și ”Pentru noi contează creşterea nivelului de trai, nu contrele continue sau 
testarea răbdării partenerilor de guvernare”, consfințesc și ele atât preocupările reale ale parlamentarilor social-democrați și ale 
miniștrilor săi și pot fi considerate, în mod generic, un crez comun al nostru. Însă, dincolo de afirmațiile mele, există o serie de 
fapte clare care vin și le demontează orice critici până și celor mai vehemenți opozanți ai PSD sau cârcotașilor de serviciu.  

Concret, PSD se prezintă în fața opiniei publice, aproape zilnic, cu o serie de inițiative și cu diverse propuneri pertinente 
pentru diminuarea crizei sanitare și pentru îmbunătățirea reală a calității vieții tuturor românilor, după adevăratul tzunami 
provocat de Cabinetul Orban și alimentat de greșelile radicale ale Guvernului Cîțu de ale căror efecte este destul de complicat 
să pui la adăpost cât mai repede întreaga populație! În plus, în afară de stoparea consecințelor mult prea numeroase și 
neplăcute generate de fostele guvernări de dreapta, trebuie remarcată și o perpetuă reticență venită din partea conducerii PNL 
față de miniștrii noștri. Iar această reticență mai este dublată și de un spirit constant de frondă care nu face altceva decât să 
blocheze, mereu, implementarea multor decizii ale PSD pentru întrajutorarea populației sărăcite și exploatate de diverse 
entități economice, cum s-a întâmplat, spre exemplu, în urma procesului liberalizării haotice a pieței de energie! 

Altfel spus, în timp ce PSD construiește cu specialiștii și miniștrii săi planuri clare pe care le prezintă și în coaliție, și 
public, o parte din PNL se mulțumește doar să reacționeze la aceste măsuri ale noastre, în loc să vină să conlucrăm împreună! 

Noi muncim, iar conducerea PNL se prezintă în fața românilor doar cu reacții de combatere și de negare a eforurilor 
susținute ale PSD! Nu vreau să intru în prea multe amănunte privind originea acestei atitudinii deloc corecte și tot atât de 
constructive, însă, cel mai probabil, are ca sursă teama PNL că doar ei se vor eroda la guvernare. De asemenea, nu îmi propun 
nici să mă apuc să descâlcesc explicațiile fără noimă și fără argumente concrete venite dinspre unii lideri liberali față de modul 
în care PSD gestionează actul de guvernare. Dar, dincolo de aceste lovituri sub centură și rafale gratuite de critci, toată lumea 
remarcă pericolul real care încearcă să se insinueze în mod subtil în coaliție, respectiv curentul de opinie determinat și dirijat 
împotriva premierului Nicolae Ciucă pentru a destrăma actualul arc guvernamental. 

Așa cum subliniam încă din debutul acestei declarații politice, chiar de la formarea guvernului, PSD s-a bazat pe 
percepția sa în rândul populației, cea de partid matur, serios, care, odată intrat într-o coaliție de guvernare, face tot ce-i stă în 
putință pentru ca ea să supraviețuiască exclusiv în favoarea tuturor românilor! Acesta este ”motorul principal” care pune PSD 
în mișcare dintotdeauna!  

Dragi colegi, PSD a înțeles clar că românii s-au săturat de certurile tuturor celor care s-au perindat la guvernare și că 
agenda cu scandaluri din Palate nu are nimic în comun cu agenda cetățeanului de rând. Și tocmai din aceste motive, populația a 
pus și pune, în continuare, ineficiența unei guvernări pe seama celor care stârnesc certurile din coaliție, și niciodată pe a celor 
care muncesc în mod cuantificabil pentru țară! Nu dau sfaturi, doar vă reamintesc că trebuie să ne canalizăm cu toții eforturile 
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să scoatem România, cât mai urgent, din crizele în care au târât-o antecesorii noștri, fie din neștiință, fie din dezinteres, fie din 
unele manifestări care au trădat și reaua-voință.  

Faptul că până și electoratul de dreapta, în larga lui majoritate, a ajuns la concluzia că, în împrejurările dificile din 
ultima vreme, România are nevoie de o coaliție de guvernare puternică reprezintă încă o dovadă certă că eforturile PSD și ale 
miniștrilor săi contează foarte mult, atât grație numărului lor, dar, mai ales, prin efectele benefice generate constant. 

Îmi voi încheia observațiile, reamintindu-vă tuturor că anul 2022 poate să însemne relansarea economiei şi trecerea de la 
stadiul de piaţă de consum la cel lucrativ! Ține de noi, dar mai ales de reprezentanții PNL să facem ca acest an să devină anul 
reformelor benefice, și nu finalul unui proiect comun pentru România, pact semnat între doi opozanți istorici, puternici în 
folosul întregii populații! 

Vă mulțumesc!                     Deputat 
Ștefan Mușoiu 

*** 
Răspunsul la problemă face diferența 

 

Văd și eu ce vede toată lumea. Costurile vieții cresc și la originea creșterii lor se află explozia prețurilor pentru energie.  
Aud și eu ce aude toată lumea. Efectul creșterii prețurilor la energie se va duce mai departe în toate produsele de care 

are nevoie lumea pentru a supraviețui.  
Simt și eu ce simte toată lumea. Neliniștea care a cuprins întreaga omenire din cauza pandemiei lasă locul neliniștii mult 

mai profunde pe care o produce orizontul neclar al accesului la bunuri și servicii necesare vieții. Oamenii politici văd, aud și 
simt la fel ca oricare om de pe acest pământ. Diferența este că cei aleși să reprezinte sau să guverneze au la dispoziție 
mijloacele pentru a interveni în mersul lucrurilor pe acest pământ. Am mai spus-o și în alte rânduri, sunt de partea politicii care 
are ca prioritate soarta celor mulți.  

Social-democrația românească, la fel ca  social-democrația de pretutindeni, este politica soluțiilor directe la problemele 
pe care le întâmpină populația. În fața acestui val, colegii mei politici s-au alăturat guvernării și au determinat-o în acest fel să 
întâmpine criza prețurilor la energie cu măsuri sociale și de protecție a celor cu putere de cumpărare scăzută.  

Privesc peisajul politic românesc și văd ceea ce vede toată lumea. Partide care vorbesc despre prosperitate prin investiții 
iluzorii, ca și cum totul merge ca la carte. Partide care fac elogiul unui trecut politic criminal, ca soluție la toate problemele 
românești și partide care își ridică poalele în văzul lumii pentru a-i oferi circ, într-un spectacol grotesc, fără programe și fără 
idei. 

Toată lumea vede, aude și simte la fel. Efectul este însă diferit, de la caz la caz. Unii fug de realitate și o fac ori pentru 
că se tem de ea, ori pentru că nu au soluții. De cele mai multe ori, din ambele cauze. Noi, social-democrații români, am decis 
să participăm la guvernarea acestui moment dificil cu soluții concrete. Le-am detaliat aici în ultima vreme și, în bună parte, s-
au aplicat deja. Mergem mai departe prin această furtună contemporană cu încrederea că vedem, auzim și simțim la fel, dar 
suntem foarte diferiți atunci când căutăm soluții pentru problemele pe care le au oamenii cu adevărat. 

Deputat 
Eugen Neaţă 

*** 
Intrarea PSD la guvernare a însemnat relansarea agriculturii românești 

 

Mulțumesc, domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Declaraţia mea politică se numește ”Intrarea PSD la guvernare a însemnat relansarea agriculturii românești” și se referă 

la măsurile economice și legislative propuse și adoptate de Partidul Social Democrat în primele două luni de guvernare, pentru 
domeniul agricol. 

În viziunea Partidului Social Democrat, agricultura a fost și va rămâne un veritabil motor de creștere economică, care 
trebuie alimentat și susținut corespunzător de statul român.  

Fără sprijin, agricultorii români nu pot fi competitivi, astfel că pe masa românilor ajung preponderent produse din 
import, mult mai slabe calitativ, și în același timp mult mai scumpe. Asta în timp ce fermierii români ajung să își abandoneze 
recoltele pe câmp, pentru că nu le pot valorifica la valoarea lor adevărată, iar produsele românești nu ajung să fie valorificate 
pe piața internă.   
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De aceea, de anul acesta se reia sprijinul acordat legumicultorilor pentru „programul Tomata”. Timp de mai bine de 3 
ani, de la inițierea sa de către Partidul Social Democrat, „Programul Tomata” a reprezentat una din măsurile semnificative de 
sprijin pentru legumicultori și a funcționat fără nicio abatere. Astfel, pe mesele românilor au ajuns roșii autohtone, fără niciun 
fel de substanțe, cu gust bun și nutritive.  

Programul „Tomata” și de susținere a producției de legume în spații protejate are alocat pentru anul 2022 un buget de 
225 de milioane de lei (45 milioane euro). 

Sprijinul este de 4000 euro/beneficiat pentru producțiile valorificate în perioada 1 martie - 10 iunie și 15 octombrie - 9 
decembrie. 

Sprijinul pentru producția de ardei, castraveți, fasole păstăi, salată, spanac și ceapă verde, valorificate în perioada 15 
octombrie - 9 decembrie, este de 1000 de euro. 

Programul Usturoi are un buget alocat de 22,2 milioane de lei (4.5 milioane de euro).Astfel, se acordă un sprijin de 3000 
euro/ cultură/hectar/beneficiar în condițiile unei producții minime de 3 kg/10mp, pentru producția valorificată în perioada 1 
iunie - 21 decembrie. 

O altă măsură propusă de ministerul Agriculturii condus de ministrul PSD Adrian Cheșnoiu este reducerea subvenției la 
motorină pentru fermieri, la 1,630 lei/litru. Această măsură presupune un preț mai redus cu aproximativ 25% față de cel plătit 
la pompă. Bugetul alocat pentru acest sprijin este de 309 milioane lei. 

Alte măsuri din domeniul agricol aprobate la nivelul ministerul Agriculturii, în primele două luni de guvernare PSD, 
vizează fonduri nerambursabile de peste 1 miliard de euro, în baza unor proiecte de dezvoltare a exploatațiilor agricole, 
majorarea de la 40 de milioane la 70 de milioane de lei a sumelor acordate ca sprijin în anul 2021, pentru fermierii care se 
ocupă de îmbunătățirea genetică a efectivelor de vaci, de bivolițe, de taurine, de cabaline, de ovine și de caprine, dar și 
acordarea subvențiilor pentru crescătorii de vaci de lapte, de bivolițe și de taurine pentru carne. Plățile erau blocate de aproape 
6 luni, în urma unei decizii a fostului ministru al Agriculturii, Adrian Oros. 

În contextul scumpirilor energiei electrice, ministrul PSD al Agriculturii a inițiat un proiect de hotărâre care a fost 
aprobat de Guvern, prin care statul va achita până la 50% din cheltuielile cu energia electrică consumată pentru irigatii. 

La nivel legislativ, Partidul Social Democrat a propus o serie de inițiative legislative care să vină în sprijinul fermierilor 
români. 

O primă măsură legislativă din domeniul agricol propusă de parlamentarii PSD și care a fost promulgată o reprezintă 
solicitarea ca gospodăria țărănească să poată deveni membru asociat în cooperativele agricole. Elementul de bază care poate 
salva satul românesc este gospodăria țărănească, organizată și coordonată de țăranul gospodar. Este un element de mândrie 
pentru noi, românii, gospodăria țărănească, și trebuie să o protejăm și să o promovăm. 

O altă propunere legislativă propusă și votată de parlamentarii PSD care a fost promulgată prevede ca fermierii să poată 
ridica construcții agricole pe terenuri aflate în extravilanul localității, fără a mai fi necesară trecerea terenului respectiv în 
intravilan. 

Prin această inițiativă, fermierii vor putea ridica construcții agricole pe terenuri aflate în extravilanul localității, fără a 
mai fi necesară trecerea terenului respectiv în intravilan. 

Această modificare mult așteptată vine în sprijinul agricultorilor nevoiți să treacă terenurile în intravilan pentru a-și 
putea renova fermele sau pentru extinderea lor. 

Aceste măsuri nu ar fi existat dacă Partidul Social Democrat nu ar fi intrat la guvernare, în această perioadă dificilă din 
punct de vedere economic și sanitar. 

Partidul Social Democrat rămâne în contact permanent cu fermierii și reprezentanții industriei alimentare, pentru a 
propune în continuare măsuri economice și legislative care să vină în sprijinul fermierilor și pentru a asigura creșterea 
competitivității, productivității și performanței, în vederea securizării alimentare a populației.  

Vă mulțumesc. 
Deputat 

Nicu Niță 
*** 
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Prioritățile PSD pentru acest an au în vedere măsuri ferme pentru combaterea prețurilor la alimente  
și energie și consolidarea sistemului medical pentru depășirea pandemiei! 

 

Stimați colegi parlamentari, 
PSD este preocupat de rezolvarea pe termen lung a problemei prețurilor la energie. Soluțiile luate în luna ianuarie prin 

Ordonanța de Urgență de scădere a prețurilor la gaze și curent reprezintă doar o rezolvare de moment a problemei facturilor la 
energie. E importantă rezolvarea pe termen mediu și lung. Chiar dacă nu deține portofoliul Energiei în Guvern, PSD lucrează 
deja la soluția tehnică de reglementare a prețurilor la producătorii de gaze și energie, pe o perioadă de 1 an. Ca și Franța, 
România va obține aprobarea Comisiei Europene pentru un plan de temperare a prețurilor la energiei. Soluția clară este 
revenirea la reglementare. Realitatea ne-a arătat că nu există o concurență reală care să permite liberalizarea pieței. Prețurile 
sunt rupte cu totul de mecanismul cerere-ofertă ceea ce arată că ele sunt speculative în lipsa unei concurențe reale. 

PSD a constituit deja un grup în partid care lucrează la elaborarea actelor normative necesare pentru un calendar de 
reglementare a pieței energiei și gazelor, începând de la 1 aprilie. 

Toate datele economice disponibile arată că efectul liberalizării pe piețele energetice en-gros a generat prețuri de 2,5 
până la 5 ori mai mari în septembrie 2021, față de septembrie 2020. Nu există concurență reală, iar prețurile nu scad cum 
profețeau fals profeții liberalizării. 

Am intrat la guvernare tocmai pentru a corecta derapajele socio-economice grave din ultimii doi ani. În acest sens PSD 
a impus „pachetul social” pentru a permite pensionarilor și salariaților cu venituri mici să aibă o rezervă financiară decentă 
pentru a depăși cu bine iarna. 

PSD a susținut și determinat mecanismul plafonării și compensării prețurilor la electricitate și gaz. Am promovat 
acordarea unui ajutorul financiar consistent, pentru încălzire, pentru pensionarii cu pensii mai mici de 1.600 de lei. Miniștrii 
social-democrați au propus o soluție juridică prin care compensarea facturilor să se aplice încă de la 1 ianuarie, variantă pe 
care miniștrii PNL ai Energiei și Justiției au respins-o, din păcate, fără o justificare solidă. 

În ceea ce privește gestionarea pandemiei, PSD a început să ia măsuri pentru consolidarea sistemului sanitar prin 
deschiderea centrelor de evaluare pre-spitalicești, pentru pacienții cu forme ușoare sau medii, prin creșterea capacității de 
testare, inclusiv testare gratuită la medicul de familie și în centrele de testare și prin achiziția de antivirale pe bază de rețetă în 
tratamentul ambulatoriu, al persoanelor cu simptome ușoare sau medii. 

O deosebire majoră dintre ministrul PSD al Sănătății, Alexandru Rafila și predecesorii săi e că acum Ministerul 
Sănătății se ocupă și de bolnavii cu alte afecțiuni, nu doar de cei cu COVID. Viața este la fel de importantă pentru toți 
pacienții. Ministerul Sănătății a început derularea unui program pentru asigurarea tratamentului în România al copiilor care se 
nasc cu malformații cardiace, fără a fi nevoie de transferul lor în străinătate.  

PSD a intrat la guvernare pentru că nivelul de trai al românilor se degrada în fiecare zi. În doar două luni, miniștrii 
social-democrați au luat deja primele măsuri pentru a majora veniturile oamenilor. PSD va susține creșterile de venituri pentru 
populație și va interveni cu măsuri concrete pentru reducerea prețurilor la alimente și energie și pentru a depăși pandemia, 
inclusiv prin accesul crescut la asistență medicală atât a celor care se îmbolnăvesc de COVID, cât și al pacienților cu alte 
afecțiuni. 

Vă mulțumesc!                Deputat 
Daniela Oteșanu 

*** 
 

Predictibilitate și stabilitate pentru fermierii români 
Stimați colegi,  
România este una dintre ţările europene cu cel mai ridicat potenţial în sectorul agricol, având a 6-a cea mai mare 

suprafaţă agricolă utilizată dintre ţările UE. Agricultura înseamnă hrana acestui popor și de aceea, PSD a așezat întotdeauna 
agricultura printre priorități, drept pentru care și-a asumat acest minister.  

În perioada guvernării PSD (2017-2019): 
- am fost primii în UE la producția de porumb și floarea soarelui (2019); 
- 60 miliarde de lei a fost bugetul cumulat alocat agriculturii; 
- peste 10,8 miliarde de euro, bani europeni au intrat în conturile fermierilor; 
- cifra de afaceri din agricultură a crescut cu 26% în perioada 2017-2019. 
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Revenit la guvernare pentru oameni și cu gândul la ei, PSD a promis prin programul de guvernare pe agricultură, agreat 
și de partenerii de coaliție: 

- o finanțare justă și eficientă prin utilizarea tuturor surselor de finanțare disponibile; 
- securitate alimentară prin produse proaspete aduse pe masa fiecărui român, dar și procesarea în țară a materiei prime; 
- durabilitatea activităților agricole prin venituri sigure pentru fermieri, investiții durabile, sprijin pentru tinerii fermieri, 

programe pentru fiecare sector de activitate. 
Cele două programe pentru susținerea legumiculturii, aprobate de curând de Guvern în forma agreată împreună cu 

fermierii, se înscriu în politica PSD de susținere a producției românești și oferă fermierilor stabilitatea și predictibilitatea de 
care au atâta nevoie: 

1. Programul denumit generic ‘Tomata’, program lansat în 2017 de PSD cu intenția de a stimula cultivarea de tomate în 
extrasezon și pentru a reduce deficitul balanței comerciale din acest sector, un program destinat susţinerii producţiei de tomate 
şi legume în spaţii protejate se continuă în anul 2022 cu o alocare bugetară de 225 de milioane de lei. 

Valoarea sprijinului total este de 4.000 de euro/beneficiar, pentru producţiile de tomate valorificate în ciclul 1 și 2 de 
producție, iar pentru restul legumelor (ardei gras, ardei capia, castraveţi, fasole păstăi, salată, spanac şi ceapă verde), cultivate 
în ciclul 2 de producţie, valoarea sprijinului este de 1.000 de euro/beneficiar. 

2. Programul de susținere a usturoiului românesc are o alocare bugetară pe anul 2022 de 22,2 milioane de lei pentru 
acordarea unui sprijin de 3000 euro/cultură/ha/beneficiar pentru producția de usturoi valorificată în perioada 1 iunie - 21 
decembrie. 

Domnule ministru, fermierii români au nevoie de predictibilitate şi stabilitate și de aceea așteaptă din partea 
dumneavoastră ca măsurile de sprijin pentru produsele românești să vină la timp, astfel încât pe masa românilor să se găsească 
o hrană sănătoasă, de calitate și la prețuri rezonabile!     

Deputat 
Florin Piper-Savu 

*** 
Actul educațional a fost sacrificat în favoarea actului sanitar 

 
Datele oficiale ale Ministerului Educației, din data de 4 februarie, anunțau 32.100 de elevi infectați, o creștere cu 

aproape 20% a cazurilor față de săptămâna trecută (26.974 infectări).  
Același raport arată că numărul persoanelor angajate în sistemul de învățământ, infectate, a ajuns în această săptămână 

la un maximum de 8.290, cu 13,9% mai mare față de cel de vinerea trecută, când erau 7.307 persoane 
Este lăudabil efortul domnului ministru, Sorin Cîmpeanu, de a menține școlile deschide, însă, este oare suficient? 
În ultimii doi ani de zile, din calitatea de mamă a doi copii, de fost cadru didactic, dar și de parlamentar, membru în 

Comisia pentru învățământ, și eu am susținut public învățământul fizic, dar în toată această dezbatere, nu aș vrea să pierdem 
din vedere un aspect crucial, repectiv, calitatea actului educațional.  

ÎNSĂ, NU ESTE SUFICIENT DOAR SĂ ȚINEM DESCHISE UȘILE CLASELOR, mai ales acum că am intrat în a 
doua fază a anului școlar - cea premergătoarea examenelor.  

Acum PROFESORII TREBUIE SĂ PREGĂTEASCĂ ACTUL EDUCAȚIONAL, deoarece știm cu toții rezultatele 
testelor PISA potrivit cărora 41% din elevii de 15 ani nu au putut atinge un nivel minim de înțelegere la citit. 

De doi ani, cadrele didactice au fost mai mult agenți DSP care s-au ocupat de crearea de circuite specifice, de 
reorganizarea sălilor, de verificarea testelor și a purtării măștilor, de evidența cazurilor, mai nou, și de număratul paturilor din 
spitale.  

Asta mă face să afirm că actul educațional a fost sacrificat în favoarea actului sanitar și al regulilor covid.  
 

Deputat 
Ana-Loredana Predescu 

*** 
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Securitatea energetică trebuie să reprezinte un obiectiv strategic al României 
Domnule președinte de sedință, 
Stimați colegi, 
Securitatea energetică, una dintre prioritățile Partidului Social Democrat, trebuie să reprezinte un obiectiv strategic al 

României, pe care l-am susținut în perioada în care am fost la guvernare, dar și acum, când suntem parteneri într-o coaliție care 
și-a propus să scoată țara din criză.  

Avem resursele necesare pentru a atinge această independență energetică, avem soluții la îndemână și acum, mai mult ca 
niciodată, a venit momentul să încheiem un Pact Național pentru Energie. Pentru aceasta trebuie să acceptăm cu toții că sunt 
multe probleme de rezolvat, să renunțăm la orgolii și să ne așezăm la masa discuțiilor, pentru a găsi cele mai bune soluții 
pentru cetățeni.  

O condiție esențială pentru asigurarea securității energetice a României este dezvoltarea capacităților de producție. Este 
nevoie de investiții, iar pentru realizarea lor este nevoie de decizii ferme, în primul rând din partea Ministerului Energiei. Să nu 
uităm că, înainte de anul 2007 au fost începute investiții în construcția de hidrocentrale pe râul Jiu, dar șantierele au fost 
abandonate din cauza unor litigii declanșate de ONG-uri, pe motive ca: protejarea arinului – arbore comun în toată Europa, a 
unei specii de pești fără importanță economică, ori a unui rac care n-a fost văzut vreodată.  

Sunt într-un stadiu avansat lucrările la două hidrocentrale de pe râul Jiu, unde deja s-au investit peste 175 de milioane de 
euro, iar acestea ar putea fi finalizate într-un termen scurt.  

PSD a pregătit un proiect de lege care să reglementeze această problemă. În acest mod ar putea fi găsită o alternativă 
sustenabilă la închiderea termocentralelor neprietenoase cu mediul. De altfel, nu pot să nu remarc discursul duplicitar care 
rezultă din textul acestei moțiuni: dacă funcționează o termocentrală, nu e bine că e poluantă. Dacă este închisă pentru că este 
poluantă, nu e bine, pentru că rămânem fără energie electrică. Avem soluția finalizării hidrocentralelor la care lucrările au 
început înainte de aderarea României la Uniunea Europeană. Haideți să le terminăm și să nu aruncăm aproape 200 de milioane 
de euro pe apa... Jiului.  

Acest blocaj trenează de mulți ani, iar în toamna anului trecut, comisia parlamentară de anchetă privind cauzele creșterii 
prețurilor la energie, înființată la inițiativa PSD, a ridicat această problemă, iar poziția fermă a ministrului se lasă așteptată.  

Criza prețurilor la energie, care ne-a adus în situația de a discuta moțiunea depusă de USR ar fi putut fi prevenită prin 
măsuri ferme și eficiente, dar trebuie să recunoaștem că ministrul Energiei, Virgil Popescu, fost ministru al Economiei, a avut 
multe momente de autosuficiență și superficialitate. El știa bine că liberalizarea pieței energiei, pe fondul unui deficit de 
producție de energie va determina avalanșa creșterii facturilor. Este de la sine înțeles că doar prin creșterea producției și, 
implicit, a ofertei de energie la un nivel măcar egal cu cererea, prețurile s-ar stabiliza. Ar fi de-a dreptul sinucigaș ca în actuala 
criză a energiei, din cauza unei birocrații absurde, să nu fie utilizate hidrocentrale executate în proporție de peste 90%.  

Criza din domeniul energiei se repercutează asupra întregii economii, prin efecte în cascadă. Principala cauză a inflației 
ține de majorarea prețurilor la energie, care reprezintă 72% din creșterea prețurilor la celelalte produse. Pentru a opri creșterea 
inflației trebuie neapărat să se intervină urgent pentru reglementarea temporară a prețurilor la energie. Un rol esențial în acest 
domeniu îl are ministrul Energiei, iar de la el se așteaptă măsuri clare, ferme și asumate.  

Cum ne putem asigura că între furnizor și consumator este o relație corectă? Prin respectarea și îmbunătățirea legislației. 
Ni se reproșează nouă, parlamentarilor PSD, că suntem „complici” în elaborarea unei legi complicate, greu de înțeles și de 
aplicat. Cred că suntem conștienți cu toții că orice act normativ este perfectibil, dar să nu uităm că Partidul Social Democrat a 
venit cu o soluție imediată care a fost acceptată de către toate partidele și care a venit în sprijinul consumatorilor în această 
iarnă.  

Acum este rândul ministrului Energiei să vină cu soluții pe termen lung. Punctual, trebuie să introducem sancțiuni 
pentru furnizorii care nu respectă legea, trebuie să rezolvăm problema facturilor din luna ianuarie, și trebuie găsite soluții astel 
încât să scadă prețurile de la 1 aprilie.  

Partidul Social Democrat a propus un set de măsuri și, indiferent cine este ministru al Energiei, îi solicităm să le 
transpună într-un act normativ în cel mai scurt timp. Dincolo de discuțiile pe termen lung, despre investiții, strategii și politici 
comerciale, este nevoie acum de măsuri! Cetățenii și companiile au nevoie de măsuri care să rezolve problema facturilor. 

Și avem nevoie acum de implicarea instituțiilor care verifică modul în care sunt respectate prevederile legale și de 
„toleranță zero” față de orice abatere de la cadrul legal. Așteptările noastre de la Ministerul Energiei sunt ca acesta să 
anticipeze scenariile ce pot apărea după data de 1 aprilie. Pe termen mediu, PSD solicită Guvernului să ia măsuri pentru 
reglementarea temporară a pieței de energie și gaze naturale, până la crearea unei concurențe reale și funcționale. În acest sens 
PSD a constituit deja un grup de lucru pentru măsurile și mecanismul necesar. 
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Cred că acum este unul dintre momentele în care toți trebuie să ne luăm în serios rolul de decidenți ai destinelor 
românilor, indiferent de culoarea politică. 

Vă mulţumesc!            Deputat 
Marian-Iulian Rasaliu 

*** 
Războiul, cea mai păguboasă soluţie pentru criza din Ucraina 

 

Suntem în secolul XXI şi expresia latină “Dacă vrei pace, pregătește-te pentru război” pare, din păcate, mai actuală ca 
niciodată. 

Situația de criză provocată de Federaţia Rusă la granițele Ucrainei poate fi şi o consecință a faptului că președintele rus, 
Vladimir Putin, nu a obținut recunoașterea internațională a anexării Peninsulei Crimeea, nici la opt ani de la episodul dramatic 
din martie 2014. Tot de atunci durează şi conflictul din Donbas, la graniţa de est a Ucrainei, soldat până în prezent cu peste 
13.200 de morți. 

Au trecut opt ani şi suntem azi aici. Mai întâi ar trebui să ne reamintim că operaţiunea militară de desfăşurare a trupelor 
ruse la graniţa de est a Ucrainei a debutat la începutul lunii noiembrie, când forţe ale Armatei Rusiei, cu bază permanentă de 
staţionare în oraşul Novosibirsk, nu s-au întors în Siberia după exerciţii, ci s-au alăturat altor forţe ruse din apropierea graniţei 
cu Ucraina. Efectivele estimate a fi fost desfăşurate, la momentul respectiv, oscilau între 80.000 şi 90.000 de soldaţi. 

De atunci extinderea numerică şi logistica a dispozitivului militar rus la graniţa cu Ucraina a continuat în mod 
sistematic.  

Săptămâna trecută, alţi aproximativ 30.000 de soldaţi au fost mobilizaţi pe teritoriul Republicii Belarus, tot la graniţa cu 
Ucraina. Această nouă etalare include forțe de operațiuni speciale Speznaz, avioane de luptă SU-35, rachete Iskander cu 
capacitate dublă – clasică şi nucleară - și sisteme de apărare aeriană S-400. 

Cele mai recente semnale care sugerează că o invazie rusă a Ucrainei ar putea fi iminentă sunt construirea unui spital de 
campanie, deplasarea trupelor suplimentare la graniță și desfășurarea în zona a poliției militare ruse. 

Şi neliniştile rămân chiar dacă Guvernul rus spune că activitatea respectivă este legată doar de exercițiile militare în 
curs, care urmează să aibă loc în perioada 10-20 februarie, pe teritoriul Republicii Belarus. 

Dar poate cea mai îngrijorătoare ştire în legătură cu evenimentele militare din Ucraina este recentul anunţ al unor 
oficiali americani potrivit cărora Rusia intenţionează să organizeze luna aceasta şi un mare exerciţiu cu arme nucleare, ca 
avertisment pentru NATO de a nu interveni.  

Asistăm astfel la o escaladare fără precedent a tensiunilor militare în estul Europei. 
În această situaţie gravă, lucrul cel mai important pentru România este calitatea de membră cu drepturi depline a 

Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). Acum, pentru prima dată în istoria ei, Romania nu mai este singura în 
faţa unui conflict militar iminent la graniţele ei.  

NATO este cea mai de succes alianță militară din istorie. În ultimii 70 de ani, NATO a contribuit la crearea celei mai 
sigure, stabile și prospere perioade din istoria membrilor săi. De la descurajarea Uniunii Sovietice în timpul Războiului Rece 
până la contracararea amenințărilor hibride cu care ne confruntăm astăzi, Aliații NATO stau umăr la umăr pentru a asigura 
protejarea naţiunilor noastre. 

Forța NATO constă în unitatea sa și în hotărârea de a rămâne fidelă principiilor și scopurilor pentru care a fost creată. 
Angajamentul Organizaţiei față de apărarea colectivă a tuturor statelor membre a rămas de neclintit, la fel ca și angajamentul 
față de valorile comune ale democrației, libertății individuale, drepturilor omului și statului de drept.  

NATO, înfiinţată în 1949, este acum cea mai puternică alianță militară din lume iar secretul acestei reuşite constă în 
capacitatea organizaţiei de a se schimba atunci când lumea se schimbă. 

În termeni strategici România are pe rol un Parteneriat strategic pentru secolul XXI cu SUA şi este membră a NATO şi 
UE.  În termeni tactici, avem forțe SUA pe teritoriul nostru şi o facilitate SUA din cadrul Sistemului antirachete balistice al 
NATO funcţională.  

În plus, în contextul situației de la frontierele Ucrainei, SUA şi Franţa s-au anunţat gata să deplaseze trupe suplimentare 
pe teritoriul României, în termenii Articolului 5 din Tratatul NATO. Spania, Danemarca şi Marea Britanie doresc şi ele să 
trimită forţe în regiune. De fapt, România nu a avut niciodată o situație de securitate mai bună.  

Cu toate acestea o confruntare armată la graniţele ţării noastre nu este de dorit. Ucraina nu este Crimeea. Consecinţele 
tragice ale unei astfel de decizii vor fi mai vizibile la nivel global ca niciodată în istorie, iar costurile economice, sociale şi 
umane vor depăşi în mod cert cu mult orice estimare. Războiul este cea mai păguboasă soluţie pentru această criză. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 2 - 2022  
Săptămâna 7 – 11 februarie 2022  

 

 

34 
 

Tocmai din acest motiv, România a oferit în cursul săptămânii trecute o alternativă diplomatică, organizând reuniunea 
miniștrilor de externe din formatul București 9, care cuprinde statele de pe flancul estic al NATO, şi la care a fost invitată să 
participe şi Ucraina. Discuțiile au subliniat încă o dată necesitatea consolidării flancului estic al NATO, independent de 
evoluțiile actuale de securitate. Şi, de asemenea, s-a vorbit despre pericolul subminării arhitecturii de securitate europeană, în 
condițiile deteriorării ei prin mobilizarea masivă de trupe ruse de-a lungul frontierei ucrainene şi în bazinul Mării Negre. 

Au apărut mai evidente ca niciodată până acum atât necesitatea de coordonare şi complementaritate în acţiune pe axa 
NATO – UE, cât și abordarea duală față de Rusia care trebuie să conțină, atât descurajare cât și continuarea dialogului pentru 
detensionarea crizei.  

Dar chiar şi în astfel de situaţii periculoase, fiecare stat trebuie să fie liber să îşi aleagă propria politică externă şi de 
securitate, iar calea diplomatică de a soluţiona conflictele dintre state rămâne cea mai bună alternativă. 

 

Deputat 
Viorel Salan 

*** 
 

Galați - județul în care atragerea fondurilor europene a devenit o normalitate 
 
Despre Galați s-a vorbit tot mai des în ultimii ani, devenind un exemplu de bună practică pentru atragerea finanțărilor 

din fonduri europene. 
La nivelul administrației locale primarul PSD Ionut Pucheanu a reușit performanța de a duce municipiul Galați în topul 

național al orașelor cu cele mai multe proiecte finanțate din fonduri europene! 
La nivelul administrației județene președintele Consiliului Județean Galați, social-democratul Costel Fotea a venit 

permanent în fața populației cu planuri de investiții și ulterior a raportat realizarea lor sau stadiul lucrărilor, intr-o totală 
transparență. Despre proiectele finalizate, cel mai bine vorbesc rezultatele obținute. 

Eu îmi propun să aduc în atenție marile proiecte gălățene a căror temelie s-a pus zilele acestea. 
1. Patru județe au pus bazele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), în vederea realizării unui coridor de 

transport rapid între Galați și autostrada A2. 
Asociația are sediul la Galați și reunește Consiliile județene din Galaţi, Brăila, Ialomiţa şi Călăraşi, sub conducerea 

domnului Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați. 
Proiectul Asociației este primul proiect important din zona sud-est și presupune construcția drumului TransRegio Galaţi 

- Brăila - Slobozia- Drajna - Autostrada A2 - Chiciu, în parteneriat cu Ministerul Transporturilor. 
Proiectul acestei investiții va fi depus spre finanțare europeană de Ministerul Transporturilor. 
2. Un alt element de unicitate în regiune : parteneriatul cu CNAIR pentru realizarea a două investiții extrem de 

importante pentru județul Galați. Prima se referă la construirea unui drum nou, care să facă legătura între Drumul Expres 
Galați – Brăila și noua Variantă de Ocolire a Galațiului, care va lega Vama Giurgiulești de DN25. Acest drum va fi construit 
de la zero și va avea o lungime de aproximativ 8 kilometri și patru benzi de circulație. 

A doua investiție vizează modernizarea a aproximativ 40 de kilometri din DN25, între Galați și Tudor Vladimirescu, 
astfel încât traficul să se desfășoare pe patru benzi. 

Și aceste investiții sunt planificate a se realiza din fonduri europene. 
Și pentru că anii din urmă au demonstrat că infrastructura spitalicească este insuficientă în momente critice cum au fost 

valurile pandemiei Covid-19, Consiliul Judeţean Galaţi a aprobat o parte din documentația tehnică a obiectivului de investiţie 
"Extindere, modernizare şi dotare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Galaţi" , care va avea o valoare 
totală a investiţiei de 983.000.425 lei, adică 200 milioane de euro. 

Proiectul constă de fapt în ridicarea unei noi clădiri cu regim de înălţime demisol+parter+șase etaje, care va fi răspunsul 
la presiunea foarte mare pusă pe actualul Spital Județean în prezent. 

Pentru acest proiect se vor accesa fonduri prin Programul Național de Reziliență și Redresare. 
”Când este voință este și cale de mers” spune un citat celebru. 
La Galați există voință, pricepere de a accesa fondurile europene și oameni dedicați celor ce i-au ales. 

Deputat 
Viorica Sandu 

*** 
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Susținerea companiilor românești și crearea de locuri de muncă la nivel local  
a fost și rămâne o prioritate strategică pentru PSD 

Stimate colege și stimați colegi, 
Spre deosebire de guvernările anterioare care au promis mult și n-au făcut mai nimic, miniștrii PSD din actualul 

Executiv au pus rapid în mișcare scheme și măsuri de sprijin consistent, care vor reprezenta o veritabilă gură de oxigen pentru 
mii de firme sufocate de actualul context, de la criza COVID până la cea produsă de scumpirile masive ale electricității, 
gazului și combustibililor.  

Măsurile pentru compensarea și reducerea facturilor la energie sunt o parte din soluțiile de care au nevoie IMM-urile 
românești să supraviețuiască, însă e nevoie de programe dedicate pe fiecare domeniu de activitate pentru susținerea și 
funcționarea pe termen lung a producătorilor de la nivel local. 

70% dintre măsurile pe care Partidul Social Democrat le-a impus în programul economic al guvernării vizează soluții și 
scheme de ajutor pentru IMM-uri, în special pentru activități de producție aici în țară.  

Așadar, săptămâna trecută au fost deja lansate primele patru programe de sprijin pentru firmele românești din acest an.  
Este vorba de „IMM Producție”, care se adresează producătorilor locali, inclusiv start-up-urilor inovative, dar și celor 

care optează pentru reconversia activității în domeniul producției.  Finanțarea în cadrul acestei măsuri poate ajunge la 10 
milioane de lei pentru investiții sau 5 milioane de lei pentru capital de lucru. Este important de specificat faptul că se acordă 
garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțării pentru achiziționarea de echipamente, instalații, sau amenajări 
care să îmbunătățească eficiența energetică.  

Al doilea program este „IMM Rural Invest” care reprezintă o măsură de sprijin dedicată întreprinzătorilor din mediul 
rural și urbanul mic. Aceștia beneficiază de credite de până la 2 milioane de lei pentru achiziția de terenuri sau alte active ori se 
poate finanța capitalul de lucru. 

Cel de-al treilea program este „Garant Construct” prin care sunt susținute IMM-urile din domeniul construcțiilor pentru 
îmbunătățirea eficienței energetice cu o valoare maximă a finanțării unei investiții este de 10 milioane de lei. 

Cel de-al patrulea program se referă la „sprijinirea inovației” și se garantează creditele care finanțează proiecte ce pun în 
valoare invenții și inovații, care susțin exportul, care cofinanțează investiții strategice. 

În viziunea PSD este esențială sprijinirea firmelor care produc în România. Încă din perioada în care era în Opoziție, 
PSD a căutat soluții la criza socială și economică generată de pandemie și a venit cu principiul general de aplicat în toate 
domeniile și anume: „Fabricat în România”. Acesta este conceptul economic determinant al PSD, iar cele patru programe de 
sprijin lansate la început de an arată fără echivoc capacitatea PSD de a-l transforma în realitate.  

Pentru sprijinirea firmelor românești din fiecare județ, este important ca fiecare parlamentar să susțină acest concept 
„Cumpără românește!” pentru că un produs fabricat în România înseamnă locuri de muncă pentru români, pentru fiecare județ.  

În perioada următoare, după ce situația epidemiologică va permite, voi avea în vedere organizarea mai multor dezbateri 
la nivelul județului Botoșani cu antreprenorii și reprezentanții IMM-urilor pentru a identifica cele mai bune soluții de 
dezvoltare atât pentru județul nostru, cât și la nivel național.  

Cred că în fiecare județ este nevoie de astfel de întâlniri și consultări.  
„Fabricat în România” și „Cumpără românește” trebuie să devină mai mult decât deziderate și concepte strategice. Este 

nevoie de programe naționale permanente, care să se întindă pe mai mulți ani de zile, care să aibă continuitate și de fiecare dată 
să pună pe primul plan interesul producătorului și al cumpărătorului.  

Este important să fie față în față reprezentanții din partea Legislativului și Executivului cu autoritățile locale și cu 
producătorii și antreprenorii. Prezentarea mediului de business autohton si a evoluției lui, ce piețe de desfacere există pentru 
producătorii români, cum pot accesa cumpărătorii de la nivelul fiecărui județ produsele locale, programe guvernamentale de 
susținere și dezvoltare a micilor producători, legislația din domeniul muncii și domeniul economic trebuie să fie subiectele 
analizate în cadrul acestor consultări. 

România începe să se redreseze financiar, încet, dar sigur, după dezmățul iresponsabil din anii precedenți. Bugetul 
anului 2022 are cea mai mare sumă pentru investiții, plus alocări consistente pentru sprijin energie populației și economie, 
combaterea pandemiei și susținerea IMM-urilor. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Dan Constantin Șlincu 

*** 
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Contracararea scumpirilor masive la energie, combustibili și alimente sunt principalele priorități  
ale PSD în acest moment 

 
Noul pachet de măsuri, cu intrarea în vigoare de la 1 februarie, pentru contracararea scumpirilor masive ale energiei 

reprezintă a doua intervenție a PSD de când este la guvernare pentru a susține populația și companiile. Facturile trebuie să fie 
suportabile și să poată fi plătite. Nimeni nu trebuie să fie deconectat. Iar măsurile trebuie aplicate când e nevoie de ele, așa 
cum a cerut PSD, cât mai repede. Au fost folosite toate mijloacele legale: plafonarea prețurilor, compensare, reducerea TVA, 
introducerea impozitului pe veniturile suplimentare obținute ca urmare a liberalizării prețurilor la energia electrică.  

Așadar, pentru consumatorii casnici, pentru perioada 1 februarie-1 Mai 2022 s-a plafonat prețul energiei electrice active 
la 0,308 lei/kwh, se acordă o compensație de 0,29 lei/kwh și se aplică TVA redus la 5%. De asemenea, se plafonează prețul 
gazelor la 0,2 lei/kwh, se acordă o compensație de 0,06 lei/kwh și se aplică TVA redus la 5%. Pragul de consum lunar pentru 
care se aplică plafonarea a crescut la 500 kwh/lună, la electricitate, și la 400 mc/lună la gaz. 

Măsurile PSD ajută populația și economia dar, pe ansamblu, au un impact pozitiv asupra bugetului de stat. Asta 
înseamnă bună guvernare! Este vitală, atât pentru populație cât și pentru economie, nu doar scăderea facturilor, ci și 
descurajarea ulterioară, atât a scumpirilor și cât și a conduitei speculative, ale furnizorilor și producătorilor. Bulgărele 
facturilor mari la energie nu trebuie lăsat să se transforme într-o avalanșă care să măture tot! Este imperios ca măsurile de 
susținere dar și de eliminare a birocrației inutile să se extindă și asupra IMM-urilor și companiilor autohtone. 

În ceea ce privește creșterile prețurilor la combustibili și alimente din ultima perioadă, atât la nivelul parlamentarilor 
social-democrați, cât și a miniștrilor PSD se caută în acest moment soluții pentru plafonarea acestora. Astfel, se analizează 
modelele care ar putea fi aplicate în România, dar în primul rând se ia în considerare o reglementare a prețurilor la energie, 
pentru că aceasta este principala cauză a creșterii inflației. Vreau să subliniez foarte clar că nici în PSD, nici în Guvern nu s-a 
discutat despre problema raționalizării alimentelor. Evident că sunt grupuri de interese nemulțumite de ideea că Guvernul 
intervine pentru a opri creșterea prețurilor.  

PSD analizează toate tipurile de măsuri care pot stopa inflația și creșterea prețurilor la alimentele de bază, la energie și 
la carburanți. 

Cel mai important atât pentru mine, cât și pentru colegii mei de la PSD e să rezolvăm problema foarte gravă a oamenilor 
loviți de creșterea prețurilor. De aceea, PSD insistă că prioritară este reglementarea pieței energetice, pe o perioadă determinată 
de un an. Stoparea exploziei facturilor energetice și readucerea acestora la niveluri sustenabile, atât pentru populație, cât si 
pentru IMM-uri și producători agricoli este cea mai bună soluție pentru a reduce presiunea inflației. 

La două luni, după ce miniștrii social-democrați și-au preluat cele mai importante și dificile portofolii, PSD își menține 
toate angajamentele luate în fața românilor și demonstrează că își asumă pe deplin responsabilitatea de a eficientiza domeniile 
pe care le coordonează prin măsuri ferme și imediate de creștere a calității vieții românilor. 

Vă mulțumesc.  
Deputat 

Alina-Elena Tănăsescu 
*** 

PSD susține finalizarea lucrărilor la hidrocentralele românești 
 
Un nou proiect PSD privește finalizarea unor hidrocentrale abandonate din motive de mediu. 
PSD susține că e de-a dreptul sinucigaș ca în actuala criză a energiei, din cauza unei birocrații absurde, să nu fie utilizate 

cele două hidrocentrale executate în proporție de peste 90% pe râul Jiu, care stau blocate din 2017, dar și hidrocentrala de la 
Răstolnița, județul Mureș, începută acum mai bine de 3 decenii. 

Vor fi reluate rapid și finalizate următoarele investițiile majore: 
  - Răstolnița – hidrocentrală realizată în proporție de 92%, la care s-au cheltuit peste 200 de milioane de euro și care 

poate produce peste 9,000 MWH/lună. 
  - Valea Jiului – hidrocentralele: Bumbești – realizată 90%, Dumitra - realizată 98%, pentru care s-au cheltuit deja peste 

155 de milioane de euro și care pot aduce în sistem peste 2.1000 de MWH/ lună. 
   - Peste 300.000 de locuințe ar putea fi alimentate cu energie electrică, tot timpul, prin producția acestor hidrocentrale. 
PSD susține protejarea mediului, dar în egală masură susținem că nu putem abandona proiecte de peste 350 de milioane 

de euro, din banii românilor, mai ales acum când România are atât de multă nevoie de creșterea capacității de producție de 
energie ieftină și curată. Proiectul de lege al PSD prevede asigurarea unei zone de protecție între hidrocentrale și restul ariei 
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protejate. Dacă ar funcţiona toate aceste hidrocentrale la capacitate maximă, procentul de producție în sistemul național de 
energie ar fi de peste 20%, fără Porțile de Fier 1 și 2.  

PSD a redactat și va depune un proiect de lege prin care investiții energetice, începute înainte de 2007, respectiv înainte 
de aderarea României la UE, să fie scoase din zona ariilor protejate. Astfel se pot finaliza rapid două hidrocentrale de pe Jiu, 
unde deja s-au investit peste 175 de milioane de euro. 

PSD a intrat  în actuala Coaliție dintr-un motiv simplu: pentru a ajuta oamenii și companiile din România și pentru a 
contribui la rezolvarea crizelor grave cu care se confruntă țara. 

Deputat 
Viorica Sandu 

*** 
Am depus o inițiativă legislativă pentru anularea amenzilor DSP date românilor  

care s-au întors recent din străinătate! 
 

Am depus astăzi, în Parlament, un proiect de lege spre dezbatere și aprobare în regim de urgență, pentru anularea 
amenzilor contravenționale pe care românii le-au primit pentru necompletarea formularului PLF. Proiectul prevede și 
returnarea tuturor sumelor reprezentând achitarea parțială sau integrală a amenzilor, la cerere. 

Din decembrie, după intrarea în vigoare a OUG privind implementarea formularului digital de intrare în România și 
până în prezent, s-au dat mii de amenzi contravenționale românilor care s-au întors în țară și nu au completat formularul digital 
de intrare în România (PLF). 

Din nefericire, autoritățile nu și-au făcut treaba cum trebuie și nici nu au informat oamenii cum să acceseze platforma, 
iar multe date cu caracter personal nu au ajuns la DSP dintr-o eroare tehnică sau dintr-o problemă birocratică. 

Cei mai mulți dintre românii care s-au întors de sărbători în țară s-au trezit cu amenzi usturătoare, deși majoritatea 
acestora au completat în mod corect formularul digital de intrare în România (PLF). Sunt cazuri de persoane care au primit mai 
multe amenzi de câte 3.000 de lei după ce au trecut frontiera mai multe zile la rând pentru a merge la muncă într-o localitate 
din țările vecine României. De asemenea, în baza acestor prevederi au fost amendați și piloți, și însoțitori de zbor. 

Mulți dintre cei amendați nu mai pot face dovada completării formularul digital de intrare în România (PLF), iar DSP-ul 
nu mai dispune de aceste date. Prin urmare, un proces individual sau colectiv împotriva instituțiilor statului ar duce această 
situație într-un blocaj din care vor avea de pierdut românii. 

Pentru a evita această situație neplăcută pentru zeci de mii de muncitori, dar și pentru toți cei care în mod nedrept au fost 
amendați, deși au completat formularul la timp, am propus anularea tuturor amenzilor aplicate pentru necompletarea 
formularul digital de intrare în România (PLF) și returnarea tuturor sumelor încasate de către stat, plata parțială sau totală a 
amenzilor. 

Inițiativa mea a fost înregistrată astăzi și solicit tuturor parlamentarilor să o adopte, în regim de urgență, pentru a pune 
punct acestei situații revoltătoare.       Deputat 

Gheorghe Șoldan 
*** 

Scrisoare Deschisă adresată prim-ministrului României, domnului Nicolae-Ionel Ciucă și întregului aparat al  
Executivului României 

Moldova are nevoie de Autostrada Unirii! 
Au mai pierit 7 oameni într-un accident rutier…DN28 în loc de A8… 
Cifre sau oameni? Statistici sau vieți?  
Dumnezeu să îi odihneasca în pace ca și pe toate victimele accidentelor rutiere! 
Am devenit, oare, atât de imuni la drame și atât de concentrați pe numere și tabele, încât nu mai vedem și oamenii din 

spatele lor?! Când vor înțelege funcționarii din executiv, din Guvern, că orice întârziere, orice greșeală, orice decizie 
părtinitoare au consecințe până la cele mai grave?! 

Și, oare, ne numărăm printre cei cu capacitate de decizie doar pentru a ne separa de oameni și a ne izola în spatele unor 
hârtii și birouri, prea preocupați de ele și prea izolați de ce înseamnă de fapt impactul acțiunilor noastre asupra vieților celor 
din jurul nostru? 

Și, oare, când mergem acasă lângă cei dragi, chiar suntem capabili să uităm complet că munca noastră vine cu o 
responsabilitate colectivă totală? 
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Sunt întrebări pe care mi le pun de fiecare dată când presa mai relatează că încă un om, încă o familie, încă un tânăr sau 
bătrân, încă un seamăn de-ai noștri au murit în accidente rutiere, lăsând în urma lor neconsolarea pe viață a rudelor și 
prietenilor lor. Sunt întrebările pe care acum vreau le adresez dumneavoastră, stimate domnule Premier, și tuturor celor aflați 
în aparatul de stat. De la cea mai înaltă funcție, până la cea mai puțin aparent (!) importantă. 

Și, cu siguranță, nu sunt doar întrebările mele.  
Pe DN28 Iași-Tg. Frumos, marți, au murit 7 oameni.  
Știu. Presa abundă de astfel de articole pe care le citim, la care ne gândim un minut-două, recunoscători că nu am fost 

noi și apoi revenim la viața noastră. 
Stimate domnule Prim-ministru, 
Știți cum se numește DN28 Iași-Tg. Frumos? 
”Drumul morții”... Mai este, oare, nevoie să vă spun de ce? 
Un drum care răpește vieți, presărat de cruci și tragedia tuturor celor care și-au pierdut acolo mama, tatăl, soțul, soția, 

copilul… 
Oare, subalternii dumneavoastră din întregul aparat executiv știu? Poate că nu ar strica să îi întrebați. Ocazie cu care să 

îi întrebați și dacă, în opinia lor, întârzierea procedurilor la construcția autostrăzii A8 reprezintă o chestiune birocratică, mult 
prea…neinteresantă să fie abordată și rezolvată sau reprezintă decizia de a contribui la știrile care mai anunță că alți oameni și-
au pierdut viața sau au fost schilodiți sufletește și trupește pe viață.  

Stimate domnule Prim-ministru și, prin intermediul dumneavoastră, toți cei care se află în subordinea dumneavoastră, 
Delăsarea, amânarea, incompetența, nepăsarea nu se pierd undeva în spatele birourilor sau a atitudinii funcționărești. Ele 

se contabilizează. În vieți pierdute. În vieți distruse. În accidente din acestea peste care trecem urmărind altă știre, întorcându-
ne la scuze, justificări și explicații. Poate că unii dintre cei care au capacitatea de decizie și, mai ales, obligația de a decide în 
interesul comun al nostru al tuturor pot dormi bine noaptea, legănându-se în propriile scuze și explicații, care le servesc pe post 
de conștiință. A devenit o cutumă, nu? Din păcate! 

Dumneavoastră, domnule prim-ministru, ce ziceți? Este bine? Este uman? Este responsabil? Este corect să se continue 
așa?! 

Știu și știm cu toții că aveți capacitatea de a le transmite tuturor celor din aparatul executiv că ceea ce fac sau nu fac 
înseamnă efecte, multe dintre ele iremediabile, asupra tuturor celor din jurul lor. Că știrile care anunță că au mai murit alți 
oameni nu trebuie să le treacă la diverse, ci să le trateze ca și cum, acolo, ar fi vorba despre ei înșiși, mamele și tații lor, copiii 
lor, familia lor. Că, acum, până nu vor mai muri alți oameni, trebuie să își asume responsabilitatea de a face tot ce le stă în 
putință pentru ca toate proiectele de care avem nevoie să se deblocheze și să se finalizeze. 

Cu respect și considerație, cu mâhnire, însă cât se poate de hotărât, vă solicit atât dumneavoastră, cât și tuturor 
subordonaților dumneavoastră să puneți capăt ”Drumului morții” și să faceți tot ce aveți de făcut pentru ca Autostrada Unirii să 
se concretizeze.  

Post Scriptum: Acum o săptămână, am sărbătorit cu toții Unirea. Oare, v-ați gândit și la toți care au murit pe drumurile 
unei autostrăzi care tot întârzie să apară?      Deputat 

Vă mulțumesc!                     Vasilică Toma  
*** 

 
Declarație politică 

De ce trebuie reglementată piața energiei? 
Pentru ca oamenii să nu mai fie nevoiți să aleagă între mâncare și facturi. 
Experimentul eșuat al liberalizării prețurilor trebuie să înceteze, iar piața trebuie reglementată solid, pe bază de studii și 

prognoze. Măsurile de sprijin nu sunt suficiente, deși sunt necesare ca și soluție de moment. 
După creșterea prețurilor la energie, urmează creșterea prețurilor la alimente și va urma și în continuare creșterea 

prețurilor la celelalte produse, care nu sunt de bază. 
Partidul Social Democrat va face toate eforturile posibile pentru ca guvernul să decidă revenirea la prețuri reglementate 

și corecte în domeniul energiei și al gazelor.  
Pachetul de măsuri propus de Partidul Social Democrat este orientat a avea rezultate imediate, dar și pe termen mediu și 

lung.  Nu putem permite ca românii să fie puși să aleagă între mâncare și facturi. Criza din domeniul energiei este una globală, 
dar în România a fost accentuată vertiginos de liberalizarea pieței energetice ,,pe genunchi”. Atunci când amatorii se joacă de-
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a guvernarea și/sau de-a legiferarea consecințele pot fi cumplite, iar aventura liberalizării pieței energetice a demonstrat-o încă 
o dată fără putință de tăgadă. 

Deputat 
Daniel Tudorache 

*** 
 

Partidul Social Democrat își continuă angajamentul  
pentru sprijinirea fermierilor, a industriei alimentare și a satului românesc! 

Domnule președinte,  
Stimați colegi,   
În cadrul declaraţiei mele de astăzi, voi aborda o temă de o importanță strategică pentru țara noastră și mă refer aici la 

sprijinul pe care Partidul Social Democrat îl acordă necondiționat dezvoltării agriculturii românești și în același timp cu 
aceasta, dezvoltării fermierilor români și a satului tradițional românesc.  

Acest parteneriat social între PSD și fermieri sau procesatorii din industria alimentară continuă și va continua de fiecare 
dată când Partidul Social Democrat va guverna pentru că susținerea fermelor românești și a unităților de producție și procesare 
alimentară din mediul rural înseamnă nu doar dezvoltare economică în ansamblu și crearea de locuri de muncă în mediul rural, 
ci mai ales salvarea satului românesc și a comunităților rurale.  

Dragi români,   
Partidul Social Democrat vine cu noi măsuri și programe de sprijin pentru producția românească, fermieri și industria 

alimentară. Trebuie să repetăm acest mesaj pentru a înțelege importanța acestor programe care vin atât în întâmpinarea 
cetățenilor cât și a întreprinderilor mici și mijlocii românești.  

România este obligată în contextul crizelor actuale, atât energetice cât și economice, să își sprijine producția internă de 
alimente și servicii astfel încât să evite falimentul comunităților rurale.  

Dragi fermieri,  
Revenind la programlele lansate de curând de Ministerul Agriculturii, o parte dintre acestea stimulează cultivarea de 

legume și sunt extrem de importante pentru oamenii din mediul rural, altele vizează asigurarea securității alimentare și 
reducerea importurilor anumitor alimente.  

Printre acestea amintesc de programul Rural Invest, cu o valoare de 2,5 miliarde de lei de care vor beneficia aproximativ 
4.000 de proiecte de piscicultură și acvacultură.  

Agro IMM Invest este de asemenea un program vital pentru relansarea activității economice a fermierilor, iar bugetul 
acordat pentru anul acesta este de 5 miliarde de lei de la 1 miliard cât a fost în 2021.  

Am relansat programul „Tomata”, celebrul program PSD care a dat roade în precedenta guvernare social-democrată. 
Doar pentru anul 2022 bugetul este de 225 milioane de euro, câte 4000 de euro pentru fiecare beneficiar care produce tomate și 
câte 1.000 euro pentru producătorii de castraveți, fasole, ardei, salată, spanac sau ceapă verde. Datorită acestui program, anul 
acesta nu vom mai vedea la știri tone de castraveți și alte legume aruncate de fermieri la gropile de gunoi.  

De asemenea, continuă și programul de susținere a usturoiului românesc, continuă și subvenționarea prețului motorinei, 
iar în decursul acestui an, urmează să lansăm un nou program de susținere pentru producătorii de cartofi românești și struguri 
de masă.  

Partidul Social Democrat înțelege pe deplin necesitățile fermierilor, a fost, este și va rămâne un partener de nădejde 
pentru fiecare fermier în parte! 

Mai pe scurt, nu lăsăm să moară viața de la țară!      
Deputat 

Radu-Marcel Tuhuț 
*** 
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Să nu folosim ”reformele” cu titlul de scuză, încât să pară de neconceput luarea măsurilor necesare pentru români 

 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Trăim un început de an cumplit pentru mulți români, cu facturi duble sau chiar triple la energia electrică și încălzire, cu 

inflația care se află încă la un nivel ridicat, cu incertitudini legate de evoluțiile crizei sanitare și modul în care aceasta va 
continua să afecteze economia și viața oamenilor simpli. 

Cu alte cuvinte, nu suntem într-un moment în care să ne permitem nici discursuri triumfaliste, dar nici discursuri 
fanteziste și care nu spun nimic. 

În ultimele zile auzim din nou mesaje despre mult iubitele ”reforme” - atât de necesare, atât de infailibile, atât de 
necontestat – dar nimeni nu știe ce sunt. Singurul lucru pe care îl știm este că ”reformele” sunt cele care ne țin în loc și 
blochează, cel puțin teoretic, luarea măsurilor necesare pentru populație: plafonarea prețurilor la energie începând cu ianuarie, 
reglementarea pieței de energie pentru o scurtă perioadă de timp, rediscutarea plafonului din PIB la pensii. Așa spun unii 
politicieni – nu putem face nimic acum, pentru că trebuie să facem ”reforme” cândva.  

Doamnelor și domnilor deputați, 
conceptul de ”reformă” a început să își piardă din substanță în dezbaterea politică de la noi. Am auzit ani de zile de la 

diverși politicieni, și auzim și astăzi, despre cât de ”reformiști” sunt ei. Este vorba despre aceiași politicieni care, odată ajunși 
la putere, iau decizii proaste sau nu sunt capabili să ia vreun fel de decizie. Iar românii suferă din această cauză.   

Necesitatea ”reformelor” nu poate fi folosită cu titlul de scuză, pentru a nu discuta măsuri necesare pentru români. 
Pentru românii care au nevoi reale astăzi și nu doar într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat, la care nu au timp nici 
măcar să se gândească, și în care totul va fi rezolvat prin ”reforme”. 

Vă mulțumesc.         
Deputat 

Laura Vicol 
*** 

Are România un proiect european? 
Distinși colegi, 
Săptămâna trecută, am dedicat o sesiune comună celor două camere ale Parlamentului marcării a 15 ani de la aderarea 

efectivă a României la UE. Inevitabil, o astfel de acțiune nu are cum să fie mai mult decât un moment festiv. Noi avem nevoie 
de mai mult decât atât, avem nevoie de o analiză sinceră și profesionistă a stării statutului României ca membră a Uniunii. 
Analiză pe care nu o mai putem evita și nici amâna. Pentru că există sentimentul, în rândul tot mai multor oameni, că acum 
suntem mai mult în afara Uniunii decât eram în perioada în care ne pregăteam pentru aderare! 

De ce? În primul rând, este o deosebire esențială de metodă. Fără a exagera, aderarea la UE a fost o operă colectivă. 
Construirea "Consensului de la Snagov", în care președintele Ion Iliescu a jucat un rol determinant, nu a fost nici simplă, nici 
facilă. Dar cu responsabilitate din partea tuturor actorilor politici, am reușit să prezentăm partenerilor noștri europeni un 
proiect solid și viabil, și garanțiile că acest proiect va fi pus în practică. Au urmat negocierile de aderare, și nu putem uita 
efortul depus de Guvernul Năstase pentru a încheia la timp negocierile de aderare. Faptul că pe actul de aderare este semnătura 
altcuiva este doar un amănunt, care ține de jocul politic din orice țară democrată.  Dacă e să spunem ceva despre acei ani, este 
de amintit convingerea cu care, proaspăt ales Președinte al României, Traian Băsescu propunea renegocierea Tratatului de 
Aderare. 

Acela a fost un moment nefast pentru viitorul european al României, asupra căruia și-a lăsat amprenta un personaj 
nefast, fără nimic în comun cu proiectul european al României. Un moment care ar fi trebuit să însemne un nou început pentru 
România, acela al aderării efective, a fost considerat un capăt de linie, un proiect epuizat. UE a fost doar un pretext pentru 
acțiuni, unele absurde, de politică internă, un alibi pentru abuzuri și pentru decizii de politică economică și socială aberante. 

România lipsește, de 15 ani, din toate discuțiile importante despre viitorul Europei. Dacă întrebi pe cineva care este, 
acum, proiectul european al României, poți fi suspectat cu ușurință de naționalism sau antieuropenism. Românii cred că 
Europa se reduce la libertatea mersului la cules de căpșuni, de sparanghel, și la „lupta anti-corupție”. Nimic despre cultură, 
educație, sănătate, cercetare științifică, protecția mediului, dezvoltare durabilă, combaterea sărăciei.  

Nu ne folosește la nimic ascunderea acestor realități. Suntem în UE ca urmare a unui uriaș efort colectiv, solidar, care a 
avut mari costuri economice și sociale. Mai vrem să facem un astfel de efort pentru a însemna ceva în noua Europă, sau ne 
mulțumim cu ce primim de la Bruxelles? Noi nu avem niciun interes? Nicio viziune despre viitor?  
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Nu este vorba nici despre naționalism, nici despre suveranism, nici despre altele de acest fel. Este vorba despre bun 
simț! Noi nu putem construi ceva semnificativ nici singuri, dar nici împreună cu alții? A fi european, ca politician român, se 
rezumă doar la capacitatea de a te plânge de ceilalți politicieni la Bruxelles? 

Este obligația noastră, a tuturor partidelor politice parlamentare, de a construi un nou proiect național, cu valențe 
strategice, de integrare efectivă în UE, un proiect de dezvoltare și de modernizare, care să justifice prezența noastră ca stat 
membru al UE. Putem face asta, cu condiția încetării absurdului război româno-român. Totul e să și vrem așa ceva. Dar suntem 
un stat care a eșuat, inclusiv în Europa. Nu e doar o constatare, cât o condamnare la moarte a națiunii române. Asta vrem? 

 
Deputat 

Ioan Vulpescu 
*** 

 

Independența energetică a României trebuie să devină obiectivul principal al nostru, al tuturor! 
 
Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
Așa cum am mai spus-o de nenumărate ori, România poate și trebuie să devină independentă din punct de vedere 

energetic. Mai mult, pentru a se putea realiza planurile de dezvoltare ale tuturor actorilor din piața de energie - producători, 
transportatori, distribuitori, furnizori - precum și demersurile companiilor în vederea realizării programelor de investiții, 
inclusiv în zona investițiilor de mediu asumate de România și conforme trendului european, este necesară o stabilitate și o 
predictibilitate legislativă.   

Din păcate, ceea ce s-a întâmplat și încă se întâmplă în urma așa-zisei liberalizări a pieței energiei, nu numai că a produs 
drame, dar este total opusul a ceea ce ar presupune stabilitatea și predictibilitatea, atât legislativă, cât și economică.  

Din aceste motive, PSD va depune un proiect de lege prin care investiții energetice, începute înainte de 2007 și 
abandonate mai apoi din cauza unor litigii pe teme de mediu, să fie scoase din zona ariilor protejate. Astfel, se vor putea 
finaliza rapid două hidrocentrale de pe Jiu, unde deja s-au investit peste 175 de milioane de euro. Odată puse în funcțiune, 
aceste hidrocentrale vor aduce suplimentar o cantitate importantă de energie ieftină pentru sistemul energetic național.  

Ceea ce este însă trist este faptul că, în ultimii doi ani, ministrul PNL al Energiei, Virgil Popescu, fost ministru și al 
Economiei, nu a făcut nimic în această privință, deși știa foarte bine că liberalizarea haotică a pieței energiei, pe fondul unui 
deficit de producție de energie, va determina o avalanșă a creșterii prețurilor și facturilor. 

Stimați colegi, 
Dacă chiar vă doriți stabilitate socială și economică, predictibilitate legislativă și un cadru care să aducă bunăstare și 

independență energetică țării, nu pot decât să vă invit să votați proiectul nostru de lege. 
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Mihai Weber 

*** 
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 Întrebări 
 

 
Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 

 
Nivelul unui trai decent conform Institutului Academiei de cercetare a calității vieții 

 

Stimate domnule ministru, 
Institutul de Cercetare a Calității Vieții a calculat că o familie cu doi copii ar putea duce un trai decent la oraș cu 4.200 

de lei. Banii ar trebui să le ajungă pentru mâncare, haine, utilități, transport, rată pentru casă și chiar economii. Însă calculele 
oficiale sunt departe de ce se întâmplă în realitate.   

De ce spun acest lucru? Pentru că sunt mulți nemțeni care lucrează pe salariul minim pe economie, ceea ce înseamnă că 
duc acasă, după o lună de muncă, 1.524 lei. Sunt pensionari din județul Neamț care trăiesc lunar cu mai puțin de 1.000 lei. 
Acestor li se adaugă cei care au pensie socială minim garantată.  

La costurile calculate de către Institutul de Cercetare a Calității Vieții nu au fost luate în calcul o serie de cheltuieli 
generate de pandemie. Ar fi trebuit să fie adăugate costurile pe care lea adus pandemia (pentru măști, dezinfectanți, telefoane și 
tablete pentru școala online a copiilor), dar și faptul că bugetul casei a fost sugrumat de facturile la gaze și electricitate și de 
scumpirile în lanț.  

Domnule ministru, analiza Institutului de Cercetare a Calității Vieții vine și ne vorbește, de fapt, despre cât de departe 
suntem de traiul decent, un trai care „presupune cheltuieli suplimentare pentru activităţi de timp liber, cheltuieli mai multe pe 
sănătate şi educație”. Având în vedere acest tablou, aș dori să îmi transmiteți care sunt obiectivele pe termen lung ale 
ministerului pe care îl conduceți și măsurile propuse, astfel încât familiile de nemțeni și de români să se apropie de pragul 
decenței subliniat de către institutul Academiei.   

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

*** 
 
Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Acordarea burselor sociale pentru studenţi 
Stimate domnule ministru,  
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) susţine că bursele sociale acordate de minister 

pentru studenţii cu probleme sociale sunt insuficiente, iar din acest motiv mulţi dintre ei abandonează cursurile facultăţilor.   
În urma unui recent recensământ pe această temă, s-a ajuns la concluzia unanimă că bursele sociale nu încurajează deloc 

studenţii să vină la cursuri, ci, din contră, favorizează abandonul şcolar. Una dintre cauze este aceea potrivit căreia majoritatea 
universităţilor din România alocă doar 14,77% din fondul pentru burse către bursele sociale, restul fiind direcţionat către 
bursele de performanţă.   

În consecinţă, bursele sociale primite de către studenţii cu probleme financiare sunt de aproximativ trei ori mai mici 
decât valoarea care ar trebui să fie în realitate.  

Vă întreb respectuos:  
1. Ce intenţionează Ministerul Educaţiei pentru a rezolva această problemă a cuantumului burselor sociale?  
2. Care este rata abandonului cursurilor universitare din ultimii cinci ani din România?  
Solicit răspuns scris.  

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
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Adresată domnului Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 
  

Emiterea ordinelor de protecţie a victimelor violenţei în familie, conform Legii nr. 217/2003 
 

Stimate domnule ministru,            
Un studiu recent de specialitate arată că din cele peste 1.000 de solicitări privind emiterea ordinelor de protecţie a 

victimelor violenţei în familie, conform Legii nr. 217/2003, doar 41% au fost admise. Mai grav este că un procent de 10% 
dintre solicitări au fost retrase ulterior, de către victimele agresiunii. Dacă legea prevede ca acest ordin să fie emis în situaţii de 
urgenţă chiar în aceeaşi zi, practica o dovedeşte, din păcate, că acestea sunt emise cu mare întârziere, fapt ce le permite 
victimelor să fie agresate în continuare.  

Vă întreb cu respect:  
1. De ce durează atât de mult emiterea acestor ordine de protecţie?  
2. Care sunt principalele motive pentru care sunt amânate aceste decizii?   
3. Câte ordine de protecție au fost emise de către instanţele naţionale de la intrarea în vigoare a Legii 217, precum şi în 

judeţul Dâmbovița?  
Solicit răspuns scris.               Deputat 

Georgeta-Carmen Holban 
*** 

Adresată domnului Constantin Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului  
  

Susţinerea agroturismului din județul Dâmbovița 
Stimate domnule ministru,  
Din datele oferite de patronatele din turism rezultă că zonele rurale nu au fost destinaţia preferată de români cu ocazia 

zilelor libere prilejuite de sărbătorile de iarnă. Din fericire, există şanse de redresare a situaţiei în perioada următoare, în 
preajma zilelor de Paște și 1 mai. De asemenea, programele „Litoralul pentru toţi” şi „Vacanţă la ţară”, vor putea oferi în 
această vară doritorilor preţuri foarte accesibile, pentru o săptămână de cazare în zonele de atracţie turistică ale ţării. Vă întreb 
respectuos:  

1. Ce trebuie să ştie românii despre programele derulate de stat care sunt la preţuri rezonabile?  
2. Care este numărul unităţilor turistice omologate de statul român, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Dâmbovița?  
3. Ce pârghii are MAT pentru a sprijini dezvoltarea agroturismului în județul Dâmbovița, dar și în alte regiuni ale țării, 

mai ales pentru cei care vor să investească în zonele izolate?  
Solicit răspuns scris.  

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
Adresată domnului Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei 

 
Implementarea PNRR 

Stimate domnule ministru, 
PNRR-ul este vital pentru succesul economic și social al României pe termen scurt și mediu. Domeniile de activitate ale 

ministerului pe care îl conduceți, precum și componentele asociate acestuia în PNRR sunt extrem de importante pentru 
circumscripția pe care o reprezint. În acest sens, vă adresez următoarele întrebări:  

1. Care sunt cele mai importante elemente din PNRR pentru IMM-uri și turism? 
2. Câți bani ați primit până acum pentru proiectele din PNRR? 
3. Sunt prevăzute întârzieri pentru anumite proiecte? Dacă da, care sunt motivele  
pentru acestea? 
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral. 
Cu aleasă considerație,     Deputat 

Natalia-Elena Inotero 
*** 
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Adresată domnului Carol-Eduard Novak, ministrul Sportului  
 

Respectarea prevederilor Legii nr. 23/2022 
Stimate domnule ministru,  
Pe 17 ianuarie 2022 a intrat în vigoare Legea nr. 23/2022 pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 

69/2000, pe care am inițiat-o alături de mai mulți colegi parlamentari. În acest sens, vă adresez următoarele întrebări:  
1. În acordarea finanțărilor federațiilor sportive pentru anul 2022, s-au luat în considerare aspectele prevăzute în Legea 

23/2022?  
2. Cum veți asigura, în calitate de minister de resort, respectarea prevederilor și impunerea sancțiunilor conform Legii 

23/2022? Există sau intenționați să creați o structură sau o comisie la nivelul ministerului sportului?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral. 
Cu aleasă considerație,       Deputat 

Natalia-Elena Inotero 
*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Grindeanu, viceprim-ministru, ministrul Transporturilor și Infrastructurii  
 

Aplicarea Legii privind Statutul Personalului Feroviar 
  
Stimate domnule viceprim-ministru, 
Adoptarea Legii Statutului Personalului Feroviar de către Parlamentul României a fost un moment important pentru 

românii care activează în acest domeniu. Însă, prevederile acestei legi continuă să fie amânate. În discuțiile pe care le port cu 
cetățenii din circumscripția pe care am onoarea să o reprezint în Camera Deputaților, județul Hunedoara, mi-a fost semnalată 
în nenumărate rânduri necesitatea respectării Statutului Personalului Feroviar. Având în vedere cele menționate anterior, vă 
adresez rugămintea să ne comunicați următoarele informații:  

1. Din analiza domniei voastre, având în vedere realitățile administrative pe care le-ați întâminat la preluarea mandatului 
de ministru al transporturilor și infrastructurii, când apreciați va fi aplicată Legea Statutului Personalului Feroviar, în 
întregimea sa?  

2. În cadrul audiențelor din teritoriu, am fost informată cu privire la nerespectarea vechimii în calculul pensiei, pentru 
unii dintre foștii angajați ai CFR. Spre exemplu, avem cazul unei doamne care a absolvit Șcala Profesională nr.6 CFR din 
localitatea Arad, promoția 1988, fiind declarată muncitor calificat în meseria electromecanic locomotive. Aceeași persoană a 
avut contract cu CFR și a muncit pentru companie, în forma juridică de atunci, între 1988 și 1993. Însă, această perioadă nu a 
fost luată în calcul ca vechime pentru pensie. Din informațiile disponibile la nivelul ministerului, există multe astfel de cazuri 
la nivelul foștilor angajați ai CFR? Este o problemă generală?  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris.    Deputat 
Cu aleasă considerație,           Natalia-Elena Inotero 

*** 
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Copiile după documentele emise de către instituțiile Statului 
Domnule ministru,  
Mai mulți cetățeni din municipiul Oradea și din județul Bihor m-au informat cu privire la situația ne-aplicării legii care 

interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației solicitarea de copii după documente emise către 
instituțiile Statului.  

Din păcate, semnalele primite din teritoriu de la începutul anului și care implică mai multe instituții, ne arată faptul că 
legea nu se aplică!  

În acest context, vă solicit, domnule ministru, clarificarea situației aplicării legii la zi, măsurile care s-au luat sau care 
urmează a fi luate, dar mai ales motivul pentru care cetățenilor li se cer în continuare copii după documentele eliberate de 
instituțiile statului român.  

Vă mulțumesc.         Deputat 
Solicit răspuns scris.              Ioan Mang 

*** 
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Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Cum veți gestiona numărul mare de îmbolnăviri cu noul coronavirus în rândul elevilor  
și cadrelor didactice, fără a afecta procesul educațional? 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că în ultimele săptămâni, numărul cazurilor de COVID-19 în unitățile de învățământ s-a dublat, fiind 

declarați pozitivi aproximativ 30.000 de elevi şi preşcolari dar și peste 7.000 de dascăli şi personal nedidactic vă rog să-mi 
comunicați ce soluții veți adopta pentru a reduce numărul de îmbolnăviri, astfel încât să nu fie afectată activitatea cursurilor.  

Din ce cauză s-a eliminat triajul epidemiologic minimal care se făcea la intrarea în școli?   
În același timp, vă rog să-mi transmiteți care este situația cu privire la testele de COVID la nivelul ciclului 

preuniversitar?  
Ați luat în vedere solicitarea de echipe mobile medicale care pot testa elevii în școli, așa cum se întâmplă în cazul 

vaccinării anti-COVID?   
Câte echipe mobile de vaccinare sunt disponibile în acest moment la nivel național pe fiecare județ în parte?  
Până acum testarea în masă a elevilor a eșuat. Anul școlar trecut au fost achiziționate peste 1,3 milioane de teste pentru 

școli, dar au fost folosite mai puțin de 50.000. Au fost două cauze pentru care testele au rămas în depozite: școlile au învățat 
online în majoritatea timpului, iar părinții trebuiau să-și dea acordul pentru testare, mulți refuzând. Care este situația în acest an 
școlar?  

Pe de altă parte, pentru ca testarea să poată avea loc la școală, ar trebui ca toate școlile să aibă medici școlari. În prezent, 
din datele statistice prezentate de Ministerul Educației sunt 680 de medici școlari şi 3.000 de asistenți medicali pentru 
aproximativ 7.000 de scoli. Aveți în vedere creșterea numărului de medici și asistenți școlari sau realizarea de centre medicale 
la anumite unități de învățământ care să deservească mai multe școli?  

În ce măsură Ministerul Sănătății a început să aplice recomandările UNICEF pentru asigurarea de consiliere și suport 
psihologic și socio-emoțional copiilor, elevilor și cadrelor didactice în această perioadă de pandemie?  

Ați prevăzut promovarea unor campanii de reducere a stigmatizării și a temerilor legate de contagiune sau contaminare, 
la nivelul școlilor, personal, elevi, familii, astfel încât să crească toleranța față de testare, vaccinare și acceptare a situației 
pandemice?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,              Deputat 

Daniela Oteșanu 
*** 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației  
 

Câți elevi sunt înscriși la școlile private și au media peste 9.50? 
 
Stimate domnule ministru,  
Salut decizia dumneavoastră de a aloca fonduri de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației, pentru plata bursele 

elevilor, acordate în baza art. 82 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și totodată, decizia de a mări bugetul pentru burse și 
de a crește cuantumul acestora.  

Un raport privind bursele elevilor, publicat în 2020 de Societatea Academică Română, arată că din 3.182 de localități, 
doar 180 (5,66%) acordau integral burse școlare pentru elevi. În celelalte 3.02 bursele nu se acordau sau se acordau parțial.  

Mă prevalez de această oportunitate pentru a adresa o întrebare punctuală:  
• Există o situație actualizată a numărului elevilor din unitățile de învățământ particulare autorizate/acreditate?  
• Dacă există această situație, vă rugăm să ne transmiteți câți dintre acești elevi au medii de peste 9,50.  
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris.  
Cu aleasă considerație,               Deputat 

Ana-Loredana Predescu 
*** 
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Adresată domnului Florin-Marian Spătaru, ministrul Economiei 
 

Referitor la normele metodologice aferente Legii nr. 122/2020 pentru modificarea  
şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 

 

Staţiunea Geoagiu-Băi reprezintă una dintre cele mai vechi exploatări balneare de pe teritoriul României, datând din 
perioada colonizării romane. Calităţile curative ale apelor minerale sunt cunoscute încă din perioada dacică, acestea dând şi 
denumirea localităţii Germisara. 

În prezent, izvoarele de ape termale sunt date în concesie unei societăţi comerciale a cărei perioadă de concesiune se 
apropie de sfârşit.  

Primăria Geoagiu şi-a exprimat interesul de a prelua aceste active în baza Legiinr. 122/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr. 107/1996, dar nu poate iniţia acest demers deoarece nu au fost elaborate normele metodologice de 
aplicare ale legii. 

Aş dori să îmi comunicaţi care este cea mai bună modalitate pentru a realiza transferul activelor izvoarelor de ape 
termominerale către Primăria Geoagiu? 

Vă mulţumesc!          Deputat 
Solicit răspuns în scris.             Viorel Salan 

*** 
 

Adresată domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Referitor la posibilitatea înfiinţării unei secţii a Academiei de Științe Agricole și Silvice în oraşul Geoagiu, inclusiv  
prin reluarea activităţii Staţiunii de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură Geoagiu, județul Hunedoara 
 
Stimate domnule ministru,  
Staţiunea de cercetare pomicolă din Geoagiu a fost înfiinţată în 1957 sub denumirea de Staţiunea   Experimentală    

Geoagiu, cu scopul de a elabora şi difuza material pomicol şi soiuri noi pentru zona de sud-vest a Transilvaniei. Apoi, în 1959,  
s-a adăugat ca domeniu de cercetare şi legumicultura, pentru ca din 1977 staţiunea să aibă sarcini de cercetare şi producţie 
pomicolă, cu obiective de coordonare în judeţele Hunedoara şi Alba. În anul 1977 s-a stabilit un program amplu de 
îmbunătăţire a sortimentului la nuc, atât prin selecţia individuală cât şi prin hibridarea sexuală dirijată, Staţiunea Experimentală 
devenind Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Geoagiu (S.C.D.P. Geoagiu). În perioada 1958-1995, la 
S.C.D.P. Geoagiu s-au efectuat 663 combinaţii hibride,  au fost polenizate  artificial 97.072 flori din care au rezultat  27.845 
fructe hibride şi respectiv 9.709 puieţi hibrizi.  

Din păcate, S.C.D.P. Geoagiu, care a deţinut cea mai mare pepinieră din ţară şi producea   peste un million de pomi 
fructiferi, arbori şi arbuşti, livraţi atât pe piaţa internă cât şi la export, a pierdut o mare parte din suprafaţă de teren alocată, iar 
personalul a scăzut dramatic. De la 712 hectare de teren, organizate în 5 ferme, s-a ajuns ca în anul 2002 să mai deţină 270 
hectare.  

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Geoagiu a realizat în anul 2009 un parteneriat cu Universitatea de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Banatul din Timişoara, odată cu apariţia noii legi a cercetării. Din păcate parteneriatul 
nu s-a concretizat cu rezultate practice, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Geoagiu acumulând datorii ce 
nu o mai făceau eligibilă pentru alocarea fondurilor prevăzute de lege.  

Rezultatele remarcabile obţinute în cercetarea ştiinţifică de profil, dar şi tradiţia şi potenţialul pomicol din arealul zonei 
de sud-vest a Transilvaniei recomandă de la sine identificarea unor soluţii privind reluarea activităţii ştiinţifice de la Geoagiu.  

De asemenea aş dori să menţionez că în localitatea Geoagiu există şi funcţionează în prezent Liceul Tehnologic Agricol 
“Alexandru Borza”, iar Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Geoagiu a constituit mereu un suport şi o 
oportunitate pentru elevii de aici în perfecţionarea pregătirii lor.  

Primăria Geoagiu a încercat în mai multe rânduri preluarea activelor statului, dar fără succes.  
Faţă de cele prezentate mai sus, aş dori să vă adresez următoarele întrebări:  
- Care este în prezent situaţia juridică în ceea ce priveşte activele Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură 

Geoagiu?  
- Care este cea mai bună soluţie pentru a realiza transferul activelor Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Pomicultură Geoagiu către Primăria Geoagiu?  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 2 - 2022  
Săptămâna 7 – 11 februarie 2022  

 

 

47 
 

- Ce posibilitate concretă există pentru ca la Geoagiu să se înfiinţeze o secţie a Academiei de Științe Agricole și Silvice, 
inclusiv prin reluarea activităţii Staţiunii de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură Geoagiu, județul Hunedoara?  

Vă mulţumesc!  
Solicit răspuns în scris.                 Deputat 

Viorel Salan 
*** 

 

Adresată domnului Chirițoiu Constantin Bogdan-Marius, președintele Consiliului Concurenței 
 

Ce măsuri concrete a realizat Consiliul Concurenței în ultimele 12 luni pentru stoparea  
practicilor concurenței neloiale care au condus la creșterea nejustificată a prețurilor la alimente? 

 

Stimate domnule președinte, 
Având în vedere că prețurile la alimente au atins în luna decembrie 2021 și ianuarie 2022 cel mai ridicat nivel din 

ultimii 13 ani, vă rog să-mi comunicați ce acțiuni ați întreprins pe parcursul anului trecut și ce ați prevăzut pentru acest an, 
astfel încât să fie identificate și eliminate practicile concurențiale neloiale.  

În 2008, rata inflației a fost de 7,85%, potrivit seriei de date furnizate de Institutul Național de Statistică. În octombrie 
2021, creșterea medie a prețurilor a fost de 7,9%.  

În opinia mea este necesară o intervenție a Consiliului Concurenței pentru eliminarea anomaliilor din piață. Dincolo de 
măsurile inițiate și aplicate de actualul Guvern pentru stoparea scumpirii energiei electrice și a gazelor care afectează și 
prețurile la alimente, este la fel de importantă intervenția Consiliului Concurenței pentru verificarea marilor lanțuri de 
magazine și pentru stoparea practicile neconcurențiale prin care producătorii români sunt defavorizați față de cei din Uniunea 
Europeană.  

Domnule președinte, sunt o grămadă de exemple clare de concurență neloială care trebuie oprite imediat, cum este cel al 
pulpelor de pui importate din Germania. Producătorii nemți scot produsul la 2000 de euro pe tonă, în timp ce în România 
prețul la producător este de numai 1.722 de euro. Cu toate acestea unii retaileri din România importă pulpele de pui din 
Germania la un preț de dumping, de numai 1000 de euro pe tonă, scoțând astfel producătorii români de pe piață.  

Un alt exemplu prin care sunt mărite nejustificat prețurile de la raft este legat de produsele lactate. În timp ce 
producătorilor români li se achiziționează produsele lactate cu un adaos de maximum 5% până la 15% față de prețul de 
producție, retailerii, indiferent de numele lor, pun acestor produse un adaos comercial cuprins între 35% și 45%. Este cel puțin 
ciudat că toți marii retaileri practică aproximativ același adaos, deși au o marjă suficientă pentru a mai reduce prețurile dacă și-
ar propune să facă o concurență reală celorlalți competitori din piață.  

În urma situației prezentate, consider că este obligatoriu ca prin pârghiile legale pe care le are la dispoziție, Consiliul 
Concurenței să analizeze aceste anomalii și să furnizeze argumentele pe care statul român să le prezinte mai departe Comisiei 
Europene. Este nevoie de acțiuni urgente, astfel încât să nu ajungem în situația în care toți antreprenorii români din domeniul 
alimentar să intre în faliment.  

România nu poate tolera astfel de distorsiuni comerciale nocive pentru producătorii autohtoni, care sunt extrem de 
afectați și de explozia prețurilor la energie, din cauza cărora pierd un leu pe kilogramul de carne. Nu putem asista la eliminarea 
producătorilor locali de pe piața alimentară, astfel încât să ajungem să depindem în totalitate de importuri de alimente.  

Solicit răspuns în scris, în termenul legal de 15 zile.  
Cu stimă,        Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 
*** 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Ce soluții veți adopta pentru ca elevii, profesorii și părinții să nu mai fie afectați  
de impredictibilitatea învățământului şi structurii anului școlar? 

 

Stimate domnule ministru,  
Având în vedere nemulțumirile reclamate de organizațiile elevilor, părinților, dar și a cadrelor didactice cu privire la 

impredictibilitatea învățământului şi structurii anului școlar, a problemelor apărute în organizarea testării elevilor, lipsa 
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mijloacelor de învățare online şi eliminarea anumitor materii de la olimpiadelor școlare vă rog să-mi răspundeți la următoarele 
întrebări:  

• Aveți în vedere să reglementați la nivel de legislație primară sau secundară pentru structura anului școlar, datele de 
începere și finalizare a cursurilor, zilele pentru examenele naționale și așa mai departe pentru a nu bulversa an de an elevii, 
profesorii și părinți, pentru a crește calitatea actului educațional și pentru a exista o predictibilitate a parcursului educațional?  

• În urma emiterii Ordinului de ministru al educației din 30 decembrie 2021 pentru reluarea organizării olimpiadelor și 
concursurilor școlare naționale și internaționale de ce ați eliminat „Olimpiada Națională de limba engleză”, „Olimpiada de 
limba şi literatura română” şi „Olimpiada de istorie”, la care participau anual mii de elevi?  

Așa cum știți, olimpiadele şi concursurile recunoscute de Ministerul Educației le permit elevilor să obțină burse de 
performanță, iar materiile eliminate sunt specifice profilului uman și astfel vor fi create inechități între elevii ce studiază 
diferite profile.  

• Care este situația cu testele de salivă pentru depistarea COVID-19 de la nivelul unităților școlare, având în vedere 
problemele cu achizițiile acestora, dar și declarațiile Departamentului pentru situații de urgență care a anunțat că din cauza 
ponderii mari a rezultatelor false înregistrate se va propune eliminarea lor? Totodată, dumneavoastră ați precizat că din cei 
27.000 de copii depistați ca fiind infectați cu virusul SARS-COV-2, majoritatea au efectuat teste de salivă?  

Aveți în vedere introducerea altor tipuri de teste pentru depistarea COVID-19 în rândul elevilor și cadrelor didactice?  
• Care este în prezent situația elevilor care nu au acces la tehnologia necesară pentru desfășurarea școlii online, având în 

vedere că în urmă cu un an erau peste jumătate de milion de copii care nu au putut participa la cursuri din cauza lipsei de 
echipamente sau a internetului?  

Aveți în vedere promovarea unor măsuri pe termen lung pentru dotarea cu aparatură și acces la internet a copiilor din 
mediul rural și urban mic, care să poată accesa școala online în orice situație, fie că este vorba de pandemie sau alte condiții 
care îi împiedică să ajungă fizic la cursuri?  

Solicit răspuns în scris.       Deputat 
Alina-Elena Tănăsescu 

*** 
Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 

Dreptul de a fi uitat 
Stimate domnule ministru,   
În conformitate cu articolul 17 din GDPR, persoanele fizice au dreptul de a șterge datele cu caracter personal. Acest 

lucru este, de asemenea, cunoscut ca “dreptul de a fi uitat”. Dreptul nu este absolut și se aplică doar în anumite circumstanțe.  
Începând din anul 2021, patru state membre UE au luat măsuri juridice, prin introducerea acestui drept in legislatiile 

nationale, pentru a combate o discriminare financiară împotriva supraviețuitorilor cancerului. Franța a fost prima care a 
acționat în această privință și a adoptat o lege privind dreptul de a fi uitat în ianuarie 2016. Belgia a urmat acest exemplul în 
martie 2018, iar Luxemburg a încheiat o convenție în acest sens cu serviciile de asigurări ale țării în octombrie 2019. Începând 
cu ianuarie 2021, Țările de Jos au adoptat „politica de ardezie curată”, punând în aplicare dreptul de a fi uitat. Directiva 
2014/17/UE privind creditele ipotecare conține la articolul 7.1 o dispoziție care exprimă îngrijorarea instituțiilor UE cu privire 
la obligațiile consumatorului de a transmite informații referitoare la situația lor medicala. Scopul este de a încadra astfel de 
informații pentru a facilita accesul la credit. Obiectivul este de a organiza accesul consumatorilor vindecați de cancer la 
serviciile financiare și de asigurări. Dreptul de a fi uitat afectează adulții și copiii în mod diferit. În conformitate cu prevederile 
din Franța, Luxemburg și Olanda, copiii al căror diagnostic de cancer apare înainte de 18 ani (în Luxemburg) sau înainte de 21 
ani (Franța și Țările de Jos) ar fi „uitați” la 5 ani de la încheierea tratamentului. Adultii ar fi “uitati” dupa 10 ani de la 
terminarea tratamentului lor si fara nicio dovada de recidiva sau recurenta. Includerea dreptului de a fi uitat ca o măsură a celor 
mai bune practici pentru a asigura cea mai bună calitate posibilă a vieții supraviețuitorilor cancerului în foaia de parcurs a 
Comisiei Europene pentru Planul UE de luptă împotriva cancerului (Comisia Europeană, 2020) a reprezentat o dezvoltare 
extraordinară pentru supraviețuitorii europeni ai cancerului.  

Dreptul de a fi uitat a fost ulterior inclus în raportul interimar al Consiliului de misiune pentru cancer ca domeniu de 
acțiune pe care statele membre UE trebuie să îl ia în considerare pentru a contracara discriminarea și a asigura egalitatea 
supraviețuitorilor care s-au vindecat de cancer.   
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În acest sens, vă rog să îmi comunicați care sunt măsurile pe care intentenționați să le adoptați referitor la adaptarea 
legislatiei naționale în ceea ce privește asigurarea că cetățenii nu trebuie să plătească niciodată de două ori pentru ca au fost 
diagnosticați cu cancer. Solicit răspuns scris.  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Vasilică Toma 

*** 
 

Adresată domnului Sorin-Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii  
 

Siguranță rutieră: DN 28 Iași-Tg. Frumos, prioritate a infrastructurii României 
 

Stimate domnule ministru, 
Săptămâna trecută, România a fost lovită de o nouă tragedie rutieră. 7 persoane și-au pierdut viața într-un teribil 

accident rutier petrecut pe DN 28  Iași-Tg. Frumos. Din nefericire, aceasta nefiind un caz singular, acest drum fiind cunoscut 
pentru rata mare de accidente, nu întâmplător, denumit ”Drumul morții”...Un eveniment care ne-a făcut încă o dată pe toți să 
ne punem întrebări cu privire la situația drumurilor din România și, cu siguranță, să reconsiderăm prioritățile și proiectele cu 
privire la siguranța rutieră și necesitatea dezvoltării urgențe a infrastructurii rutiere din țara noastră. De aceea, apreciind 
preocuparea și demersurile dumneavoastre susținute cu privire la acest subiect, vă rog să îmi comunicați următoarele:  

1. Care este stadiul proiectului pentru extinderea sistemului de 2+1 alternativ pe DN 28? În acest sens, vă rog să îmi 
transmiteți calendarul aferent implementării acestui proiect.  

2. Care este sursa de finanțare a acestui proiect și care este modalitatea de urgentare a acesteia?  
3. Care este stadiul elaborării ghidului și normativului pentru proiectarea sistemului de tip 2+1 alternativ pe DN 28 și 

care sunt modelele de bună practică folosite în acest sens?  
Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!                   Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

Adresată domnului Cristian Ovidiu Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere 

  Solicitare privind menținerea DN1R deschis și pe timpul sezonului rece 
 

Stimate domnule director general, 
Vin în întâmpinarea dumneavoastră cu o solicitare din partea cetățenilor din Munții Apuseni, mai exact din partea 

comunităților din localitățile Albac, Horea, Mătișești. Toate aceste localități sunt legate de drumul național 1R, denumit 
popular și Transursoaia, un drum de legătură între comuna Albac și orașul Huedin. Din păcate, deși acesta poate fi parcurs în 
siguranță, se numără printre puținele drumuri cu circulație închisă pe toată durata sezonului rece.  

Tronsonul este de o importanță capitală, nu doar din punct de vedere turistic, ci și economic, pentru fermierii de bovine 
din localitățile pe care drumul le traversează, dar și din împrejurimile sale. Din județul Cluj, pe această rută, vin periodic mai 
multe cisterne, în județul Alba, pentru colectarea laptelui direct de la producători. Închiderea drumului face ca oamenii din mai 
multe localități din Apuseni să își valorifice mai greu laptele (bun, proaspăt, ecologic și de calitate superioară) produs de vacile 
pe care le dețin. 

În acest context, în urma numărului mare de solicitări primite din partea locuitorilor acestei zone, vă rog să demarați 
procedurile necesare includerii DN1R pe lista drumurilor cu circulație deschisă pe tot parcursul anului.  

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 
al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 

Deputat 
Radu-Marcel Tuhuț 

*** 
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Adresată domnului Cristian Ovidiu Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere 

Solicitare privind transmiterea bugetelor alocate în anul 2022 pentru reabilitarea  
drumurilor naționale din județul Alba 

Stimate domnule director general, 
Pentru locuitorii județului Alba, în mod special pentru cei din zona Munților Apuseni, anul 2021 a reprezentat un an plin 

de încercări. Numeroase localități au fost lovite de viituri care au lăsat în urma lor comunități izolate și drumuri surpate, 
impracticabile sau nesigure pentru șoferi, precum DN 74 și DN74A. Vă menționez că pe anumite segmente încă sunt impuse 
limitări de tonaj, fapt ce îngreunează atât aprovizionarea comunităților din Munții Apuseni, cât și intervenția autospecialelor 
pentru stingerea incendiilor sau a Inspectoratului pentru Situații de Urgență.  

Având în vedere situațiile expuse mai sus, vă solicit stimate domnule director, să îmi transmiteți ce sume au fost 
bugetate pentru anul 2022 pentru reabilitarea și întreținerea drumurilor naționale din județul Alba (DN 74, DN74A, DN 75 - 
Turda, Câmpeni, Ștei), ce segmente de drum sunt vizate și care este calendarul demarării lucrărilor.  

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 
al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților.  

Deputat 
Radu-Marcel Tuhuț 

*** 
 
 
 

 Interpelări 
 
 

Adresată: domnului Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
De către: domnul Daniel-Florin Ghiță, deputat  
Obiectul interpelării: Verificarea tăierilor masive de arbori efectuate recent în pădurea Scroviștea 

 
Situată în județul Ilfov, la o distanță de circa 50 km de București, pădurea Scroviștea are regim de arie naturală 

protejată, recunoscut la nivelul Comisiei Europene, reprezintă un sit de importanță comunitară, inclus în rețeaua ecologică 
europeană Natura 2000, fiind interzise activități sau lucrări care nu sunt legate de conservarea și protejarea acestei zone. 
Responsabilitatea managementului ariei naturale protejate - Pădurea Scroviștea aparține Ocolului Silvic Snagov, subunitate a 
Direcției Silvice București din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, care se află în subordinea Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor.  

Pădurea Scroviștea a fost trecută, la un moment dat, în gestiunea Regiei Autonome-Administrarea Patrimoniului 
Protocolului de Stat (RA-APPS), fiind constituită, prin derogare de la mai multe legi, ca fond de vânătoare pentru fondul de 
protocol al președintelui României. Regia Autonomă-Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat se află în subordinea 
Secretariatului General al Guvernului.  

Conform unei înregistrări audio-video și unor fotografii care mi-au parvenit la începutul lunii ianuarie 2022 (pe care vi 
le transmit atașat), în pădurea Scroviștea au fost efectuate recent, în sectorul denumit Buriașu, tăieri masive de arbori, inclusiv 
de stejari seculari, fiind pur și simplu defrișată o suprafață mare din aceasta. Estimativ, în pădurea Scroviștea au fost defrișate 
mai multe hectare de pădure, putându-se vorbi de un adevărat dezastru ecologic. În septembrie 2020, în presă, au fost 
semnalate alte defrișări masive în pădurea Scroviștea, după ce a fost difuzat un reportaj documentat în acest sens de către 
postul de televiziune PRO TV.  

Pentru aceste motive, vă solicit să efectuați urgent verificări la fața locului și să-mi comunicați cine a aprobat și cine a 
efectuat, în ultimele luni, tăieri masive de arbori în pădurea Scroviștea, în pofida interdicțiilor instituite pentru aceasta arie 
naturală protejată, cantitatea de material tăiată, suprafața defrișată și prejudiciul cauzat, precum și măsurile dispuse și 
sancțiunile aplicate.  

Solicit răspuns scris și oral.  
*** 
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Adresată: domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene  
De către: doamna Alexandru Huțu, deputat 
Obiectul interpelării: „Statusul rezervă” comunicat de aplicația MySMIS către potențialii beneficiari care solicită finanțare 
pentru achiziție de tablete școlare din fonduri U.E. pentru perioada de programare 2014-2020 

 
Stimate domnule ministru,  
Vă scriu în legătură cu sesizările primite de la mai mulți primari din județul Botoșani care au solicitat finanțare din 

fonduri europene pentru dotarea cu tablete și diverse echipamente hardware a unităților de învățământ prin intermediul 
aplicației MySMIS și care au primit răspuns că cererea de finanțare „a ajuns în statusul rezervă”.  

Așa cum știți achiziția de tablete școlare și alte echipamente reprezintă dotări esențiale în special pentru elevii din 
mediul rural și urban mic având rolul de a îmbunătății șansele tuturor elevilor înscriși în învățământul preuniversitar să 
participe în mod efectiv la cursurile organizate online.  

Având în vedere că în actualul context în care numărul elevilor și al profesorilor depistați pozitiv la noul coronavirus 
este în creștere, iar clasele și școlile care desfășoară ore online este din ce în ce mai mare, cred că este necesar să se clarifice 
cât mai repede situația achizițiilor de tablete și echipamente care să permită accesul tuturor elevilor la școală.  

Vă rog așadar să răspundeți la următoarele probleme:  
1) Care este semnificația acestui „status rezervă”?   
2) Proiectele pentru care s-a primit acest răspuns sunt aprobate fără finanțare sau urmează să fie aprobate?   
3) Vor mai fi alocate fonduri pentru astfel de solicitări de finanțare?  
4) Câte solicitări cu acest „status rezervă” sunt în prezent în județul Botoșani și care sunt unitățile administrativ-

teritoriale ale căror proiecte nu au primit finanțare? Vă rog să precizați pentru fiecare unitate administrativ-teritorială din județ 
numărul de tablete solicitat.  

5) Câte solicitări din județul Botoșani au fost finanțate și care sunt unitățile administrativ-teritoriale beneficiare? Vă rog 
să precizați pentru fiecare unitate administrativ-teritorială numărul de tablete.   

6) Câte solicitări cu acest „status rezervă” există în prezent la nivel național? Vă rog să precizați numărul pe fiecare 
județ, însoțit și de numărul de tablete solicitat.   

7) Câte solicitări au fost finanțate la nivel național? Vă rog să precizați numărul pe fiecare județ, însoțit și de numărul de 
tablete.   

Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.  
Vă mulțumesc. 
Cu deosebită stimă,      *** 
 

Adresată: domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naţionale 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuţ, deputat 
Obiectul interpelării: Solicitare privind transparentizarea procesului de pregătire a celebrării Centenarului Încoronării de la 
Alba Iulia 

Stimate domnule ministru, 
Ca deputat ales în circumscripția electorală a județului Alba, am acordat întotdeauna o atenție deosebită moștenirii 

noastre naționale și m-a preocupat îndeaproape ca autoritățile să acorde însemnătatea cuvenită înaintașilor noștri și făuritorilor 
acestui neam.  

În acest sens, având în vedere însemnătatea istorică a Centenarului Încoronării de la Alba Iulia, moment ce pecetluieşte 
evenimentele formării României moderne, vă rog să îmi transmiteţi ce măsuri şi acţiuni au fost dispuse la nivelul ministerului 
pe care îl coordonaţi pentru celebrarea acestui moment istoric.  

De asemnea, ca reprezentant al albaiulienilor, ne punem speranţa în dumneavoastră, că începând de anul viitor, România 
va aduce un real omagiu eroului martir al Unirii, Ion Arion.  

Şeful Secţiei de Istorie a Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia, domnul Tudor Roşu, doctor în istorie şi unul dintre 
cei care au cercetat cazul lui Ion Arion, susţine că tânărul, originar din satul Agriş, comuna clujeană Iara, este considerat atât 
de istorici cât şi de personalităţile din 1918 ca fiind “eroul martir al Unirii”. El a murit, potrivit istoricului, în seara de 30 
noiembrie, în timp ce se afla în tren, împreună cu delegaţia satului său, şi mergeau spre Alba Iulia pentru a participa la Marea 
Adunare Națională din 1 decembrie. 
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Surse istorice relatază că fiecare sat dorea atunci să aibă o delegaţie de care să fie mândră, iar în fruntea acesteia un 
bărbat “mândru” care să poarte steagul realizat de fetele şi femeile din comună, astfel că Ion Arion a jurat să nu lase steagul 
din mână decât cu preţul vieţii.   

În acest sens, stimate domnule ministru, vă rog în numele albaiulienilor, teiuşenilor şi românilor, să dispuneţi 
amplasarea unui bust al lui Ion Arion în gara din Teiuş şi să aveţi în vedere restabilirea onorii acestui martir român, prin 
marcarea unei festivităţi anuale în Gara Teiuş, prilejuite de sărbătoarea Zilei Naţionale.   

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 
al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 

*** 
 

Adresată: domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 
De către:  domnul Radu-Marcel Tuhuţ, deputat 
Obiectul interpelării:  Solicitare privind transparentizarea procesului de pregătire a celebrării Centenarului Încoronării de la 
Alba Iulia 

Stimate domnule ministru, 
Permiteți-mi să vă transmit încă din primele rânduri expresia înaltei considerații pentru modul în care ați coordonat 

Celebrarea Centenarului Marii Uniri și să îmi exprim convingerea că și de această dată vă veți ridica la înălțimea importanței 
acestui ultim eveniment istoric care marchează pecetluirea întregirii poporului român de la 1918. 

Ca deputat ales în circumscripția electorală a județului Alba, am acordat întotdeauna o atenție deosebită moștenirii 
noastre naționale și m-am preocupat îndeaproape ca autoritățile să acorde însemnătatea cuvenită înaintașilor noștri și 
făuritorilor acestui neam.  

În acest sens, aş dori să vă supun atenţiei şi povestea fotografului Unirii, Samoil Mârza, fără de care naţiunea română nu 
ar avea nici o dovadă fotografică a acestui eveniment istoric.  

Printre miile de oameni care au răspuns chemării patriotice s-a numărat și Samoilă Mârza, întors de pe front cu doar 
patru zile înainte. Odată ajuns, a încercat să intre în sala în care se desfășurau discuțiile, dar, întrucât nu avea credențional 
(permis de intrare), i-a fost refuzat accesul. Pentru această ceremonie importantă fusese angajat un fotograf german, pe nume 
Arthur Bach. Din motive necunoscute, însă, acesta nu s-a mai prezentat la eveniment, astfel că memoria colectivă a fost 
văduvită de fotografii din interiorul Sălii Unirii. 

Din fericire, Samoilă Mârză a avut inspirația de a realiza cinci clișee (imagini fotografice negative): trei cu mulțimile 
care asistau la evenimentul istoric, pe Platoul Romanilor, și două cu tribunele oficiale, la care au luat cuvântul dr. Aurel Vlad, 
președinte al Consiliului Național Român, Episcopul greco-catolic Iuliu Hossu și Episcopul ortodox de Caransebeș Miron 
Cristea. Acestea au rămas singurele imagini de la Marea Unire din 1918.  

Aşadar, stimate domnule ministru, atât eu cât şi restul albaiulienilor, ne punem încrederea în puterea dumneavoastră de 
a restabili onoarea numelui celui care a fost singurul fotograf al Unirii românilor, Samoil Mârza şi vă rugăm pe această cale, să 
dispuneţi amplasarea unui bust al fotografului în faţa Muzeului Naţional al Unirii de la Alba Iulia, precum şi o placă care să 
surprindă întreaga poveste istorică. 

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 
al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 

*** 
 

Adresată: domnului Sorin-Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuţ, deputat 
Obiectul interpelării: Solicitare privind marcarea Centenarului Încoronării de la Alba Iulia, prin acordarea recunoştinţei 
cuvenite piloţilor Marii Uniri 

 
Stimate domnule viceprim-ministru, 
Anul viitor România va celebra Centenarul Încoronării de la Alba Iulia, evenimente ce a pecetlui şi întregit Marea Unire 

de la 1918. În ciuda istoriei de 100 de ani, foarte multe aspecte istorico-culturale au fost neglijate până în prezent. Vă supun 
astăzi atenţia asupra unei solicitări care are drept scop repararea acestor lacune şi redarea măreţiei demnității unor oameni care 
au luat parte în mod activ la acest moment istoric, precum este cazul şi a pilotului Marii Uniri, Vasile Niculescu.  
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Vasile Niculescu, cunoscut drept "pilotul Unirii", cel care în zilele premergătoare Marii Adunări de la Alba Iulia, 
voluntar-alături de căpitanul Victor Precup, a îndeplinit o misiune secretă care avea ca scop ducerea la Blaj și aducerea de 
acolo, spre Moldova, a mesajului Unirii și a unor documente de importanță majoră pentru ceea ce avea să se întâmple la 1 
Decembrie 1918. Desfășurată în condiții extreme, misiunea a fost un succes, însă a rămas consemnată doar în lucrări militare și 
în memorii, sub denumirea "Zborul Marii Uniri".  

În acest sens, vă rog domnule ministru, să aveţi în vedere, dacă există posibilitatea ca în decursul acestui an să propuneți 
a se restabili onoarea numelor celor doi aviatori, a căror cinste a fost uitată de acest popor. Vă rog să aveţi în vedere, ca un 
ultim omagiu pe care România trebuie să îl demonstreze, să numiţi două dintre actualele sau viitoarele aeronave TAROM după 
numele celor doi aviatori.  

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 
al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților.  

*** 
 

Adresată: domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuţ, deputat 
Obiectul interpelării: Solicitare privind raportarea falsă a deceselor din timpul pandemiei 

 
Stimate domnule ministru, 
Am transmis nenumărate adrese şi interpelări pe tema deceselor raportate greşit sau intenţionat greşit în timpul 

pandemiei. Bineînţeles că nu am primit nici un răspuns şi nu am fost înştiinţat că ar fi fost începută o anchetă în acest sens, nici 
după ce fostul ministru al sănătăţii, domnul Vlad Voiculescu a recunoscut că raportarea falsă a deceselor a fost un act 
premeditat în proximitatea alegerilor electorale.  

Din acest punct de vedere, vă solicit în numele românilor a căror trecere în nefiinţă a fost ascunsă de autorităţile din 
ultimii doi ani, să ne spuneţi care au fost motivele reale pentru care au fost înregistrate aceste neconcordanţe sau pentru care a 
au fost ascunse şi să demaraţi şi o anchetă în acest sens.  

Prea uşor sunt uitate decesele acestor oameni, însă durerea familiilor a rămas, iar pentru acest lucru avem datoria să 
facem lumină.  

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 
al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 

*** 
 

Adresată: domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuţ, deputat 
Obiectul interpelării:  Clarificări privind numărul persoanelor carantinate de Crăciun 

 
Stimate domnule ministru, 
Ca în fiecare an, sutele de mii de români care lucrează în afara României şi care aduc un input de 3-4 miliarde de euro 

anual la bugetul de stat, sunt ţinuţi cu orele la graniţele ţării, fie ele terestre sau aeriene. Oare acesta să fie respectul care li se 
cuvine? 

Potrivit informaţiilor din presă, de la data de 20 decembrie, numărul românilor care au venit din diaspora şi care au fost 
carantinaţi a fost de peste 10.000 de persoane. Având în vedere că pentru a nu fi dispusă măsura carantinării era suficientă 
realizarea unui test PCR covid, pentru accesul liber în ţară, vă rog să îmi transmiteţi de ce nu s-au putut amplasa centre de 
testare la nivelul fiecărui punct vamal, astfel încât să venim în sprijinul acestor oameni? 

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 
al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 

*** 
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Adresată: domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuţ, deputat 
Obiectul interpelării: Solicitare privind înfiinţarea departamentelor judeţene pentru elaborarea şi implementarea proiectelor 
europene 

 
Stimate domnule ministru, 
Sunt tot mai mulți cei care vorbesc despre fondurile europene și șansa unică pe care o are România să se dezvolte, dar 

prea puțini sunt cei care se gândesc că sunt autorități locale care au nevoie de sprijin direct pentru a beneficia de ele. 
Consiliul Județean Alba are nevoie de un departament, cu cei mai buni specialiști, care să colaboreze cu Grupurile de 

Acțiune Locală (GAL-uri), dar și cu primăriile, să ajute la scrierea proiectelor europene și să sprijine implementarea lor. 
Având în vedere numărul scăzut de angajați al unor primării de comune și a faptului că nu pot face față acestor 

provocări, existența unui astfel de departament este utilă întrucât există proiecte la care pot aplicat mai multe UAT-uri. 
Așa cum știți, atât în Planul Național de Redresare și Reziliență, cât și în celelalte programe și măsuri din actualul 

exercițiu bugetar, derulate prin PNDR, există proiecte comune de finanțare, de care pot beneficia mai multe localități din județ. 
AFIR are, spre exemplu, măsuri de finanțare de care pot beneficia mai multe comune, cu sau fără asociere, în funcție de caz. 
Colaborarea între CJ Alba, GAL-uri și UAT-uri este constructivă și indispensabilă în actualul context economic și european 
dacă vrem să dezvoltăm județul. 

Astfel, în virtutea unei bune colaborări, vă solicit să analizați propunerea de a înființa departamente cu specialiști care să 
se ocupe de scrierea de proiecte europene la nivelul fiecărui judeţ și să aibă în vedere sprijinirea autorităţilor locale pentru 
implementarea lor.  

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 
al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților.  

*** 
 

Adresată: domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuţ, deputat 
Obiectul interpelării:  Solicitare privind măsurile de prevenire a închiderii şcolilor pe perioada celui de-al doilea semestru 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că specialiştii în domeniul sănătăţii publice avertizează cu erupția unui nou val de infectări în lunile 

ianuarie-februarie, vă rog să îmi transmiteţi ce set de măsuri aveţi în vedere pentru a fi implementate la debutul celui de-al 
doilea semestru, astfel încât să evităm închiderea şcolilor şi să putem garanta participarea elevilor la cursuri în format fizic şi 
în deplină siguranţă.  

Vă mulţumesc! 
Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 

al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 
*** 

 

Adresată: domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuţ, deputat 
Obiectul interpelării: Ce îi lipseşte României pentru aderarea la Spaţiul Schengen? 
 

Stimate domnule ministru, 
Uniunea Europeană a anunţat recent faptul că va da undă verde aderării Croaţiei la spaţiul Schengen. Această decizie a 

fost luată după ce Zagrebul a convins Bruxelles-ul că poate gestiona eficient graniţele externe ale blocului comunitar, chiar 
dacă intrarea în Spaţiul Schengen a Croaţiei a fost un subiect sensibil din cauza migraţiei.  

Având în vedere faptul că România îndeplineşte criteriile de securitate asupra graniţelor externe ale Uniunii, vă rog să 
îmi răspundeţi la următoarea întrebare:  

1. De ce României i se aplică o condiţionalitate diferită de alte state, spre exemplu Croaţia, pentru aderarea la spaţiul 
Schengen? 

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 
al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților.  

*** 
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Adresată: domnului Carol-Eduard Novak, ministrul Sportului 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuţ, deputat 
Obiectul interpelării: Când va începe construcţia stadionului din cadrul Clubului Sportiv DINAMO? 

 
Stimate domnule ministru, 
În pregătirea Campionatului European de Fotbal, Partidul Social Democrat, a avut în vedere construcţia şi modernizarea 

stadioanelor Giuleşti, Ghencea, Arcul de triumf, precum şi cel din Ştefan cel Mare. Dintre toate însă, stadionul Clubului 
Sportiv DINAMO a rămas încă în aceeaşi situaţie.  

Din acest punct de vedere, vă rog să îmi transmiteţi care sunt motivele întârzierii demarării lucrărilor şi când estimaţi că 
veţi începe şantierul? Vă mulţumesc! 

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 
al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților.  

*** 
 

Adresată: domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României  
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuţ, deputat 
Obiectul interpelării: Solicitări privind situația politico-militară din regiunea Mării Negre 

 
Stimate domnule prim-ministru, 
Profit de pregătirea dumneavoastră profesională pentru a vă adresa următoarea întrebare, pe care o primesc tot mai des 

din partea cetățenilor din județul Alba, în mod special a celor din municipiul Alba Iulia. Contextul politico-militar din zona 
Mării Negre începe să atragă atenția tot mai pregnant având în vedere escaladarea declarațiilor politice dintre liderii Uniunii 
Europene și liderii Federației Ruse care rămân fermi pe poziții atunci când se discută despre o eventuală invazie în Ucraina.  

Din acest punct de vedere, luând în considerare faptul că România este un stat membru N.A.T.O., puternic implicat în 
gestionarea graniței de est a Uniunii Europene și a flancului estic al N.A.T.O., vă rog să îmi transmiteți punctul dumneavoastră 
de vedere, referitor la oportunitatea participării primarului USR al municipiului Alba Iulia, domnul Gabriel Pleșa, la o întâlnire 
de lucru la sediul Ambasadei Rusiei. Cetățenii din municipiul Alba Iulia, consideră total inoportună această situație având în 
vedere discrepanța dintre acțiunile Rusiei și parcursul european al țării noastre. Considerați că aceste acțiuni ale aleșilor USR 
pot aduce prejudicii de imagine sau de securitate?  

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 
al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 

*** 
 

Adresată: domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuţ, deputat 
Obiectul interpelării: Solicitări privind oportunitatea participării primarului USR a Municipiului Alba Iulia la o ședință de 
lucru la Ambasada Rusiei 

 
Stimate domnule ministru, 
Contextul politico-militar din zona Mării Negre începe să atragă atenția tot mai pregnant având în vedere escaladarea 

declarațiilor politice dintre liderii Uniunii Europene și liderii Federației Ruse care rămân fermi pe poziții atunci când se discută 
despre o eventuală invazie în Ucraina. 

Din acest punct de vedere, luând în considerare faptul că România este un stat membru N.A.T.O., puternic implicat în 
gestionarea graniței de est a Uniunii Europene și a flancului estic al N.A.T.O., vă rog să îmi transmiteți punctul dumneavoastră 
de vedere, referitor la oportunitatea participării primarului USR al municipiului Alba Iulia, domnul Gabriel Pleșa, la o întâlnire 
de lucru la sediul Ambasadei Rusiei. Cetățenii din municipiul Alba Iulia, consideră total inoportună această situație având în 
vedere discrepanța dintre 

acțiunile Rusiei și parcursul european al țării noastre. 
În ce măsură, considerați că aceste acțiuni ale aleșilor USR pot aduce prejudicii de imagine sau de securitate țării 

noastre? 
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Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 
al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 

*** 
 

Adresată: domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuţ, deputat 
Obiectul interpelării: Solicitarea unui punct de vedere privind oportunitatea participării primarului USR a Municipiului Alba 
Iulia la o ședință de lucru la Ambasada Rusiei 

 
Stimate domnule ministru, 
Ca deputat ales în circumscripția electorală a județului Alba, am acordat întotdeauna o atenție deosebită moștenirii 

noastre naționale și m-a preocupat îndeaproape ca autoritățile să acorde însemnătatea cuvenită înaintașilor noștri și făuritorilor 
acestui neam. 

În acest sens, având în vedere însemnătatea istorică a Centenarului Încoronării de la Alba Iulia, moment ce pecetluieşte 
evenimentele formării României moderne, vă rog să îmi transmiteţi ce măsuri şi acţiuni au fost dispuse la nivelul ministerului 
pe care îl coordonaţi pentru celebrarea acestui moment istoric. 

De asemnea, ca reprezentant al albaiulienilor, ne punem speranţa în dumneavoastră, că începând de anul viitor, România 
va aduce un real omagiu eroului martir al Unirii, Ion Arion. 

Şeful Secţiei de Istorie a Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia, domnul Tudor Roşu, doctor în istorie şi unul dintre 
cei care au cercetat cazul lui Ion Arion, susţine că tânărul, originar din satul Agriş, comuna clujeană Iara, este considerat atât 
de istorici cât şi de personalităţile din 1918 ca fiind “eroul martir al Unirii”. El a murit, potrivit istoricului, în seara de 30 
noiembrie, în timp ce se afla în tren, împreună cu delegaţia satului său, şi mergeau spre Alba Iulia pentru a participa la Marea 
Adunare Națională din 1 decembrie. 

Surse istorice relatază că fiecare sat dorea atunci să aibă o delegaţie de care să fie mândră, iar în fruntea acesteia un 
bărbat “mândru” care să poarte steagul realizat de fetele şi femeile din comună, astfel că Ion Arion a jurat să nu lase steagul 
din mână decât cu preţul vieţii. 

În acest sens, stimate domnule ministru, vă rog în numele albaiulienilor, teiuşenilor şi românilor, să dispuneţi 
amplasarea unui bust al lui Ion Arion în gara din Teiuş şi să aveţi în vedere restabilirea onorii acestui martir român, prin 
marcarea unei festivităţi anuale în Gara Teiuş, prilejuite de sărbătoarea Zilei Naţionale. 

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 
al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 

*** 
 

Adresată: domnului Sorin-Mihai Grindeanu, viceprim-ministru, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuţ, deputat 
Obiectul interpelării: Solicitare privind susținerea reabilitării drumului de legătură între orașele Abrud și Câmpeni 

 
Stimate domnule viceprim-ministru, 
Județul Alba a fost lovit, în vara acestui an, de două viituri puternice care au afectat mai multe comune și orașe din 

munții Apuseni, drumuri de acces și sute de locuințe. Deși am depus nenumărate memorii, întrebări și interpelări instituțiilor 
abilitate să vină în sprijinul tuturor cetățenilor afectați, demersurile au rămas fără ecou.  

În acest moment, drumul de legătură dintre orașele Abrud și Câmpeni, se află încă într-un stadiu care îl face 
impracticabil, punând în pericol viețile conducătorilor auto, mai ales că în zona munților Apuseni a nins deja.  

Având în vedere toate aspectele semnalate, apelez cu încredere la disponibilitatea dumneavoastră de a remedia această 
situație și vă invit, stimate domnule viceprim-ministru, cu proxima oportunitate, să vizitați atât zona munților Apuseni, precum 
și obiectivele de investiții rutieră. 

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 
al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților.  

*** 
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Adresată: domnuuil Florin-Marian Spătaru, ministrul Economiei 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuţ, deputat 
Obiectul interpelării: Solicitarea unui raport de activitate și audit a activității fabricii de arme de la Cugir 

 
Stimate domnule ministru, 
Am primit foarte multe solicitări de la cetățenii județului Alba, în special de la cugireni, care au semnalat că activitatea 

fabricii de arme din localitate nu se ridică la nivelul de performanță din anii trecuți, fapt care pe viitor, dacă nu vor fi luate 
măsuri, ar putea duce la o scădere drastică a productivității și implicit la pierderea multor locuri de muncă.  

Din acest punct de vedere, vă solicit domnule ministru, să dispuneți realizarea unui audit la nivelul fabricii de arme din 
Cugir și să analizați performanța activității conducerii actuale și să dispuneți măsurile care se impun.  

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 
al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 

*** 
 

Adresată: domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuţ, deputat 
Obiectul interpelării: Solicitare privind clarificarea calendarului de implementare a PNRR 

 
Stimate domnule ministru, 
Planul Național de Redresare și Reziliență este în momentul de față cel mai important proiect de stat al țării noastre, un 

deziderat care a generat în ultimul an foarte multe controverse și care încă ridică semne de întrebare, dar și așteptări la cel mai 
înalt nivel.  

Din acest punct de vedere, vă rog să îmi transmiteți, domnule ministru, care sunt etapele programului de implementare a 
PNRR, care vor fi primele proiecte finanțate și când vor ajunge primele transe de bani la autoritățile publice locale?  

De asemenea, aș dori să îmi transmiteți dacă la preluarea mandatului, planul de implementare era deja conturat de fostul 
ministru Ghinea sau dacă a trebuit realizat de noul guvern. Vă mulțumesc! 

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 
al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 

*** 
 

Adresată: domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuţ, deputat 
Obiectul interpelării: Care va fi alocarea către autoritățile publice locale, din prima tranșă a PNRR? 

 
Stimate domnule ministru, 
Planul Național de Redresare și Reziliență este în momentul de față cel mai important proiect de stat al țării noastre, un 

deziderat care a generat în ultimul an foarte multe controverse și care încă ridică semne de întrebare, dar și așteptări la cel mai 
înalt nivel.  

Din acest punct de vedere, vă rog să îmi transmiteți, domnule ministru, cum vor fi repartizate alocările bugetare către 
unitățile administrativ-teritoriale din județul Alba. Vă mulțumesc.  

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 
al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 

*** 
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Adresată: domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuţ, deputat 
Obiectul interpelării: Solicitare privind transparentizarea procesului de pregătire a celebrării Centenarului Încoronării de la 
Alba Iulia 
 

Stimate domnule ministru, 
Permiteți-mi să vă transmit încă din primele rânduri expresia înaltei considerații pentru modul în care ați coordonat 

Celebrarea Centenarului Marii Uniri și să îmi exprim convingerea că și de această dată vă veți ridica la înălțimea importanței 
acestui ultim eveniment istoric care marchează pecetluirea întregirii poporului român de la 1918. 

Ca deputat ales în circumscripția electorală a județului Alba, am acordat întotdeauna o atenție deosebită moștenirii 
noastre naționale și m-am preocupat îndeaproape ca autoritățile să acorde însemnătatea cuvenită înaintașilor noștri și 
făuritorilor acestui neam.  

În acest sens, am transmis periodic interpelări predecesorilor dumneavoastră, cu scopul de a solicita demararea 
procesului de pregătire pentru celebrarea Centenarului Încoronării de la Alba Iulia, însă răspunsurile au întârziat să apară. 
Precedentele guverne și coaliții de guvernare nu au comunicat nici un aspect public în acest sens și ne aflăm în situația în care 
un eveniment atât de important pentru țara noastră, riscă să treacă efectiv neobservat de societate, fapt ce ar fi adâncit în viitor 
ruptura dintre națiune și valorile noastre istorice.  

Cunoscând capacitatea dumneavoastră demonstrată în astfel de momente cheie, vă rog să îmi transmiteţi care este 
viziunea şi strategia dumneavoastră privind celebrarea acestui moment inedit. De asemenea vă rog să îmi transmiteţi dacă aţi 
găsit în cadrul ministerului proiecte sau strategii care să celebreze evenimentul de anul viitor. 

Vă mulţumesc! 
Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 

al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 
*** 

 
Adresată: domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuţ, deputat 
Obiectul interpelării: Solicitare privind restabilirea demnităţii tuturor făuritorilor Marii Uniri, cu prilejul celebrării 
Centenarului Încoronării de la Alba Iulia 

 
Stimate domnule ministru, 
Permiteți-mi să vă transmit încă din primele rânduri expresia înaltei considerații pentru modul în care ați coordonat 

Celebrarea Centenarului Marii Uniri și să îmi exprim convingerea că și de această dată vă veți ridica la înălțimea importanței 
acestui ultim eveniment istoric care marchează pecetluirea întregirii poporului român de la 1918. 

În acest sens, fac un apel la dumneavoastră pentru restabilirea demnităţii tuturor făuritorilor Marii Uniri din 1918, printr-
o serie de acţiuni precum amplasarea busturilor tuturor făuritorilor în faţa Muzeului Naţional al Uniri de la Alba Iulia, precum 
şi elogierea acestora şi a Regelui Ferdinand şi Reginei Maria, în sala Unirii din Palatul Parlamentului, astfel încât miile de 
vizitatori care trec pragul palatului an de an, să descopere şi istoria recentă a poporului nostru. Dacă îmi este îngăduită o 
sugestie, aş propune realizarea portretelor regale în sala Unirii din Palatul Parlamentului.  

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 
al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 

 Declarații 
 

Declarație politică 
Stimați colegi, 
Ce-ar spune membrii și simpatizanții AUR dacă ar ști că noul președinte de onoare consideră un criminal odios, care a 

omorât cu mâinile lui un om și a comandat ale sute de asasinate, drept „erou național”, care „a luptat pentru moralitatea ființei 
umane”? 

Condamn public declarațiile celui propus a fi „președinte de onoare al AUR”! 
Declarațiile făcute la un post de televiziune, de elogiere a unui asasin dovedit, Corneliu Zelea Codreanu, fondator și 

lider ideologic a unei grupări politice teroriste – Garda de Fier – care a produs crime odioase – sunt extrem de grave și 
reprezintă un îndemn la violență politică, la reabilitarea unui fel de neacceptat de a face politică și o încercare evidentă de 
revizuire istorică. 

Prin aceste afirmații, se continuă efortul celor de la AUR de a inversa valorile, de a murdări și prejudicia adevărații eroi 
ai istoriei României, iar aceștia sunt înlocuiți în viziunea loc cu criminalii de război și liderii mișcărilor paramilitar-fasciste. 

Sunt afirmații care dovedesc și mai mult că aderența la această formațiune extremistă din Parlamentul României se 
bazează astăzi pe un consens al conducerii sale (lucru dovedit în numeroase ocazii), unde promovarea persoanelor fie 
condamnate, fie dovedit promotoare a asasinatului politic, a genocidului, a urii etnice și religioase, reprezintă o misiune de 
prim ordin politic. 

Un partid politic are oficial această misiune astăzi, de a reabilita Mișcarea Legionară, pe liderii săi și regimurile care au 
dus România la genocid și catastrofă. Ei nu doar că nu se disociază de aceste mișcări și de aceste nume sinistre, dar este 
evident că promovarea acestei strategii este din ce în ce mai prezentă: aceea de a obișnui publicul cu ideea potrivit căreia 
criminalii de război și asasinii sunt de fapt eroi! 

Discursul delirant pro-legionar, de preamărire a unor nume care au declanșat uciderea a sute de oameni nevinovați este 
de neacceptat pentru România anului 2022! 

Promovarea celor care au condus mișcări sau regimuri care au produs asasinate în masă sau individuale în istoria 
României, promovând ura, epurarea etnică, persecuția și exterminarea unor categorii întregi, reprezintă fapte de o mare 
gravitate ce trebuie repudiate public imediat, iar liderii și partidele democratice trebuie să se disocieze de aceștia și de acest 
demers. 

Reamintesc faptul că Zelea Codreanu a fost el însuși un asasin, dar și lider al unei grupări politice extremiste care a 
produs cele mai multe crime in tot interbelicul românesc.  

Pe 25 octombrie 1924 a avut loc la Iași cea mai gravă crimă politică înregistrată în România de la asasinarea, în 1862, a 
primului ministru Barbu Catargiu şi până atunci. Codreanu, care la acel moment liderul Ligii Apărării Național Creștine 
(LANC), l-a împușcat mortal atunci, pe treptele tribunalului, pe prefectul Iașului de la acea vreme, Constantin Manciu. 

Corneliu Zelea Codreanu este, totodată, astăzi recunoscut de istorici ca fiind una dintre cele mai nefaste personalități în 
perioada interbelică, numele său este sinonim cu asasinatul politic, cu ura și cu crearea unei atmosfere de teroare pe străzile și 
orașele României.  

Acesta a condus o mișcare fascistă responsabilă pentru crime, violențe și numeroase incidente, îndreptate mai ales 
împotriva evreilor, dar și a oponenților politici, care a generat un climat de ură generalizată în societatea și făcut din asasinatul 
politic principala metodă de eliminare a adversarilor. 

Potrivit raportului final al Comisei Internaționale pentru Studierea Holocaustului din România, prezidată de Elie Wiesel, 
document oficial al statului român, recunoscut de toate parlamentele și președinții României după anul 2003, „Sub conducerea 
lui Codreanu, mișcarea a asasinat doi prim-miniștri în funcție (Ion Duca în 1933 și Armand Călinescu în 1939) și pentru 
uciderea altor miniștri din Cabinet și a unor personalități locale și naționale din sferele politică și culturală. Cu lupta lor 
împotriva ordinii stabilite, legată integral de lupta pe viață și pe moarte împotriva evreilor, violența Gărzii de Fier a culminat în 
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26 spre 27 noiembrie 1940 cu asasinarea a 64 de personalități conducătoare, apărători ai ordinii politice interbelice (inclusiv a 
unui fost prim-ministru) în închisoarea de la Jilava; cu uciderea a șase prefecți de poliție în aceeași noapte; cu scoaterea din 
casă, cu intenția de a-i omorî, a șapte conducători politici și ai siguranței interne (dintre care trei foști prim-miniștri); cu 
asasinarea brutală a lui Nicolae Iorga, de asemenea fost prim-ministru, și a lui Virgil Madgearu, fost ministru din partea 
Partidului Național-Țărănesc. Rebeliunea legionară din ianuarie 1941 a început tot cu un asalt asupra ordinii existente, 
personificată atunci de Ion Antonescu, și a fost desigur din nou legată în totalitate de atacurile împotriva evreilor, pentru care 
rebeliunea a fost un pogrom în care au murit cel puțin 120 dintre ei”. 

Cu stimă,        Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
România – partener strategic pentru NATO și UE 

Dragi colegi,  
În urma amenințărilor lansate de Federația Ruse, nu numai integritatea teritorială a Ucrainei este pusă în pericol, ci 

întreaga rețea de securitate și stabilitate existentă între țările europene democratice. Cooperarea și coordonarea de măsuri ale 
NATO și UE constituie un avantaj care formează „scutul diplomatic” împotriva agresiunii ruse. În acest cadru geopolitic, 
România demonstrează încă o dată relevanța strategică pe care o are, precum și potențialul de a contrabalansa influența rusă în 
Marea Neagră.  

În urma anexării Crimeei în 2014, România împarte, de facto, o frontieră comună cu Federația Rusă pe Marea Neagră. 
Moscova încearcă prin acest avantaj să-și extindă controlul pe flancul estic al NATO, revenind din acest punct de vedere la 
geografia din perioada Războiului Rece. Federația Rusă și-a extins controlul asupra porturilor, rutelor comerciale și traseelor 
energetice, iar mai departe, demarând o campanie de hărțuire militară a NATO pentru a-și afirma supremația în Estul Europei. 
Această strategie este iluzorie și complet nefezabilă în contextul parteneriatelor strânse dintre statele democratice sub egida 
NATO și UE, precum și datorită colaborării militare dintre România și Statele Unite. În urma sfârșitului Războiul Rece, 
relațiile bilaterale și multilaterale sunt mai strânse ca niciodată, iar realitatea interdependenței economice și energetice, care 
există între țările europene, face ca mișcarea de invadare a Ucrainei de către Federația Rusă să fie una absurdă.  

Diplomația română a dat asigurări că nu există motive reale de îngrijorare cu privire la izbucnirea unui conflict armat în 
care România va fi implicată, tocmai datorită inegalității de forțe. Acordarea de ultimatumuri Occidentului nu are decât rolul 
de a produce agitație, ca și campaniile de fake news.  

Statele Unite ale Americii, NATO, UE, alături de aliații lor, nu vor permite repetarea unui scenariu de anexare ilegală 
sau compromitere a integrității teritoriale a Ucrainei. Avem încredere în capacitatea militară a NATO, dar și în forțele 
diplomatice ale UE, prilej cu care afirm că mijloacele diplomatice sunt calea de urmat pentru dezescaladarea situației. 

Vă mulţumesc!      
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Avem nevoie de plafonarea prețurilor la alimente, dar nu în mod selectiv, pentru că nimeni nu poate stabili  
ce și cât mănâncă fiecare dintre noi 

 
Fie că ne place sau nu, suntem, cu toții, parte a unei lumi globalizate. Nici o societate nu poate prospera în absența 

schimburilor comerciale cu celelalte societăți. De altfel, pentru România, aderarea la Uniunea Europeană a reprezentat acel 
element esențial care a reintrodus țara noastră pe harta marilor fluxuri mondiale. Însă, pe lângă multiplele avantaje, a fi parte a 
unei lumi globalizate poate însemna și a suporta consecințe economice ale unor șocuri pe care nu le-am cauzat noi și care se 
produc nu numai la noi, ci în întreaga lume. 

La fel este și cu inflația. Ceea ce trăim în aceste momente ne afectează pe toți, însă nici unul dintre noi nu este vinovat 
pentru creșterea accelerată a prețurilor. Nici noi, cei aflați la guvernare, și cu atât mai puțin dumneavoastră, cetățenii acestei 
țări. În perioada pe care o traversăm, prețurile alimentelor, ale utilităților și, în general, prețurile tuturor bunurilor și serviciilor 
cresc din Statele Unite până în Noua Zeelandă și din Hong Kong până în Marea Britanie.  

De ce se întâmplă astfel? Desigur, ca orice eveniment sau tendință care se manifestă pe întregul mapamond, cauzele 
sunt multiple și nu întotdeauna la vedere. Evenimente climatice au făcut ca producția de energie a mai multor state 
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exportatoare să se situeze sub așteptări. Conduita agresivă a Rusiei și utilizarea, de către regimul de la Kremlin, a politicii 
economice ca armă împotriva noastră, a Occidentului, a dus la creșterea prețului gazelor.  

Aceste evenimente în sine ar fi fost suficiente pentru a face să crească prețurile alimentelor, pentru că și alimentele se 
produc, se transportă și se comercializează folosindu-se energie. Dar cauzele nu se opresc aici. Cu toții am trecut și am ieșit 
recent dintr-o perioadă grea. O perioadă în care ne-au lipsit acele mici bucurii care fac ca viața să merite trăită. De aceea, nu se 
poate reproșa nimănui faptul că, imediat ce am avut din nou posibilitatea, ne-am utilizat rezervele acumulate în perioada de 
apogeu al restricțiilor. 

Indiferent ce a cauzat inflația pe care o trăim, noi, cei care prin voința dumneavoastră, manifestată prin vot, suntem 
chemați să guvernăm această țară, trebuie să oferim soluții viabile. Și, din nou, această sarcină revine în principal Partidului 
Național Liberal. De ce? Pentru că, după cum vedem, foștii noștri parteneri din Uniunea Salvați România nu au fost capabili 
decât ca, în cele mai grele momente ale guvernării, să dea bir cu fugiții.  

Retrași la adăpostul unei opoziții pe cât de confortabile, pe atât de lipsită de responsabilități și consecințe, ei plâng, 
acum, pe umerii românilor pe care, să o spunem pe nume, i-au abandonat. Guvernarea, stimați colegi din USR, necesită 
angajament și seriozitate. Ceea ce, din păcate, nu ați dovedit vreodată că aveți. Pentru a guverna este nevoie de mult mai mult 
decât de vorbe goale spuse pe un ton ridicat. Este nevoie de asumare. Dar, cum spune înțelepciunea populară românească, „de 
unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere”. 

Iar dacă dumneavoastră nu faceți decât să vorbiți, despre AUR nu se poate spune nici atât. În fața unor manifestări de un 
grobianism de-a dreptul șocant, precum cele ale domnului Simion, orice om cu un minim de bun simț rămâne siderat și, pentru 
câteva scurte dar edificatoare momente, lipsit de replică. În loc să oferiți soluții, ați adus la tribuna Parlamentului legea străzii. 
Legea forței, a pumnului, a interlopilor. De la cei care sunt capabili de astfel de manifestări nu putem aștepta vreodată o 
soluție. Cel mult ne putem aștepta la un cap în gură sau o piedică pe scările Parlamentului. 

Nu, dragi alegători, soluția trebuie să vină tot de la noi, de la Partidul Național Liberal. Și, pentru că uneori viața nu este 
așa cum ne-am dori să fie, această soluție poate să implice măsuri care poate nu sunt în acord cu teoria politică și economică 
liberală, dar sunt în acord cu nevoile românilor. Iar nevoile românilor sunt guvernate de situația economică specială a țării 
noastre. Trebuie, așadar, să ne gândim la cei pentru care asigurarea coșului zilnic a redevenit o provocare. Trebuie să ne 
gândim la cei pentru care acest lucru a fost, din păcate, mereu o sarcină aproape imposibilă. Și trebuie să ne gândim și la 
bruma de bunăstare de care mulți dintre dumneavoastră beneficiază nu de mult timp. Trebuie să salvăm, deci, puterea de 
cumpărare a românilor plafonând prețurile la acele bunuri fără de care nu se poate trăi în cel mai direct și concret sens: 
alimentele. 

Însă, chiar dacă suntem nevoiți să recurgem la această măsură dură, radicală, este firesc să o facem într-un mod care să 
vină cât mai puțin în contradicțiile cu principiile în care credem, care ne călăuzesc și pentru care am intrat în politică. 

Nu este și nu poate fi normal să alegem ce alimente sunt considerate de bază și ce alimente sunt considerate „de lux”. 
Cine poate ști ce este bine pentru noi decât fiecare dintre noi? Cine poate stabili de ce are nevoie fiecare om? Vrem, oare, să ne 
întoarcem la vremurile de tristă amintire ale „alimentației științifice”, în care partidul sau statul decid ce trebuie să consume 
românii? În nici un caz nu putem permite acest lucru.  Oamenii sunt, în esența lor, diferiți și, fiind diferiți, au nevoi diferite. 
Idealul unora dintre noi poate reprezenta coșmarul altuia. Ceea ce este benefic unuia dintre noi poate fi contraindicat altuia. Și 
este firesc să fie astfel. 

În plus, este firesc ca noi, Partidul Național Liberal, să ne gândim atât la dumneavoastră, consumatorii produselor 
alimentare, cât și la dumneavoastră, agenții economici care produceți și aduceți pe mesele noastre alimentele pe care le 
consumăm. Pentru că noi vă reprezentăm și pe unii, și pe ceilalți. Cine poate stabili ce agent economic trebuie să prospere în 
continuare și ce agent economic trebuie să suporte povarea soluționării crizei pe care o traversăm? Cine poate stabili că unul 
dintre dumneavoastră trebuie să facă sacrificii, iar concurentul dumneavoastră direct, nu? Evident, nimeni.  

Suntem cu toții în aceeași barcă. Creșterea prețurilor alimentelor ne afectează pe toți. De aceea, toți trebuie să 
beneficiem de măsurile adoptate și toți trebuie să suportăm eventualele sacrificii. Cu alte cuvinte, este nevoie de plafonarea 
prețurilor alimentelor pentru a salva puterea de cumpărare a românilor. Dar nu în mod diferențiat, ci în mod unitar. Pentru că, 
dincolo de toate, nu trebuie și nu putem să ne pierdem individualitatea, diferențele, libertatea! 

 
Deputat 

Morar Olivia-Diana 
*** 
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Declarație politică 
Stimați colegi, 
De ce ne prefacem că nu vedem?  
Transparentizarea și reglementarea sistemului de finanțe din România trebuie să fie obiectivele prioritare ale ministrului 

de finanțe! 
Suntem martorii unor comportamente care ne fac viața grea de zeci de ani și nimeni n-are curaj să spună STOP acestora, 

deși suntem conștienți de cât de mult afectează societatea per ansamblu. 
Fac referire, astăzi, în declarația mea politică, la un fenomen pe care îl tolerăm și totodată în alimentăm de ani de zile și 

iată că, din când în când, mai iese la suprafață, respectiv funcționarii din finanțele județene care profită de munca la stat, 
abuzează de calitatea de verificatori și țin contabilitatea firmelor pe care ar trebui să le controleze.  

Mai exact, există la nivelul multor administrații ale finanțelor publice din România, adevărate caracatițe care 
funcționează în beneficiul unor funcționari care șantajează mediul de afaceri local care ajunge să fie la mână unor personaje 
care nu fac onoare angajaților la stat. 

De altfel, săptămâna trecută, DNA a descins la sediul AJFP Buzău și 6 funcționari ai fiscului şi 27 de oameni de afaceri 
sunt acum cercetați pentru că erau complici în fraudarea statului. Mai exact, funcționarii se ocupau de contabilitatea firmelor 
controlate de oamenii de afaceri și astfel aveau grijă ca aceștia să fie păsuiți la plata dărilor la stat. 

Consider că se impune o verificare mult mai riguroasă a acestor instituții, mai ales că există la nivelul Ministerului de 
Finanțe organisme ce pot face controale și astfel de situații să iasă la lumină cât mai repede. 

Informatizarea întregului aparat public din ANAF, pe care Partidul Național Liberal a promovat-o în ultimii doi ani, a 
avut ca scop o reformă obiectivă a aparatului public și totodată punerea la dispoziție a unui sistem sigur, intuitive și ușor de 
folosit de contribuabili. 

Așadar, cer public ministrului de finanțe Câciu continuarea acestor reforme administrative esențiale pentru câștigarea 
încrederii mediului de afaceri în sistemul fiscal de stat. 

România rămâne țara cu cea mai slabă pondere la colectarea de taxe și acest lucru se întâmplă atât din cauza birocrației 
cât si din cauza lipsei de încredere a oamenilor care fac afaceri mai mici sau mai mari în țara noastră. Prin urmare, fără bani 
colectați la bugetul de stat nu ne rămâne decât să visăm la pensii majorate.  

Transparentizarea ANAF prin digitalizarea întregului sistemului de finanțe, reglementarea, dar mai ales controalele 
serioase pe care ar trebui să le facă Directia de Integritate din cadrul ANAF, responsabilă de prevenirea şi combaterea 
administrativă a faptelor de corupţie, controlul intern şi asigurarea integrităţii profesionale a funcţionarilor publici din ANAF, 
pot crea un sistem solid ce s-ar putea reflecta în condiții de viață mai bune pentru comunitățile locale. 

În acest context, trag un semnal de alarmă asupra prejudiciilor aduse mediului de afaceri, dar și asupra cetățenilor în 
buzunarul cărora se regăsesc aceste comportamente ostile a unora dintre funcționarii publici care reușesc să controleze viața 
unor oameni nevinovați. 

În calitate de deputat, voi iniţia două propuneri legislative cu rol de a amenda legislaţia existentă. Prima se referă la 
regimul incompatibilităţilor pentru personalul din inspecţia fiscală, pentru că nu este normal ca inspectorii din zona de 
inspecţie fiscală să meargă în control la societăţi unde ţin contabilitatea rudele apropiate.  

A doua inițiativă se referă la zona de procedură fiscală în care toate declaraţiile ce sunt depuse la finanțe să nu mai fie 
semnate şi depuse de administrator, ci de contabili autorizaţi cu care societăţile trebuie să aibă contract.  

Reglementarea trebuie să aibă în vedere apărarea mediului de afaceri și crearea unui sistem sigur și stabil pentru orice 
contribuabil.  

Vă mulțumesc!        Deputat 
Gabriel Avrămescu 

*** 
Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi,  
Anual, pe 4 februarie, celebrăm Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului, după ce în 2015 a fost adoptată Legea 

274 în Parlamentul României, care își dorea să pună România pe linia statelor care marchează ziua de 4 februarie ca Ziua 
Intenațională a Cancerului, conform Cartei de la Paris, semnată la 4 februarie 2000 în cadrul Summitului mondial împotriva 
cancerului pentru noul mileniu, sub coordonarea Uniunii Intenaționale pentru Controlul Cancerului (UICC).  
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Este o zi dedicată acţiunilor pentru promovarea celor mai noi metode de a combate această boală, este o zi pentru 
informarea și încurajarea populației la controale medicale regulate, fiindcă depistarea precoce înseamnă salvarea de  vieți și 
acest lucru trebuie să devină o prioritate națională.  

Este o zi în care autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi organizaţiile nonguvernamentale pot 
acorda, cu acest prilej, sprijin material şi financiar pentru organizarea de evenimente dedicate creşterii nivelului de educaţie 
sanitară şi a gradului de conştientizare în ceea ce priveşte această boală. 

Cancerul este una dintre principalele cauze de deces în întreaga lume, dar și în România. Pandemia de coronavirus a 
făcut ca accesul românilor la tratamentul salvator să fie îngreunat, iar acest lucru este o problemă pentru care Guvenul trebuie 
să găsească soluții, astfel încât dreptul oamenilor la servicii de sănătate să nu le fie încălcat niciodată! 

În calitate de  membru al Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor, voi acţiona mereu în sprijinul 
pacienților și voi vota mereu astfel încât să îmbunătăţim cadrul legislativ existent. 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Liviu-Ioan Balint 
*** 

Integrarea ţărilor estice în Uniunea Europeană, un factor de stabilitate şi pentru România 
Stimaţi colegi deputaţi, 
Plenul Parlamentului a aniversat săptămâna trecută, printr-o ședință solemnă, 15 ani de la aderarea României la Uniunea 

Europeană. Data de 1 ianuarie 2007 este și va rămâne, fără îndoială, un moment de referință în istoria post-decembristă a țării, 
evoluția ulterioară a statului român fiind cu adevărat remarcabilă.  

Dincolo de declarațiile solemne susținute cu acest prilej, vreau să subliniez că suntem într-un punct de cotitură a 
prezenței noastre în Uniunea Europeană, din perspectiva potențialei amenințări a unui război în imediata vecinătate a 
României, în Ucraina. Consider, în acest context, că se impune o mai largă susținere a României din partea organismelor 
europene în care avem calitatea de membru, în ideea menținerii unei granițe estice a NATO puternice și capabile să facă față 
potențialelor agresiuni rusești.  

În paralel, opinez că România trebuie să susțină demersurile celor trei ţări foste sovietice care doresc să se integreze în 
Uniunea Europeană, Republica Moldova, Ucraina şi Georgia, care au semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană.  

Sunt oricum de notorietate presiunile făcute de Rusia pentru a împiedica aderarea celor trei țări la Uniunea Europeană, 
exacerbate în ultimii ani, după ocuparea Crimeei, care, de altfel, au cerut inclusiv susţinerea României în acest demers. Este 
evident că Rusia nu precupeţeşte nici un efort şi foloseşte toate armele de care dispune, politice şi diplomatice, pentru a 
împiedica integrarea Moldovei şi Ucrainei în Uniunea Europeană. În acest context, este de remarcat faptul că România a 
susţinut total demersurile Moldovei şi Ucrainei, iar ţara noastră a devenit astfel o punte de legătură în ceea ce priveşte 
integrarea celor două state vecine.  

 În ceea ce priveşte Republica Moldova, aceasta este într-o situaţie mai dificilă, deoarece este dependentă excesiv doar 
de sursa de energie furnizată de Rusia, iar de cele mai multe ori marele stat de la Răsărit foloseşte gazul şi distribuirea lui pe 
post de armă politică. În acest sens, conectarea Moldovei la reţelele electrice ale României şi realizarea gazoductul Iaşi-
Ungheni constituie două demersuri extrem de pozitive, în scopul eliminării dependenţei energetice faţă de Rusia, care a abuzat 
de acest monopol.  

Sper ca România să sprijine în continuare, în mod substanţial, integrarea celor trei ţări în Uniunea Europeană. Îndeosebi 
faţă de Republica Moldova, cred că avem o datorie istorică şi de onoare de a-i sprijini pe fraţii noştri de peste Prut în 
demersurile de aderare la Uniunea Europeană, cu atât mai importante acum în contextul situaţiei conflictuale din estul graniţei 
NATO. 

Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
O zi tristă în istoria parlamentarismului românesc 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Am asistat cu toții luni la o scenă fără precedent în istoria Parlamentului României. Un deputat a agresat fizic, în timp ce 

își susținea alocuțiunea, un ministru al Guvernului României. Până acum Parlamentul a fost un loc de dezbatere și 
contradictorialitate, în multe ocazii făcându-se declarații și afirmații acide de la tribună. În fond, asta reprezintă un Parlament, 
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conflictul dintre mai multe viziuni asupra dezvoltării țării. Însă, ceea ce s-a întâmplat luni, în sesiunea dedicată citirii și 
dezbaterii moțiunii simple depuse de USR împotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, este inadmisibil. Opoziția are câteva 
mecanisme parlamentare și constituționale prin care se împlinește principiul „majoritatea decide, opoziția se exprimă”. Între 
acestea, agresiunea fizică NU se află pe listă! George Simion, dacă mai era vreun dubiu pentru cineva care urmărește scena 
politică și activitatea domnului Simion, a dovedit, în nenumărate rânduri, că NU respectă Regulamentul, Constituția și 
procedurile parlamentare și că NU își poate respecta colegii din alte grupuri parlamentare, care nu-i sunt ″prietene″. Din 
păcate, violența a fost un factor determinant în ideologia Mișcării Legionare, grupare fascistă și teroristă și un astfel de 
fenomen NU are ce căuta în Parlamentul României de AZI!  

AUR se pare că este continuatoarea acestei abominații istorice, iar George Simion vrea să impersoneze cu personajele 
acelor vremuri. Prin inducerea ideii de incertitudine asupra trecutului istoric, AUR dorește să le relativizeze faptele și să spele 
imaginea unor indivizi pe care îi consideră patroni spirituali ai partidului lor.  

Luni, în ședința Biroului Permament al Camerei Deputaților, am spus că NU violența este soluția disputelor politice! 
Am fost și eu victima unui episod de violență și, prin urmare, resping orice formă de agresiune, mai ales la tribuna 
Parlamentului. Indiferent de divergența politică, dialogul nu trebuie înlocuit cu violența! Este imperioasă modificarea 
Regulamentului Camerei Deputaților în vederea introducerii unor sancțiuni drastice, pentru ca astfel de episoade deplorabile 
pentru instituția fundamentală a statului român să nu mai aibă niciodată loc. AUR este un agent patogen în corpul democrației 
românești. Dacă le vom mai tolera acțiunile violente și disturbatoare, antisemite și iliberale ne vom trezi în situația în care nu 
vom mai putea face nimic. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Florin Claudiu Roman 

*** 
 
 

Anumite forţe încearcă în Parlament să creeze doar scandal şi să incite la violenţă.  
Fac apel la raţiune şi la moderaţie 

 

Scenele din Parlament de ieri, când un lider de partid a bruscat un ministru, sunt reprobabile. Un astfel de comportament 
nu poate fi tolerat. Dezbaterea parlamentară trebuie să se desfăşoare în anumite limite şi chiar dacă uneori se rostesc şi replici 
acide, atitudinea liderului AUR de a-l lua la propriu de gât pe ministrul Energiei Virgil Popescu este de condamnat.  

Surprinzătorul gest l-a determinat pe preşedintele de şedinţă Daniel Suciu să afirme că este pentru prima oară în istoria 
parlamentarismului când un ministru ce îşi susţine discursul este agresat fizic. De altfel, şedinţa a şi fost declarată închisă 
imediat după incident. 

Întreg comportamentul din ultima vreme al şefului AUR prevestea un asemenea deznodământ. Să ne amintim că acelaşi 
Simion a pătruns cu forţa în Primăria Timişoara. A venit apoi momentul cu protestul AUR din faţa Parlamentului când de 
asemenea s-a forţat intrarea în instituţie. Pe 24 ianuarie AUR a pus în scenă la Iaşi propria manifestare, după ce autorităţile au 
anunţat că pe fondul pandemiei sunt suspendate evenimentele oficiale. Iar acum Simion urcă la tribuna Parlamentului pentru a 
se răfui fizic cu un ministru. 

Fac un apel la raţiune şi la moderaţie. Sigur că România, ca de altfel întreaga Europă, traversează o perioadă dificilă, dar 
vedem tot mai clar că anumite forţe politice vor să exploateze politic actuala conjunctură ducând lucrurile într-o direcţie 
periculoasă. Parlamentul este o instituţie a democraţiei, în care trebuie să existe păreri pro şi contra, ba chiar şi polemici aspre. 
Dar nu este permis unui parlamentar să ia de guler un coleg sau un ministru. Nu pentru asta ne-au votat românii. Electoratul 
este cel care va decide la urne dacă un politician sau un partid şi-a făcut datoria, nu am fost trimişi în Senat sau în Camera 
Deputaţilor pentru a ne face singuri dreptate. 

Exemplul pe care liderii politici îl arată în Parlament poate fi din păcate multiplicat şi preluat în societate. Este 
momentul să intervenim ferm şi rapid, pentru că altfel riscăm ca lucrurile să escaladeze.  
 

Deputat 
George Șișcu 

*** 
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Colectarea selectivă a deșeurilor 
Stimate colege / Stimați colegi, 
Colectarea selectivă a deșeurilor este un concept ecologic și reprezintă o condiție obligatorie pentru reducerea poluării, 

care, din păcate, la noi încă este departe de a fi aplicată. Sunt mai multe cauze pentru acest lucru. Pentru a pune în practică 
acest concept, totul pornește de la educație. Dacă nu avem educația, conștiința, simțul civic sau responsabilitatea de a respecta 
și a înțelege importanța impactului asupra mediului a fiecărui gunoi aruncat, atunci lucrurile vor bate pasul pe loc. 

Se pune accent la nivel mondial, se organizează conferințe, summit-uri, se trag semnale de alarmă în legătură cu 
schimbările climatice pe care le resimțim cu toții, cu impactul poluării asupra ecosistemelor, efectele gazelor de seră ș.a. Se 
caută soluții pentru stoparea modificărilor climatice, începând cu reducerea poluării, dar știm foarte bine că stă în puterea 
fiecăruia dintre noi de a realiza că fiecare gest sau schimbare de atitudine vis-a-vis de protecția mediului are o importanță 
majoră.  Acțiunile ecologice organizate de ONG-uri, instituții sau grupuri cu inițiativă sunt salutare și binevenite, numai că ele 
sunt doar o parte a soluției. Aceste acțiuni sunt extrem de utile pentru a conștientiza importanța unui mediu curat, însă fără o 
acțiune coordonată, atât a statului, cât și a societății civile, lucrurile nu se vor rezolva.  

Cum spuneam anterior, lucrurile se pot schimba pornind de la fiecare individ în parte, conștientizând importanța 
reciclării, fie că vorbim de PET-uri, sticle, cutii de carton, obiecte din metale și de ce nu, haine, produse electrocasnice, baterii 
și acumulatori. Poate că, din comoditate sau lipsa spațiului din apartament, mulți dintre noi nu adunăm pet-urile, sticlele, 
dozele de aluminiu pentru a le recicla și obișnuim să le aruncăm la containerul cel mai apropiat.   

Campaniile de reciclare a deșeurilor lansate de diferite supermarketuri, benzinării, firme specializate vin în sprijinul 
cetățenilor, oferindu-le cupoane, vouchere cu reduceri pentru a-i stimula, determina să depună la automatele instalate în acest 
sens, diverse deșeuri (PET-uri , sticle, metale), participând activ la reducerea poluării printr-un gest mic, cu însemnătate mare. 

Administrațiile locale, pentru a veni în sprijinul cetățenilor, sunt obligate să investească în achiziționarea 
echipamentelor necesare pentru colectarea selectivă a deșeurilor, să construiască puncte de colectare suficiente, să asigure 
transportul separat al deșeurilor în autospeciale moderne, toate într-un sistem integrat. 

Cred că este nevoie să punem accentul pe mai multă educație ecologică, de la vârstele fragede, pe campanii media și 
bineînțeles, pe promovarea unor modele, exemple de oameni responsabili, care au inițiativă și se implică în acțiuni ecologice 
sau care, chiar în mod aparent simplist, colectează pet-uri și le depun la automatele de colectare, contribuind astfel la salvarea 
planetei. 

Doar împreună putem face schimbarea pe care ne-o dorim și putem contribui la un mediu mai curat și mai sănătos.  
Vă mulțumesc!      

Deputat 
George-Cătălin Stângă 

*** 
 

Educația, sănătatea și siguranța cetățeanului suferă de deficit de personal calificat! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
În cele mai importante sectoare de activitate publică din România se manifestă un deficit acut de personal. Sistemul de 

educație are nevoie urgentă  de mii de cadre didactice tinere, care să ocupe posturile vacante acoperite în prezent de suplinitori, 
dar și posturile care se vor vacanta prin ieșirea la pensie. Sistemul de sănătate nu o duce nici el mai bine, în condițiile în care în 
ultimii 15 ani a pierdut peste 20 de mii de medici pe calea migrației. Nu în cele din urmă, sistemul de ordine publică 
reprezentat de poliția și jandarmeria română se străduiește din greu să facă față provocărilor, deși funcționează cu peste 20 de 
mii de lucrători mai puțin, față de numărul optim. Așadar, educația, sănătate și siguranța popuției sunt trei domenii în care 
lipsa acută de personal s-a adâncit de la un an la altul, producând deja consecințe nedorite. Mulți părinți și copii aleg doar 
anumite școli, pentru că acolo profesorii sunt mai buni, mai calificați. În sănătate, consecințele le-am văzut cu ochii noștri în 
timpul acestei pandemii, când medici și asistente s-au îmbolnăvit din epuizare, după gărzi de 48 ore, ca să poată salva vieți și 
compensa lipsa de personal. Și în poliție se văd consecințele, mai ales în mediul rural, unde multe posturi de poliție 
funcționează cu greu și nu pot acoperi 24 de ore toate provocările. 

Stimați colegi, 
Dacă am urmări cifrele deficitului de personal am constata că nu este vorba de un deficit uriaș, ci de unul în jurul a 60-

70 de mii de angajați în cele trei domenii. La prima vedere ar părea o misiune simplă. Însă, un dascăl bine calificat nu se poate 
face peste noapte. Un medic ajunge să ia o decizie medicală după foarte mulți ani de școală. De asemenea, un ofițer de poliție 
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intră în sistem după o facultate de lungă durată și un masterat de minimum doi ani. Așadar, pentru a compensa acest deficit 
avem nevoie de o salarizare corespunzătoare și atractivă pentru tineri, de o strategia națională agreată consensual de toate 
partidele politice parlamentare și de o coerență, pe termen lung, în implementarea politicilor. Dacă vom începe mâine să 
lucrăm la eliminarea deficitului de personal, roadele tot peste câțiva ani le vom culege. Vreau să cred că toți politicienii 
responsabili vor înțelege necesitatea asigurării personalului necesar în educație, sănătate, siguranța cetățeanului – trei domenii 
în care omul este resursa cea mai valoroasă. 

Vă mulțumesc,       Deputat 
Ioan Balan 

*** 
 

Criza de dascăli a învățământului românesc 
Stimaţi colegi, 
Vă voi vorbi astăzi despre un subiect îngrijorător: educația românească este în criză de profesori!  
Ultimele date statistice relevă faptul că județul Ialomița, pe care îl reprezint în Parlamentul României, are 194 de cadre 

didactice, din totalul de 2.316, cu vârsta cuprinsă între 65 și 88 de ani. Un calcul simplu ne arată  că 8,37% dintre profesorii 
ialomițeni au împlinit deja vârsta de pensionare, fiind cel mai mare procent din țară. La nivel național, numărul profesorilor cu 
vârsta de peste 65 e ani este de aproape 8.000, cel mai în vârstă fiind un cadru didactic de 88 de ani, din județul Bihor. 

Meseria de dascăl, care în urmă cu două-trei decenii impunea respect și onorabilitate, a devenit una indezirabilă și 
neatrăgătoare pentru tinerii absolvenți de studii superioare. Salariul nemotivant, în jur de 2.500 de lei net pentru un profesor 
debutant, volumul mărit al birocrației, condițiile precare din unele școli (în special în mediul rural), numărul mic de posturi 
titularizabile, fac ca această carieră, cândva tentantă, să nu mai fie o opțiune pentru absolvenții de facultate. Puținii curajoși 
care își aleg această carieră se văd nevoiți să cumpere, din buzunarul propriu rechizite și produse de igienă, să conceapă tot 
felul de fișe și activități pentru a face curricula mai atractivă pentru elevi și, în general, să facă eforturi substanțiale pentru a 
finaliza multitudinea de hârtii care trebuie completate mereu, îndepărtându-i de misiunea lor de bază, aceea de educatori ai 
tinerelor generații. 

Acestea sunt motivele pentru care multe școli sunt obligate să apeleze la serviciile profesorilor pensionari. Fără aceștia 
situația ar fi imposibil de gestionat, multe discipline obligatorii nu ar mai putea fi acoperite. Profesorii pensionari sunt cei care 
au salvat situația și în ultimii doi ani, când pandemia a afectat sănătatea și activitatea foarte multor dascăli. În ciuda 
vulnerabilităților vârstei, la apelul școlilor ei au fost cei care au înlocuit cadrele didactice afectate de boală. Și vă spun 
realitatea din teren: nu le-a fost ușor, în special celor ajunși la o vârstă venerabilă și nevoiți, de pe o zi pe alta, să se adapteze 
predării în sistem online.  

De aici, de la tribuna Camerei Deputaților, fac un apel către dumneavoastră, colegii mei, dar și către ministrul Educației, 
domnul Sorin Câmpeanu, pentru a ne așeza la masa discuțiilor și a găsi o soluție la această problemă spinoasă. Este de datoria 
noastră, în calitate de legiuitori, să completăm cadrul legislativ cu măsuri concrete, astfel încât să crească interesul tinerilor 
absolvenți de studii superioare pentru meseria de dascăl. 

Vă mulţumesc!        Deputat 
Rodica-Luminița Barcari 

*** 
                                                                             
Majorarea amenzilor pentru neplata rovinetei, motiv în plus pentru anularea taxelor pe podurile dunărene 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Tuturor ne este cunoscut că, atunci când trecem podurile dunărene, mai ales podul Cernavodă - Fetești sau Hârșova - 

Vadu Oii, plătim o taxă. Această taxă a fost instituită în urmă cu 20 de ani și a devenit una din sursele principale ale 
Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Practic, aproximativ 10% din bugetul companiei este susținut 
din sumele colectate din această taxă. În același timp, dobrogenii și firmele din județele Constanța și Tulcea care deja plătesc 
rovinieta, prin plata taxei de pod, sunt puși în situația unei duble taxări.  

De aproximativ 3 ani, există un proiect de lege care prevede eliminarea taxei de pod, o lege pe care o consider esențială 
și necesară, ce vine în sprijinul capitalului autohton, al dobrogenilor și al tuturor celor care utilizează aceste porțiuni de drum. 

Observ că Ministerul Transporturilor dorește să majoreze amenzile pentru neplata rovinietei, de aceea consider că este 
un moment prielnic să continuăm discuțiile pentru eliminarea taxei de pod. Această propunere de creștere a amenzilor ar putea 
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reprezenta încurajarea participanților la trafic de a plăti taxa de drum, astfel încât va fi o soluție de suplimentare a bugetului 
necesar de care are nevoie CNAIR. În acest fel, proiectele pe care le are în derulare nu vor fi puse în pericol, astfel încât 
anularea taxei de pod nu va prejudicia în niciun fel activitatea acestei companii.   

Doamnelor și domnilor deputați,  
Vă aduc la cunoștință că, prin intermediul camerelor video de monitorizare a circulației, în vederea verificării 

valabilității rovinietei, între anii 2018 - 2020, au fost înregistrate 1.953.376 sancțiuni, în cuantum de 741.353.000 de lei. 
Conform datelor oficiale de la CNAIR, anual, în perioada 2018-2020, au fost emise aproximativ 21 de milioane de 

roviniete, cu perioade diferite de valabilitate. Comparând cifrele, putem observa că aproximativ 3% din participanții în trafic 
nu plătesc rovinieta. Cu alte cuvinte, creșterea cuantumului de sancțiuni poate reprezenta un argument în plus pentru 
reprezentanții Ministerului Transporturilor, dar și un argument în plus pentru noi, parlamentarii, să grăbim procesul de 
adoptare a legii care prevede eliminarea taxei de pod. 

În momentul de față, la nivel național, există 108 camere video pentru monitorizare și control al rovinietei, la care se 
adaugă sistemele de camere mobile pe raza celor 7 Direcții Regionale de Drumuri și Poduri, aflate în subordinea CNAIR. 

Dragi colegi,  
Investițiile în infrastructura rutieră sunt vitale pentru dezvoltarea României, mai ales că țara noastră este codașă la acest 

capitol, raportat la nivelul Uniunii Europene. De aceea, pe lângă creșterea cuantumului sancțiunilor pentru neplata rovinietei, 
rămâne în obligația ministerului de a crește și numărul de dispozitive tehnice/video de monitorizare a traficului. Aceste două 
măsuri reprezintă un argument în plus pentru anularea taxei de pod.  

Dobrogenii și agenții economici din județele Constanța și Tulcea așteaptă această lege și orice amânare va fi decontată 
de către actuala coaliție de guvernare. Orice amânare arată nepăsare, atât față de agenții economici și capitalul românesc, cât și 
față de toți participanții la trafic. Depinde de noi, de curajul nostru, să facem dreptate și anulăm această taxă abuzivă, numită 
taxă de pod! 

Deputat 
Marian Crușoveanu 

*** 
 

România a împlinit 15 ani de când a devenit parte a Uniunii Europene 
 

Dacă primii pași pentru modernizarea României după Revoluție au fost făcuți în perioada 1996-2000, cel mai important 
demers a început în anul 2000, după deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Aderarea României la UE în 
urmă cu 15 ani, la 1 ianuarie 2007, a însemnat debutul unei noi etape de dezvoltare economică pentru țara noastră, bazată pe 
principiul coeziunii economice și sociale, punându-se accent pe condițiile de creștere economică, reducerea disparităților de 
dezvoltare la nivel regional, dar și asigurarea unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă și a unei dezvoltări echilibrate și 
durabile. 

În 2022, la un deceniu și jumătate de la aderarea României, privim cu aceeași încredere proiectul european unic, 
deoarece am trecut alături de toate celelalte state europene printr-o serie de momente dificile, pandemia de Covid-19 și 
consecințele sale economice fără precedent fiind cele mai recente și complexe obstacole întâmpinate de cele 27 de state 
membre. 

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Finanțelor Publice, în perioada 2007 – 2021, România a primit 66,2 miliarde de 
euro de la Comisia Europeană și a contribuit la bugetul Uniunii Europene cu 22,8 miliarde de euro. 

De asemenea, 2021 a fost anul în care România și-a arătat în întregime solidaritatea, fiind una din țările gazdă ale 
rezervelor de medicamente RescEU, și a oferit ajutoare în limita posibilităților, atât echipamente medicale, cât și cadre 
medicale. Mai mult, țara noastră a avut parte de același sprijin consistent din partea UE, întrucât mai multe state membre, 
printre care și Franța, au trimis către România medicamente pentru tratament, concentratoare de oxigen, teste Covid-19, 
precum și echipe de medici sau ne-au susținut prin preluarea pacienților în afara granițelor.  

Tot anul 2022 marchează încă un moment important nu doar pentru România, ci pentru întreaga UE. La începutul 
acestui an, Franța a preluat președinția rotativă a Consiliului UE, având drept deviză „Relansare, putere, apartenență”. 
Acțiunile prioritare ale președinției franceze sprijină tranziția ecologică și cea digitală și încurajează dezvoltarea unei viziuni 
europene comune, prin cultură, prin valorile noastre și prin istoria noastră comună. 

Astăzi, Uniunea Europeană se confruntă cu o nouă amenințare, riscul unui război pe teritoriul european fiind la cel mai 
ridicat nivel din ultimii 30 de ani. În acest sens, în cadrul ședinței solemne a Senatului și a Camerei Deputaților, consacrată 
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momentului de o importanță majoră pentru istoria noastră, 15 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, Ministrul 
francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian, a accentuat faptul că Europa înseamnă unitate: “România este nu doar 
partenera, ci și prietena Franței. Franța va apăra România, frontierele României sunt și frontierele Franței”. 

România poate avea un viitor și mai prosper în Uniunea Europeană, iar ultimii 15 ani au adus numeroase beneficii 
pentru cetățeni, de la apartenența la cea mai mare piață comună din lume și dreptul la libera circulație, până la avantajele 
economice de care vom avea parte în continuare.  

Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
Declarație politică 

Stimați colegi, 
Ce-ar spune membrii și simpatizanții AUR dacă ar ști că noul președinte de onoare consideră un criminal odios, care a 

omorât cu mâinile lui un om și a comandat ale sute de asasinate, drept „erou național”, care „a luptat pentru moralitatea ființei 
umane”? 

Condamn public declarațiile celui propus a fi „președinte de onoare al AUR”! 
Declarațiile făcute la un post de televiziune, de elogiere a unui asasin dovedit, Corneliu Zelea Codreanu, fondator și 

lider ideologic a unei grupări politice teroriste – Garda de Fier – care a produs crime odioase – sunt extrem de grave și 
reprezintă un îndemn la violență politică, la reabilitarea unui fel de neacceptat de a face politică și o încercare evidentă de 
revizuire istorică. 

Prin aceste afirmații, se continuă efortul celor de la AUR de a inversa valorile, de a murdări și prejudicia adevărații eroi 
ai istoriei României, iar aceștia sunt înlocuiți în viziunea loc cu criminalii de război și liderii mișcărilor paramilitar-fasciste. 

Sunt afirmații care dovedesc și mai mult că aderența la această formațiune extremistă din Parlamentul României se 
bazează astăzi pe un consens al conducerii sale (lucru dovedit în numeroase ocazii), unde promovarea persoanelor fie 
condamnate, fie dovedit promotoare a asasinatului politic, a genocidului, a urii etnice și religioase, reprezintă o misiune de 
prim ordin politic. 

Un partid politic are oficial această misiune astăzi, de a reabilita Mișcarea Legionară, pe liderii săi și regimurile care au 
dus România la genocid și catastrofă. Ei nu doar că nu se disociază de aceste mișcări și de aceste nume sinistre, dar este 
evident că promovarea acestei strategii este din ce în ce mai prezentă: aceea de a obișnui publicul cu ideea potrivit căreia 
criminalii de război și asasinii sunt de fapt eroi! 

Discursul delirant pro-legionar, de preamărire a unor nume care au declanșat uciderea a sute de oameni nevinovați este 
de neacceptat pentru România anului 2022! 

Promovarea celor care au condus mișcări sau regimuri care au produs asasinate în masă sau individuale în istoria 
României, promovând ura, epurarea etnică, persecuția și exterminarea unor categorii întregi, reprezintă fapte de o mare 
gravitate ce trebuie repudiate public imediat, iar liderii și partidele democratice trebuie să se disocieze de aceștia și de acest 
demers. 

Reamintesc faptul că Zelea Codreanu a fost el însuși un asasin, dar și lider al unei grupări politice extremiste care a 
produs cele mai multe crime in tot interbelicul românesc.  

Pe 25 octombrie 1924 a avut loc la Iași cea mai gravă crimă politică înregistrată în România de la asasinarea, în 1862, a 
primului ministru Barbu Catargiu şi până atunci. Codreanu, care la acel moment liderul Ligii Apărării Naţional Creștine 
(LANC), l-a împușcat mortal atunci, pe treptele tribunalului, pe prefectul Iașului de la acea vreme, Constantin Manciu. 

Corneliu Zelea Codreanu este, totodată, astăzi recunoscut de istorici ca fiind una dintre cele mai nefaste personalități în 
perioada interbelică, numele său este sinonim cu asasinatul politic, cu ura și cu crearea unei atmosfere de teroare pe străzile și 
orașele României.  

Acesta a condus o mișcare fascistă responsabilă pentru crime, violențe și numeroase incidente, îndreptate mai ales 
împotriva evreilor, dar și a oponenților politici, care a generat un climat de ură generalizată în societatea și făcut din asasinatul 
politic principala metodă de eliminare a adversarilor. 

Potrivit raportului final al Comisei Internaționale pentru Studierea Holocaustului din România, prezidată de Elie Wiesel, 
document oficial al statului român, recunoscut de toate parlamentele și președinții României după anul 2003, „Sub conducerea 
lui Codreanu, mișcarea a asasinat doi prim-miniștri în funcție (Ion Duca în 1933 și Armand Călinescu în 1939) și pentru 
uciderea altor miniștri din Cabinet și a unor personalități locale și naționale din sferele politică și culturală. Cu lupta lor 
împotriva ordinii stabilite, legată integral de lupta pe viață și pe moarte împotriva evreilor, violența Gărzii de Fier a culminat în 
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26 spre 27 noiembrie 1940 cu asasinarea a 64 de personalități conducătoare, apărători ai ordinii politice interbelice (inclusiv a 
unui fost prim-ministru) în închisoarea de la Jilava; cu uciderea a șase prefecți de poliție în aceeași noapte; cu scoaterea din 
casă, cu intenția de a-i omorî, a șapte conducători politici și ai siguranței interne (dintre care trei foști prim-miniștri); cu 
asasinarea brutală a lui Nicolae Iorga, de asemenea fost prim-ministru, și a lui Virgil Madgearu, fost ministru din partea 
Partidului Național-Țărănesc. Rebeliunea legionară din ianuarie 1941 a început tot cu un asalt asupra ordinii existente, 
personificată atunci de Ion Antonescu, și a fost desigur din nou legată în totalitate de atacurile împotriva evreilor, pentru care 
rebeliunea a fost un pogrom în care au murit cel puțin 120 dintre ei”. 

Cu stimă,          Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
 

Apel la responsabilitate și decență în politică 
 

”Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine!” spunea marele om politic 
Ion Rațiu, imediat după Revoluția din 1989, căutând să surprindă în această frază o definiție cât mai elocventă a democrației.  

În zorii democrației române, nimeni nu s-ar fi gândit, însă, că peste ani vom ajunge să trăim niște momente reprobabile 
în Parlamentul României, o instituție care ar trebui să fie templul democrației. Spun asta cu regret, având în vedere că, fiind la 
primul mandat de deputat, aveam cu totul alte așteptări de la actuala clasă politică.  

Din păcate, modul rușinos în care s-a manifestat liderul unui partid politic, agresându-l fizic pe un ministru chemat în 
fața Parlamentului pentru a da explicații pe o temă de interes major pentru populație, nu ne face cinste și aruncă încă o pată pe 
imaginea Parlamentului României și a democrației românești! Tocmai de aceea, consider că se impune urgent modificarea 
regulamentului de funcționare a Camerei Deputaților și a Senatului pentru ca pe viitor să nu mai asistăm la astfel de scene 
revoltătoare! 

Este rușinos, totodată, că la nivelul liderilor grupurilor parlamentare nu a existat un consens privind decizia de 
suspendare a ședinței dedicată dezbaterii moțiunii simple pe energie, USR validând practic derapajul colegilor de la AUR. 
Frăția USR-AUR de la momentul depunerii moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Câțu, s-a consolidat, iată, luni în 
Parlament, atunci când vicepreședintele USR al Camerei Deputaților, Dan Barna, s-a desolidarizat de decizia liderilor de grup 
de a părăsi în semn de protest lucrările Camerei Deputaților, totul doar pentru ca USR să mai poată puncta la capitolul 
imagine, ignorând total costurile uriașe de imagine pentru parlamentarismul românesc. 

Știu că traversăm o perioadă marcată de tensiuni în societate, determinată de criza sanitară și economică, precum și de 
explozia prețurilor de consum și a facturilor la energie, însă nu prin violență vom putea găsi soluțiile pe care le așteaptă 
românii! Românii s-au săturat de scandaluri sterile și ne-au acordat votul lor de încredere pentru a ne face datoria și a duce la 
îndeplinire programul politic pe care ni l-am asumat în fața lor!  

Fac un apel, pe această cale, către toți liderii partidelor parlamentare la responsabilitate și decență! Este inadmisibil să 
tolerăm aceste derapaje de la tribuna Parlamentului și consider că trebuie să le sancționăm exemplar pentru a evita repetarea 
lor în viitor!  

Prin noi înșine pentru România!       Deputat 
Alexandru Popa 

*** 
 

Aderarea României la U.E un mare avantaj pentru dezvoltarea țării 
Stimați colegi, 
La început de an s-au împlinit 15 ani de când România a devenit membră de drept a Uniunii Europene.  Aderarea 

României la Uniunea Europeană a reprezentat unul dintre principalele obiective de politică externă ale statului roman, după 
1990. A fost o asumare la nivel de instituții publice centrale și a decidenților politici, fiind un efort colectiv al tuturor 
românilor. 

După primirea în Uniunea Europenă, România are reprezentanţi în toate instituţiile europene, cetăţenii români 
beneficiază de drepturile conferite de cetăţenia europeană. Limba română a devenit una dintre limbile oficiale ale Uniunii 
Europene, toate documentele comunitare fiind traduse şi în limba română.  

România se bucură și de reprezentare legislativă datorită prezenței celor 33 de europarlamentari în Parlamentul 
European.  

În cadrul instituţiilor comunitare România este reprezentată de:  
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- un judecător la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene; 

- un membru în Curtea de Conturi; 

- 15 membri în Comitetul Economic şi Social; 

- 15 membri în Comitetul Regiunilor.  
România a beneficiat și beneficiază de investiții, de fonduri europene care ajută la dezvoltarea economică, dezvoltarea 

infrastructurii și la creșterea nivelului de trai al tuturor românilor. În momentul de față, țara noastă beneficiază de un buget 
substanțial din Planul Național de Redresare și Reziliență și din Programele Operaționale 2021-2027, în valoare de 
aproximativ 75 de miliarde de euro.  PNRR prevede investiții de peste 29 miliarde de euro, dintre care 14,2 miliarde de euro 
sub formă de granturi și 14,9 miliarde de euro sub formă de împrumuturi avantajoase. 

De asemenea, Programele Operaționale au o valoare de 46 miliarde de euro. 
România, ca stat membru al Uniunii Europene, a trebuit să se reformeze continuu și să-și consolideze democrația.  Și 

Planul Național de Redresare și Reziliență conține 64 de reforme, structurate în jurul a șase piloni și a 
cincisprezece componente.  

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România a beneficiat de trei mari avantaje, care au schimbat radical nivelul de 
trai, infrastructura și economia: libera circulație a persoanelor, libera circulație a mărfurilor și libera circulație a capitalului. 

Astăzi, România este pe primul loc în Uniunea Europeană la veniturile trimise în țară, la familii, de către cetățenii care 
lucrează în alte state. Banii trimiși în țară de cei 3,6 milioane de români care locuiesc și lucrează oficial în străinătate, au ajuns 
la 3,4 miliarde de euro.  Românii sunt tratați ca cetățeni ai UE, în ceea ce privește încadrarea în muncă, securitatea socială și 
impozitarea și pot circula liber în scop profesional, personal, pentru recreere, doar cu buletinul, fără pașaport.  

Uniunea Europeană a facilitat deschiderea piețelor de mărfuri și creșterea exporturilor de mărfuri românești, fără taxe 
comunitare.  

Tinerii din România pot merge pentru a studia în străinătate, atât prin programe educaționale, cât și pe cont propriu.  
România contribuie direct la conturarea politicilor europene și a viitorului Uniunii. 
Cum ar fi arătat astăzi România în afara Uniunii Europene și în afara spațiului Nord Atlantic? 
Sunt voci care critică statutul României de membră a UE, sau care stimulează atitudinile eurosceptice, afectând unitatea, 

stabilitatea şi interesele strategice ale României, mai ales în aceste momente tensionate la granițele  Uniunii. 
Viitorul României este și trebuie să fie legat de viitorul Uniunii Europene! 

 

Deputat 
Sorin Năcuță 

*** 
Redresarea industrială și economică 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
În ultimii doi ani lumea întreagă a fost concentrată în principal pe contracararea pandemiei de Covid-19, iar o serie de 

probleme globale s-au acutizat și ocupă acum primele locuri în agenda preocupărilor și a riscurilor la nivel mondial. 
Guvernele și mediul de afaceri se confruntă cu o lume care a fost schimbată radical de pandemie, iar redresarea este 

marcată de dificultăți economice. 
Chiar dacă numeroși specialiști în epidemiologie preconizează diminuarea în viitorul apropiat a amenințării și presiunii 

pe care pandemia o reprezintă pentru sănătatea oamenilor și a sistemelor medicale, efectele negative la nivel economic vor 
persista pentru încă o perioadă de timp, atât la nivel mondial, cât și în cazul României. 

Întreprinderile europene au fost lovite din plin de pandemia de COVID-19, multe dintre ele fiind nevoite să își închidă 
porțile sau să reducă din personal, și să găsească noi modalități de a continua activitatea în contextul noilor măsuri restrictive. 

Comisia Europeană a elaborat în martie 2020 o nouă strategie industrială. La sfârșitul anului trecut, eurodeputații au 
solicitat Comisiei să își revizuiască propunerea și să își schimbe abordarea, astfel încât să satisfacă nevoile generate de 
pandemie, ajutând întreprinderile să treacă cu bine peste criza provocată de Covid-19 și să asigure tranziția către o industrie 
digitală și ecologică. 

Industria reprezintă peste 20% din economia Uniunii Europene și asigură locuri de muncă pentru circa 35 milioane de 
cetățeni, alte milioane de locuri de muncă fiind legate de aceasta în Uniune și în afara ei, asigurând 80 % din exporturile de 
bunuri.  
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Potrivit noii strategii industriale, întreprinderile din Uniunea Europeană ar trebui să contribuie la obiectivele europene 
privind neutralitatea climatică, în concordanță cu Pactul Verde. 

 Consider că întreprinderile, în special cele mici și mijlocii, trebuie susținute în tranziția către o economie digitală și 
ajutate să creeze locuri de muncă de calitate, fără a submina competitivitatea UE. 

Potrivit eurodeputaților, o astfel de strategie ar trebui să aibă două componente: o fază de redresare pentru a mări 
siguranța locurilor de muncă, a reactiva producția și de adaptare la perioada post Covid, urmată de faza de reconstrucție și 
transformare industrială. 

IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei UE. Strategia industrială ar trebui focalizată asupra lor, deoarece 
multe dintre acestea, din cauza măsurilor naționale împotriva coronavirusului, au contractat datorii, reducându-și capacitatea 
de investiții. 

La nivel național, prin Programul Operațional Competitivitate, startup-urile și firmele mici și mijlocii vor putea obține 
fonduri europene de până la 200.000 euro, respectv 3 milioane euro pe proiect, în cadrul unor noi linii de finanțare de aproape 
44 milioane euro în total, destinate companiilor care investesc în cercetare și inovare. 

Consider că sprijinul acordat întreprinderilor mici și mijlocii, care au fost puternic afectate de pandemie, reprezintă un 
catalizator al redresării economice și industriale.  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Maria Stoian 

*** 
 

România a primit invitația de a începe negocierile pentru aderarea la OCDE 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
De câțiva ani, aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă un 

obiectiv prim pentru diplomația românească. Țara noastră a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia 
exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012 şi a reînnoit-o în 2016 şi 2017. Conform 
programului de guvernare, la secțiunea privind dezvoltarea dimensiunii diplomației economice, „printre priorități se va afla și 
continuarea demersurilor intense de susținere a aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică/OCDE. România va continua să se implice activ în proiectele dezvoltate de OCDE, contribuind la dezvoltarea 
standardelor internaționale în materie de guvernanță și pregătind, în același timp, candidatura sa pentru a deveni membru 
OCDE”. Luna trecută, România a primit inivitația de a începe negocierile pentru aderarea la OCDE.  

Acest fapt reprezintă o dovadă a faptului că România se află printre țările dezvoltate economic al lumii. Chiar dacă 
situația poate fi mult îmbunătățită, perspectiva de a fi membru în această organizație ne poate garanta că standardul de calitate 
a vieții în România va fi printre cele mai ridicate din lume. Posibila aderare prezintă câteva avantaje solide pentru noi. În 
primul rând, reprezintă o recunoaştere implicită, la nivel global, a statutului de economie de piaţă funcţională şi democraţie 
consolidată, cu impact asupra ratingului de ţară şi atragerii investiţiilor străine. În al doilea rând, vom avea acces la informaţiile 
necesare în domeniile prioritare pentru România (cadrul de guvernare, reforma legislativă, anti-corupţia, politica fiscală, 
infrastructura de transport, agricultura, educaţia etc.). Iar nu în ultimul rând, România va beneficia de asistența în materie de 
politici publice din partea membrilor OCDE prin realizarea periodică de evaluări ale politicilor României în domenii specifice 
(peer reviews) şi emiterea recomandărilor privind îmbunătăţirea acestora. Atingerea obiectivelor din PNRR și accederea la 
OCDE reprezintă o șansă istorică pentru România și dezvoltarea ei. Am toată încrederea în diplomații noștri că aceste 
negocieri de aderare se vor dovedi fructuoase, iar România, după aderarea la NATO și Uniunea Europeană, va fi parte din încă 
o structură formată din state cu obiective și valori comune.  

Vă mulțumesc!          Deputat 
Vetuța Stănescu 

*** 
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România trebuie să facă mai mult pentru românii din afara granițelor! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Un stat puternic este un stat care are grijă de fiecare cetățean în parte. Un stat puternic este un stat care depune toate 

eforturile pentru conservarea identității culturale și lingvistice. Istoria zbuciumată a secolului trecut a făcut ca milioane de 
români să fie despărțiți de patria lor mamă, fie că vorbim de români din Moldova, Bucovina de Nord, Transnistria sau 
Voivodina. Chiar dacă acele teritorii nu mai aparțin României, consider că statul român ar trebui să se îngrijească, prin politici 
diplomatice și chiar prin ajutor direct, ca românii să poată să-și ducă mai departe limba română, tradițiile și alte elemente 
identitare românești.  

 Stimați colegi, 
 Îmi doresc cu putere ca statul român să genereze un sprijin mai consistent pentru școlile românești de peste granițe, 

acolo unde copii români își doresc să învețe în limba română, limba strămoșilor lor, dar acest lucru este tot mai dificil. Nu pot 
să nu mă gândesc la dificultățile pe care le au elevii și profesorii din aceste teritorii pentru a face rost de manuale, de material 
didactic pentru a putea continua predarea limbii române, dar și predarea în limba română a celorlalte materii. Nu putem trece 
cu vederea că, așa cum în România avem un deficit major de dascăli în sistemul de educație, și în afara frontierelor sunt tot 
mai puțini tineri care aleg o carieră didactică, pentru că misiunea este una grea și lipsită de stimulente.   

Stimați colegi, 
Consider că atât Guvernul României, cât și Parlamentul, prin grupurile parlamentare de prietenie, pot deschide noi căi 

de diplomație și de negociere cu autoritățile din țările vecine, pentru a proteja drepturile minorităților românești din afara 
frontierelor. 

În ultimele trei decenii, România a dovedit că este un exemplu european pentru toleranță și protejarea drepturilor și 
libertăților minorităților naționale. Haideți să facem un efort comun pentru a garanta fraților noștri români din afara granițelor 
dreptul la cultura și identitatea românească, dreptul de a putea învăța și utiliza limba maternă. Ne stă în putere să facem acest 
lucru, iar succesul nu poate veni decât printr-un efort politic comun, al tuturor partidelor politice parlamentare.   

Vă mulțumesc, 
Deputat 

Valentin-Ilie Făgărășian 
*** 

 

Rămânem pe drumul european! Rămânem pe calea democratică! 
Stimați colegi, 
Am celebrat recent, în plenul Parlamentului României, 15 ani de când facem parte din Uniunea Europeană. A fost un 

moment plin de însemnătate pentru statul român, pentru societatea românească și, îndrăznesc să cred, pentru fiecare dintre noi, 
reprezentanți ai poporului în Parlament. 

Drumul României spre Uniunea Europeană nu a fost unul ușor. Înainte de instaurarea regimului comunist, țara noastră 
era reprezentată cu demnitate la cel mai înalt nivel. Din nefericire, regimurile criminale Dej și Ceaușescu au distrus strălucita 
elită a României și au îndepărat România de Europa civilizată. În loc să participe la reclădirea Europei, regimul comunist a 
ținut țara noastră în apropierea dictaturilor și a experimentelor socialiste nereușite. În loc să prosperăm, ne-am întors în timp 
din punct de vedere cultural, social și politic. Din 647.875 de oameni intrați pe mâna Securității, un sfert au murit în lagăre, 
închisori și deportare, potrivit istoricului Marius Oprea. Nenumărați patrioți și-au pierdut viața în închisoarea de la Sighet, 
acolo unde fiecare român ar trebui să meargă pentru a înțelege proporțiile dezastrului cauzat de regimul comunist.  

Revoluția anticomunistă a reprezentat cel mai important pas pe care România îl făcea către Europa. Sătui de probleme, 
foamete și cenzură, românii au ieșit în stradă să-și arate nemulțumirea față de regimul Ceaușescu. Tinerii au strigat „libertate”, 
iar coșmarul comunist avea să se încheie. Prețul libertății a fost enorm. 1.116 persoane au murit, potrivit Institutului Revoluției 
Române din Decembrie 1989, iar rănile familiilor îndoliate nu vor putea fi închise niciodată. 

După 1990, forțele democratice au pus, cu orice risc, România pe drumul european. Deși noua putere politică dominantă 
a preluat obicieiurile vechilor structuri, românii și-au spus, din nou, punctul de vedere în stradă. Mineriadele au arătat două 
adevăruri: România era încă pe mâna unor forțe care se opuneau europenizării, dar românii nu putea să fie reduși la tăcere. Din 
nefericire, justiția încă nu ne poate spune exact câți oameni au murit în timpul sângeroaselor evenimente din 1990, iar autorii 
abuzurilor împotriva protestarilor pașnici sunt încă în libertate.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 2 - 2022  
Săptămâna 7 – 11 februarie 2022  

 

 

73 
 

În data de 1 februarie 1993, avea loc semnarea acordului de asociere a România la Uniunea Europeană. Acest moment 
nu era posibil fără românii care au crezut în libertate și au ieșit în stradă în timpul Revoluției sau a Mineriadelor. Indiferent de 
provocările cu care s-a confruntat în perioada tranziției, după momentul semnării acordului de asociere la UE, țara noastră și-a 
urmat parcursul european. Forțele politice democratice, societatea civilă, mediul academic, autorități și cetățeni au muncit 
pentru realizarea visului european.  

În continuare, merită să evocăm câteva momente importante din relația României cu UE. În data de 1 februarie 1995, a 
avut loc intrarea în vigoare a acordului de asociere la UE. În luna iunie 1995, țara noastră prezenta cererea oficială de aderare 
la UE. În 2004, negocierile tehnice dintre România și UE se încheiau. În anul 2005, a fost semnat tratatul de aderare al 
României și al Bulgariei la UE. După eforturi susținute ale guvernului liberal după 2005, în luna decembrie 2006, Consiliul 
European de la Bruxelles din 14-15 decembrie 2006 a confirmat aderarea României la UE la 1 ianuarie 2007. Momentul în 
care România a devenit stat membru al Uniunii Europene a fost plin de însemnătate pentru toate generațiile. 

Intrarea în UE a schimbat România fundamental. Comunitatea europeană ne-a oferit sprijin să ne dezvoltăm, să întărim 
instituțiile democratice și, atunci când a fost cazul, să apărăm statul de drept.  

Libera circulație le-a permis multor români să-și urmărească visele, să se dezvolte și să prospere. Indiferent de statul UE 
în care ajungem, găsim români demni, care își desfășoară activitatea în mod cinstit și sunt devin modele pentru întreaga 
comunitate. Deși tragem nădejde că îi vom convinge să se întoarcă în țară cât mai repede, apreciem că românii care muncesc și 
inovează în UE se bucură de beneficiile cetățeniei europene.  

 Având în vedere creșterea mișcărilor extremiste din ultimii ani, unitatea comunității europene devine mai importantă 
ca oricând. Dacă vrem să păstrăm viu sentimentul de apartenență la Europa libertăților, trebuie să răspundem ferm în fața 
derapajelor iliberale. Am convingerea că românii se vor opune provocărilor extremiste și vor susține demersurile forțelor 
democratice. 

 Criza din Ucraina ne arată cât de fragilă poate să fie o națiune în fața amenințărilor externe. Suntem recunoscători UE 
și NATO pentru protecția oferită în fața amenințărilor iliberale și, din postura de stat membru UE, trebuie să fim solidari cu 
poporul ucrainean.  

 Ne aflăm în fața unui moment de cotitură pentru întreaga Europă. În ultimii 15 ani, apartenența la UE ne-a adus 
spriijinul țărilor democratice în proiectele necesare dezvoltării țării noastre. La rândul nostru, am oferit un reper celorlalte state 
vecine care cred în visul european. Trebuie să fim solidari cu statele care au ambiții democratice. E de datoria noastră să 
arătăm ce înseamnă spiritul european. Rămânem pe calea democratică! Rămânem pe drumul european! 

Cu deosebită considerație, 
Deputat 

Florin-Alexandru Alexe 
*** 

 

15 ani în Uniunea Europeană 
 

Plenul Parlamentului României a fost săptămâna trecută gazda unui eveniment solemn și aniversar, cu prilejul 
aniversării a 15 ani de la aderarea țării noastre la Uniunea Europeană.  

Aș vrea să subliniez că ședința solemnă comună a celor două camere parlamentare a avut un rol pozitiv, cel de a oferi 
recunoașterea binemeritată a prezenței României ca membru al Uniunii Europene. 

Chiar dacă mai sunt sceptici, în privința avantajelor obținute de noi prin acest statut, este evident că ne merităm prezența 
în Europa Unită, continuând astfel demersurile permanente ale statului român, pentru democrație, prosperitate, libertate și 
demnitate. 

Sunt convinsă că, având calitatea de membru în Uniunea European, dar și în NATO și celelalte organisme europene de 
prim rang, vom putea mult mai ușor să finalizăm construcția statului modern, de drept și democratic.  

Trebuie să recunoaștem că în acești 15 ani am făcut pași uriași în dezvoltarea generală a țării, dar și în ceea ce privește 
progresul oamenilor. Am reușit, în această perioadă, să diminuăm foarte multe dintre efectele nefaste cu care ne-am confruntat 
anterior aderării, și anume sărăcia populației, abandonul școlar, șubrezirea clasei de mijloc, neparticiparea civică la viața 
comunității. La toate aceste capitole stăm, fără îndoială, sensibil mai bine decât înaintea momentului oficial al aderării, 1 
ianuarie 2007. 
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Întărirea instituțiilor publice și a statului de drept, precum și investițiile în sănătate, educație, infrastructură și serviciile 
publice, trebuie să fie de acum înainte principalele preocupări ale decidenților politici și a Guvernului Nicolae Ciucă. Doar așa 
vom putea face pași sustenabili spre realizarea proiectului României moderne, europene și democratice, după acești 15 ani.   

Sunt convinsă că avem nevoie de poziții ferme și demne, atât în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, cât și în Alianța 
Atlanticului de Nord, a cărei parte suntem. Naționalismul extremist, construit meticulos și indus în mod voit în rândul 
conștiinței colective, trebuie să fie transpus într-un patriotism veritabil și credibil, atât pentru români, cât și pentru partenerii 
noștri externi. 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
Securitatea alimentară în situație de criză 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Având în vedere impactul schimbărilor climatice și al degradării mediului asupra producției de alimente sau schimbările 

geopolitice care amenință funcționarea lanțului de aprovizionare cu alimente, un plan de urgență al Uniunii Europene pentru 
aprovizionarea cu alimente și securitate alimentară este mai necesar ca niciodată. 

Pandemia de COVID-19 a scos la iveală vulnerabilitatea lanțului alimentar european în fața unor provocări la nivel de 
aprovizionare. Măsurile existente în cadrul politicii agricole comune și politica comună în domeniul pescuitului au contribuit 
la atenuarea celor mai grave deficite și la accelerarea redresării, însă a devenit evidentă necesitatea unei planificări pentru 
situații de criză viitoare. 

În urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 și după cum s-a anunțat și în cadrul Strategiei „De la fermă la 
consumator”, Uniunea Europeană intenționează să intensifice coordonarea la nivel european pentru a se asigura că cetățenii 
europeni nu se vor confrunta cu penurii de alimente în timpul crizelor.  

Comisia Europeană a adoptat la 12 noiembrie 2021, Planul de urgență pentru aprovizionare și securitate alimentară. 
Prin această comunicare, Comisia a recunoscut că sunt necesare îmbunătățiri suplimentare în anumite domenii pentru a 

continua să se asigure aprovizionarea cu alimente și securitatea alimentară în perioade de criză. 
În acest scop, se va înființa Mecanismul European de pregătire și de reacție în caz de criză în domeniul securității 

alimentare -EFSCM, alcătuit dintr-un grup de experți în lanțul de aprovizionare cu alimente, coordonat de Comisie pentru a 
face schimb de date și practici și pentru a consolida coordonarea. 

Se va concentra asupra unor activități specifice și asupra unui set de acțiuni care trebuie finalizate între jumătatea anului 
2022 și sfârșitul anului 2024. 

Din sectorul privat, sunt incluși fermierii, pescarii, producătorii din acvacultură, prelucrătorii de alimente, traderii și 
comercianții cu amănuntul, precum și transportatorii și logisticienii. De asemenea, autoritățile UE, naționale și regionale vor fi 
esențiale pentru acest plan. 

Abordarea acestui plan este esențial pentru îmbunătățirea nivelului de pregătire al Uniunii Europene și se bazează pe 
colaborarea dintre toate entitățile publice și private care fac parte din lanțul de aprovizionare cu alimente.  

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Ică Florică Calotă 
*** 

Declarație politică 
 

Agenda Partidului Național Liberal este una reformatoare, care pune accent pe economie, pe investiții, pe sprijinirea 
mediului de afaceri. Prioritară pentru noi este acțiunea fermă pentru implementarea PNRR, nicidecum discuții și polemici pe 
teme sterile. De aceea, în acest context, considerăm că este absolut necesară o evaluare în coaliție a stadiului pregătirii și 
implementării reformelor asumate prin PNRR. PNRR conține 64 de reforme și 107 investiții strîns legate între ele. Sunt 24 de 
jaloane ale reformelor din PNRR care trebuie îndeplinite pâna la 31 martie. Două dintre ele, de exemplu, sunt la Ministerul 
Muncii. 

Considerăm că este momentul faptelor și nu al polemicilor televizate. Timpul curge și miza îndeplinirii la termen a 
măsurilor de reformă asumate prin PNRR este vitală pentru realizarea investițiilor și absorbția celor aproape 30 de miliarde de 
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euro din acest program al României. Cerem evaluarea pregătirii și implementării reformelor pentru că nu ne dorim întârzieri 
care ar da peste cap aplicarea programului și ar duce la blocaje.  

Reformele importante din PNRR sunt: 
−  reforma administrației fiscale și revizuirea cadrului fiscal pentru a spori veniturile colectate cu cel puțin 3 puncte 

procentuale din PIB. 
−  reforma sistemului de pensii pentru a asigura sustenabilitatea în contextul îmbătrânirii populației, echitatea, 

respectarea principiului contributivității și stabilizarea pe termen lung (2022-2070) a cheltuielilor publice brute totale cu 
pensiile la un plafon de 9,4% din PIB 

−  reforma funcției publice, privind recrutarea, salariile, cariera, revizuirea sporurilor și adoptarea unui sistem de 
stimulare a performanței în sectorul public 

−  reforma justiției în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție UE, cu MCV, rapoartele GRECO, avizele Comisiei 
de la Veneția și rapoartele privind statul de drept 

−  îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat prin standardele OCDE  
−  reforma sectorului energetic prin eliminarea treptată, până în 2032, a centralelor pe cărbune și lignit și accelerarea 

utilizării energiei din surse regenerabile în mixul energetic românesc. 
−  adoptarea unei noi Strategii forestiere naționale, ce va urmări și creșterea eficienței mecanismelor de combatere a 

tăierilor ilegale și îmbunătățirea managementului forestier. 
Reformele din PNRR sunt făcute ca să: avem garanția că fondurile alocate României produc rapid creștere economică 

sustenabilă („redresare”), corectăm dezechilibre macroeconomice produse în trecut, care ne obligă la împrumuturi pentru 
acoperirea deficitului, ne asigurăm că investițiile nu se pierd în „găuri negre”, că banii sunt cheltuiți pe lucruri ce rămân, în 
infrastructura de care avem nevoie și cresc competitivitatea și rezistența la potențiale crize viitoare („reziliență”), să ne 
racordăm la prioritățile UE legate de tranziția digitală și economia „verde”. 

Deputat 
Laurențiu Dan Leoreanu 

*** 
 

Lumea liberă trebuie să aibă politici energetice și de mediu realiste, raționale, bazate  
pe o puternică strategie comună SUA-UE 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Lumea Liberă trebuie să taie conducta cu șantaj rusesc prin politici energetice și de mediu realiste, raționale și unitare!  

O strategie energetică solidă, asumată solidar de SUA, UE și ceilalți actori importanți ai democrațiilor lumii trebuie să fie parte 
a politicilor de descurajare a ofensivei Rusiei lui Putin și Chinei comuniste. 

Șantajul cu livrările de gaz operat de regimul Putin a fost principala cauză a creșterilor prețurilor la energie la nivel 
european. S-o spunem însă pe șleau: sistemul de tranzacționare a certificatelor de emisii de carbon (ETS - principalul 
instrument care „forțează” atingerea țintelor stabilite de UE) a avut o contribuție semnificativă la creșterea prețurilor la energia 
electrică în 2021. Am ajuns aici pentru că politica de mediu a UE, la care s-au ambiționat doamne și domni de la Bruxelles, s-a 
decuplat de realitate.  

În 2014, statele UE conveniseră asupra unei ținte realiste, de 40% de reducere a emisiilor de carbon față de nivelul din 
1990. După doar șapte ani, în 2021, s-a produs un „mare salt înainte”, de la ținta de 40% la una de 55% - realizată până în 
2030. Această ridicare nerealistă a ștachetei a dus la creșterea bruscă a prețurilor certificatelor verzi pe care industriile 
poluatoare (centralele pe cărbuni, în primul rând) trebuie să le cumpere ca să-și acopere emisiile de carbon. S-au scumpit de 
peste două ori într-un an (de la 27 la 64 euro). Drept bonus, ETS a adus în criză marile orașe cu încălzire centralizată pe 
cărbuni.  

Acum Comisia Europeană plusează și vrea să impună, din 2025/2026, un sistem similar de comercializare a 
certificatelor verzi pentru încălzirea clădirilor și pentru transportul rutier, care va antrena creșteri de prețuri la carburanți și 
încălzirea locuințelor, cu consecințe negative directe asupra cetățenilor statelor membre.  

Când UE este responsabilă doar de 8% din gazele de efect de seră la nivel mondial – repet, doar 8 procente! -, în timp ce 
China – de 28%, da, de peste trei ori mai mult - nu poți avea politici de mediu total disproporționate ca ambiții, care nu țin cont 
de impactul asupra bugetelor familiilor, competitivității companiilor și economiilor europene. 
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Când 45% din importurile de gaze naturale ale UE sunt de gaz rusesc ori când China ocupă primele patru locuri în Top 
5 al producătorilor de panouri solare, nu poți avea politici de mediu care măresc dependențe de actori globali ostili Lumii 
Libere, precum China și Rusia.  

Investițile masive în regenerabile – energie solară sau eoliană – sunt caracterizate de un grad ridicat de volatilitate. De 
aceea ele trebuie dublate de investiții pe măsură în energie convențională sigură: în energie nucleară și gaze – exploatarea 
gazelor din Marea Neagră, terminale pentru gaz lichefiat. Altminteri, în contextul închiderii centralelor pe cărbuni și al 
concentrării exclusiv pe regenerabile, UE ajunge dependentă de gazul rusesc ca sursă de energie stabilă.  

Lui Lenin i se atribuie zicerea: „capitaliștii ne vor vinde funia cu care îi vom spânzura”. De aceea spun că politicile de 
mediu și de energie care cresc dependența de gazul rusesc ca sursă de energie stabilă nu servesc mediului înconjurător, cu atât 
mai puțin cetățenilor țărilor din Uniunea Europeană, ci regimului Putin! Și aceasta chiar în momentul în care Putin se arată 
gata de o nouă agresiune militară și, în cooperare cu China comunistă, vizează extinderea sferelor de influență și dominație.    

Pentru înalții responsabili ai UE și pentru noi toți, oameni politici și demnitari din statele membre, criza prețurilor la 
energie și gravele amenințări de pe flancul estic trebuie să fie pentru o trezire la realitate:  

- la nevoia de ținte de mediu realiste care să respecte interesele contribuabililor și companiilor,  
-  la nevoia de politici raționale și echilibrate, care să întărească securitatea energetică a UE prin dezvoltarea puternică, 

cu bani europeni, a energiei din surse convenționale curate, ce nu depind de fluctuațiile meteo:  energia nucleară, exploatarea 
zăcămintelor din Marea Neagră, dezvoltarea infrastructurii în UE pentru gazul lichefiat. 

-  și, nu în ultimul rând, la solidaritate și strategie comună energetică SUA-UE, cu fructificarea tuturor resurselor de 
energie viabile, existente - nu cu vise ultracostisitoare și nerealiste.   

În decembrie, flotila americană de nave cu gaz lichefiat venită de peste Atlantic a domolit prețurile la gaze naturale. A 
ajutat Uniunea Europeană să depășească un moment critic. Dar Europa nu trebuie să se pună singură, prin politici nechibzuite, 
în situația de a fi din nou salvată de americani. Nici de a se rupe de salvatorii ei din trecut, aceiași americani, ca să se repeadă 
la conductele cu gaze ale rușilor și să le întindă covoare roșii chinezilor. Europa este încă destul de puternică și poate contribui 
la protejarea Lumii Libere, nu la vulnerabilizarea ei.  

În 2021, România și-a spus cuvântul în Uniunea Europeană în favoarea gazelor naturale și energiei nucleare, în ciuda 
opoziției unor state dezvoltate care mizează exclusiv pe energie regenerabilă. A făcut alianțe pentru susținerea intereselor 
naționale. Eforturile au dat rod: săptămâna trecută Comisia Europeană a înscris gazele naturale și energia nucleară printre 
activitățile economice sustenabile, domenii ce pot fi susținute cu fonduri europene și pot avea acces privilegiat la finanțare. 

Acest succes diplomatic și politic arată calea de urmat: susținerea mai fermă  a intereselor naționale în UE și păstrarea 
legăturii cu realitatea. România și alte țări din Est au cunoscut consecințele dezastruoase ale economiei planificate și ale unor 
obiective utopice. Această experiență este importantă acum la nivel european.       

Vă mulţumesc,        Deputat 
Robert Ionatan Sighiartău 

*** 
 

Cinci localități din județul Sibiu primesc fonduri europene pentru introducerea rețelei de gaz! 
 

19 milioane de euro din fonduri europene vor fi investite în cinci localități din Mărginimea Sibiului. Este vorba de Jina, 
Poiana Sibiului, Tilișca, Rod și Rășinari.  

Pentru localitatea Rășinari a fost câștigat un proiect, de către primărie, în valoare de 36,3 milioane de lei. Pentru 
localitățile Jina, Poiana Sibiului, Tilișca și Rod proiectul a fost depus de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transalpina 
Gaz, iar valoarea acestuia se ridică la 59,8 milioane lei. Aceste localități vor avea peste 65 de kilometri de rețea inteligentă de 
distribuție a gazelor naturale, la care vor fi conectate peste 3300 de gospodării. De asemenea, vor fi racordate la rețeaua de gaz 
și 12 instituții publice din localitate. Este vorba despre școli și unități medicale. 

Odată aprobate aceste proiecte, am încredere că lucrările vor începe și că în maxim un an și jumătate oamenii din aceste 
cinci localități se vor bucura de beneficiile și confortul aduse de aceste investiții. 

Sunt bani europeni cu care putem crește calitatea vieții fiecărui român. Când primarii sunt oameni harnici și gospodari, 
vedem că banii europeni pot fi accesați și cheltuiți în folosul fiecărui român.  

Nu ar trebui ca și după 2022 să mai avem localități unde lipsește rețeaua de apă și canal, unde lipsesc gazele, unde nu 
există școli sau dispensare, drumuri sau rețea de internet în școli. Avem la dispoziție fonduri din viitorul exercițiu financiar al 
UE, plus banii din PNRR care pot veni în ajutorul comunităților locale. 
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Îi felicit pe cei care au depus și câștigat astfel de proiecte.  Le urez mult succes celor care vor să acceseze fonduri pentru 
a face mai bună viața în comunitățile lor.  

Dacă se poate la Sibiu, se poate și în alte localități! 
Deputat 

Christine Thellmann 
*** 

 

 
 Întrebări 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Implementarea sistemului garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile (SGR) 
 

Stimate domnule ministru,  
În data de 4 octombrie 2021, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Guvernul României a adoptat 

Hotărârea de Guvern care reglementează sistemul garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile (SGR). La 
momentul adoptării Hotărârii de Guvern ați spus că implementarea SGR-ului în România are o contribuție esențială în 
atingerea țintelor ambițioase de reciclare și colectare, pe care țara noastră și le-a asumat. 

Au trecut peste 90 de zile din momentul adoptării Hotărârii de Guvern, motiv pentru care aș dori să îmi răspundeți la o 
serie de întrebări legate de stadiul implementării sistemului garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile (SGR): 

1) Potrivit articolului 19 - Desemnarea administratorului SGR, la alineatul 1 se precizează că, în situația în care este 
depusă o singură solicitare pentru constituirea administratorului SGR, persoana juridică prevăzută la art. 18 alin. (1) va fi 
desemnată drept administrator al SGR, prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 60 de zile de la depunerea 
documentelor prevăzute la art. 20.  

2) Potrivit articolului 19  - Desemnarea administratorului SGR, la alineatul 8, se precizează că, prin hotărâre a 
Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se constituie Comitetul de supraveghere, 
format din reprezentanți ai producătorilor, comercianților și ai autorităților publice cu responsabilități în domeniu, și se aprobă 
structura și modul de funcționare a acestuia.  

Așadar, domnule ministru, aș dori să îmi transmiteți următoarele: 
1. S-au depus solicitări pentru desemnarea administratorului SGR? 
2. A fost constituit Comitetul de supraveghere?   
3. A fost desemnat un reprezentant din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în Comitetul de supraveghere? 
Menționez că doresc răspunsul scris. 
Vă mulțumesc!         Deputat  

George-Cătălin Stângă 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
      domnului Benone-Marian Matei, inspectorul general al Poliției Române 
 

Clarificări în vederea anchetei derulate de poliție  asupra liderilor sindicatului reprezentativ din STB 
 

Stimate domnule ministru, 
Stimate domnule inspector general, 
În legătură cu greva Societății de Transport București, organizată de liderul de sindicat Petrariu Vasile, care a continuat 

și după ce a fost dispusă suspendarea grevei de către Tribunalul București, pe data de 20 ianuarie a.c., 
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. În ce stadiu se află cercetarea penală a liderului de sindicat, Petrariu Vasile, care a ignorat o hotărâre judecătorească, 

fapt pedepsit în Codul Penal Art.287? 
2. Ce alte persoane angajate ale STB sunt achetate, în prezent, ca urmare a grevei ilegale? 
3. Care sunt primele concluzii ale anchetelor și când estimați finalizarea acestora? 
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4. Care este motivul absenței organelor de stat care aveau rolul de asigurare a ordinii și aplicare a legii în momentul 
începerii grevei ilegale, lucrătorii din sectorul public fiind obligați de legea 55/2020, art. 25, să asigure serviciile publice 
cetățenilor? 

Cu deferență,        Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 

 

Strategie moment aniversar 15 octombrie 1922 
Stimate domnule ministru, 
România împlinește anul acesta, pe 15 octombrie 2022, 100 de ani de la  ceremonia încoronării Regelui Ferdinand I și a 

Reginei Maria ca suverani ai României în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia. 
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. Care este politica Ministerului Culturii cu privire la activitățile ce au ca scop aniversarea acestui eveniment istoric? 
2. Dacă Ministerul Culturii a elaborat/consultat specialiști în domeniu (istorici) în vederea elaborării unei strategii? Care 

este stadiul acestei strategii și care sunt principalele direcții? 
3. Dacă Ministerul Culturii și-a propus ca prin acest moment aniversar să aducă în atenție strânsa legătură a 

evenimentului cu valorile europene? În ce mod? 
Cu deferență,         Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Menționarea opțiunii de donator de organe pe Cartea de identitate, permisul de conducere și card de sănătate 
 

Stimate domnule ministru, 
În practica administrativă a mai multor state europene, precum și în Canada sau SUA, cetățenii pot opta, odată cu 

emiterea cărții de identitate, cardului de sănătate și/sau solicitarea eliberării permisului de conducere, să devină donatori de 
organe.  Această opțiune asigură centralizarea unitară a donatorilor de organe dintr-un stat, facilitează creșterea numărului de 
donatori de organe și permite o intervenție mai rapidă a personalului medical de prelevare a organelor în cazul unui eveniment 
neprevăzut care a condus la decesul donatorului. 

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

1. Dacă Ministerul Sănătății susține introducerea opțiunii de donator de organe prin cererea de eliberare a cărții de 
identitate, a cardului de sănătate și/ sau a permisului de conducere, cu evidențierea corespunzătoare a acestei opțiuni pe carte,  
card, respectiv permis? 

2. Dacă Ministerul Sănătății are în vedere unificarea bazei de date a evidenței populației, pe cea a asiguraților din 
sistemul de sănătate, cu baza de date a donatorilor de organe? 

3. Dacă Ministerul Sănătății are în vedere și alte măsuri de creștere a numărului donatorilor de organe și de sânge? 
Cu deferență,      

Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
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Adresată domnului Carol-Eduard Novak, ministrul Sportului 
 

Refuzarea de către Federația Română de Schi și Biatlon a locului suplimentar  
la proba de schi alpin de la Jocurile Olimpice de la Beijing 

Stimate domnule ministru, 
Potrivit declarațiilor apărute în presă, Federația Română de Schi și Biatlon a decis să trimită la Beijing, pentru proba de 

schi alpin, o anume sportivă, fără a prezenta criteriile clare de selecție, declarând că decizia s-a luat pe baza ”potențialului 
acelei sportive și de strategia de a investi în tineri”.  

Mai grav, aceeași Federație Română de Schi și Biatlon decide să refuze locul suplimentar acordat României la proba de 
schi alpin, să nu profite de această șansă și să nu trimită încă o sportivă la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing. Și în acest 
caz, Federația nu a oferit niște explicații temeinice privind refuzul nejustificat de a renunța la locul suplimentar. 

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

1. Care este motivul în temeiul căruia Federația Română de Schi și Biatlon decide să refuze locul suplimentar acordat 
României la proba de schi alpin de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing? 

2. Cum va repara statul român prejudiciul moral și material adus sportivei Ania Monica Caill de către Federația Română 
de Schi și Biatlon? 

3. Dacă apreciați că, de lege ferenda, se impune modificarea și completarea Legii sportului în sensul în care Ministerul 
Sportului să decidă componența nominală a sportivilor români care reprezintă România la Jocurile Olimpice? 

4. Dacă apreciați că, de lege ferenda, se impune modificarea și completarea Legii sportului în sensul în care să se 
instituie efectuarea unui audit anual privind activitatea, managementul și rezultatele federațiilor sportive, audit de care să fie 
condiționată acordarea de finanțare din fonduri publice? 

5. Dacă Ministerul Tineretului va intenta acțiune în instanță împotriva președintelui Federației Române de Schi și Biatlon 
pentru repararea prejudiciului adus statului român în urma refuzului unui loc suplimentar acordat României la Jocurile 
Olimpice de la Beijing? 

Cu deferență,          Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
Adresată domnuluil Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 

 

Politica de facilitare a identificării și tragerii la răspundere penală a persoanelor care săvârșesc infracțiuni 
 

Stimate domnule ministru, 
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. Dacă Ministerul Justiției are în vedere o modificare a legislației privind protecția martorilor și denunțătorilor, în sensul 

majorării facilităților de care aceștia beneficiază în cazul sprijinirii organelor de urmărire penală pentru identificarea și tragerea 
la răspundere penală a persoanelor care săvârșesc infracțiuni? 

2. Dacă Ministerul Justiției are în vedere recompensarea pecuniară a martorilor și denunțătorilor, asemenea modelelor 
judiciare din SUA, în cazul sprijinirii organelor de urmărire penală pentru identificarea și tragerea la răspundere penală a 
persoanelor care săvârșesc infracțiuni (de ex., ca procent din prejudiciile recuperate)? 

3. Dacă Ministerul Justiției are în vedere o modificare a legislației penale în sensul reducerii executării pedepsei pentru 
condamnații aflați în executarea pedepsei care, pe durata executării, sprijină organele de urmărire penală pentru identificarea și 
tragerea la răspundere penală a persoanelor care săvârșesc infracțiuni? 

Cu deferență, 
Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 
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Adresată domnului Marian-Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 
 

Considerentele folosite de instanțele de judecată pentru liberarea condiționată 
Stimate domnule ministru, 
Liberarea condiționată a fost concepută în principal ca un dispozitiv motivațional: dacă dai dovadă că te-ai îndreptat, 

ești disciplinat, ascultător și îți regreți fapta comisă, dai dovezi de purtare civilizată, poți să fii liberat condiționat. Știm din 
teorie că, pentru ca recompensa să fie eficientă, ea trebuie să fie clară, legată de un anumit comportament concret, imediat și 
previzibilă. Prin urmare, pentru ca liberarea condiționată să fie o instituție motivatoare, deținutul trebuie să știe care sunt pașii 
pe care trebuie să îi parcurgă și care este fereastra de timp aferentă. 

În practică, deținuții nu văd liberarea condiționată ca pe ceva clar definit, ci mai mult ca pe o loterie dictată de 
subiectivitatea judecătorului. În condiții și situații aproximativ identice, soluțiile instanțelor au fost diametral opuse. Sunt 
cunoscute cazuri de deținuți care aveau o carieră infracțională bogată și care au fost liberați condiționat la primul termen, dar și 
deținuți fără antecedente penale, cu un comportament optim în penitenciar și cu fapte relativ ușoare, care erau amânați la 
instanță pentru 4 sau 6 luni. În multe cazuri, deținuții puteau dovedi ‘îndreptarea’ prin recompensele primite în penitenciar și, 
cu toate acestea, erau amânați de către instanță. 

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

1. Care sunt măsurile pe care MJ le ia pentru a preveni aplicarea diferențiată și inegală a liberării condiționate? 
2. A consultat MJ studii și statistici privind liberarea condiționată? Care sunt acelea și care sunt principalele concluzii? 
3. Care este media timpului în care se soluționează o cerere de liberare condiționată? În ultimul an, care a fost cel mai 

lung timp de soluționare a unei astfel de cereri?  
Cu deferență,        Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Scaunele pentru copii la autoturisme 
Stimate domnule ministru, 
Foarte mulți copii mor sau se accidentează grav în accidente rutiere din cauză că părinții lor/ conducătorul 

autovehiculului nu asigură utilizarea scaunelor pentru copii. 
Multe organe ale Poliției Rutiere sunt indolente când sesizează că lipsește scaunul pentru copii iar minorul se află în 

mașină și încurajează astfel un comportament profund periculos al părinților/ conducătorului. 
Mai mult, sancțiunile privind nerespectarea scaunelor pentru copii omologate sunt prea blânde în raport cu gravitatea și 

urmările faptei. Potrivit art. 49, alin. (1) din Constituția României, statul are datoria să ia măsuri speciale de protecție a copiilor 
pentru ocrotirea și realizarea drepturilor lor. Astfel, se impune să fim mult mai diligenți cu regimul de protecție al copiilor 
atunci când aceștia circulă pe drumurile publice. 

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

1. Dacă Ministerul Afacerilor Interne apreciază oportună sancționarea faptei de „nerespectare a obligației 
conducătorului de autovehicul de se asigura că persoanele minore poartă centuri de siguranță sau sunt transportate în 
dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate, în condițiile prevăzute de regulament” cu 6 puncte de penalizare? 

2. Dacă Ministerul Afacerilor Interne apreciază oportună sancționarea faptei de „nerespectare a obligației conducătorului 
de autovehicul de se asigura că persoanele minore poartă centuri de siguranță sau sunt transportate în dispozitive de fixare în 
scaune pentru copii omologate, în condițiile prevăzute de regulament”  cu amendă penală? 

3. Ce alte măsuri întreprinde MAI pentru stimularea conducătorilor de autovehicule să asigure și utilizeze scaune de copii 
omologate atunci când în autovehicul se află un minor? 

Cu deferență, 
Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 
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Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 
 

Numărul grevelor declarate ilegale de către instanțele judecătorești 
Stimate domnule ministru, 
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. Câte greve au fost declarate ilegale de către instanțele judecătorești în perioada 2011-2022? 
2. Cine sunt organizațiile sindicale care au organizat grevele de la punctul 1? 
3. Cine erau liderii de sindicat care au organizat grevele declarate ilegale de la pct. 1? 
4. Dacă și cum a gestionat Ministerul Muncii, pentru fiecare grevă în parte, efectele produse de declararea ilegală a 

grevei? 
5. Ce propuneri de lege ferenda are în vedere Ministerul Muncii pentru reglementarea clară prin lege a protestului, 

protestului, marşului, mitingului și demonstraţiei menționate în Legea nr. 61/2011, dar nedescrise de către legiuitor? 
6.  Ce propuneri de lege ferenda are în vedere Ministerul Muncii pentru reglementarea clară prin lege a opririi voluntare 

a muncii de către fiecare angajat în parte, în situația în care toți angajații procedează simultan astfel, situație care se distinge de 
instituția grevei? 

7. Cum se asigură Ministerul Muncii că drepturile salariaților membri de sindicat nu sunt deturnate de către interesele 
politice ale unor lideri de sindicat? 

Cu deferență,         Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
 

Adresată domnului Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 
 

Criminalitatea cu criptoactive 
Stimate domnule ministru, 
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. Care este numărul de dosare penale aflate în urmărire penală ce privesc infracțiuni cu criptoactive?  
2. Care sunt infracțiunile care fac obiectul urmăririlor penale de la pct. 1? 
3. Care este numărul de condamnări ce privesc infracțiuni cu criptoactive? Vă rog să-mi furnizați numărul sentințelor/ 

deciziilor definitive de condamnare. 
4. Care este numărul de dosare penale aflate în urmărire penală ce privesc infracțiunea prevăzută la art. 2501 Cod penal  

săvârșită cu/ prin intermediul criptoactivelor? 
5. Care este numărul de condamnări  pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută la art. 2501 Cod penal? Vă rog să-mi 

furnizați numărul sentințelor/ deciziilor definitive de condamnare. 
6. Dacă Ministerul Justiției are propuneri de îmbunătățire a legislației penale în vederea combaterii eficiente a săvârșirii 

unor fapte antisociale cu criptoactive? 
7. Dacă apreciați utilă incriminarea specială a inducerii în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei 

fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate în legătură cu criptoactivele, în scopul de a obţine pentru sine sau 
pentru altul un folos patrimonial injust? Întrebarea are relevanță în contextul în care tot mai multe persoane sunt înșelate de 
așa-ziși investitori în criptomonede să acorde împrumuturi celor din urmă cu promisiunea dublării sau triplării sumei 
împrumutate. Ulterior, „investitorii” pierd sumele pe piața criptoactivelor și nu restituie împrumutul. Împrumutătorii au, cel 
mult, dreptul la o acțiune civilă, în situația fericită în care împrumutul s-a încheiat în forma cerută de lege pentru a fi titlu 
executoriu. Acești „investitori” săvârșesc respectiva faptă împotriva mai multor subiecți, creând uneori prejudicii de milioane 
de lei. În prezent, unitățile de parchet investighează cauza cel mult pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune ale cărei 
elemente constitutive nu cuprind, de cele mai multe ori, specificitatea modus operandi-ului  „investitorilor” în criptoactive. 

Cu deferență, 
Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 
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Adresată domnului Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 
 

Executarea silită a creanțelor rezultate din criptoactive 
Stimate domnule ministru, 
Foarte mulți executori judecătorești semnalează problema executării silite a debitorilor care dețin doar criptoactive. În 

prezent, practica executării silite arată că prevederile art. 893-895 și  art. 904 C. proc. civ. nu sunt îndestulătoare pentru 
identificarea criptoactivelor și convertirea lor în bani. Executorii judecătorești ar avea nevoie de accesul la datele de 
identificare și platforma electornică de internet pe care se află și pe care se tranzacționează respectivele criptomonede, 
respectiv de cooperarea entității care găzduiește acele criptoactive. Executorii judecătorești ar avea nevoie și de cunoștințe 
specifice piețe criptoactivelor și tranzacționării acestora pentru a le putea identifica, urmări și converti în bani. 

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

1. Dacă apreciați necesară reglementarea unor proceduri de executare silită specială a debitorilor care dețin criptoactive? 
2. Cum garantează, în prezent, statul român satisfacerea creanțelor creditorului care deține un titlu executoriu dacă 

debitorul său are bunuri constând doar în criptoactive? 
3.  Cum sprijină în prezent, în concret, agenții forței publice și ai statului executorii judecătorești în vederea identificării, 

urmăririi și convertirii în bani  a criptoactivelor debitorului urmărit? 
Cu deferență, 

Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Montare de uși de protecție la metrou 
Stimate domnule ministru, 
Anual sunt înregistrate incidente de împingere sau cădere a cetățenilor pe liniile de metrou în municipiul București. 

Recent1, o femeie suspectă de afecțiuni psihiatrice a împins mai multe persoane de pe peronul stațiilor de metrou, punându-le 
în real pericol viața. 

 În mod total nejustificat, compania Metrorex tergiversează anual montarea ușilor de protecție la metrou, avansând 
sume exorbitante de 2 mil. euro/ stație, sume care nu au fost niciodată prezentate defalcat, cu evidențierea reală a cheltuielilor 
de piață. 

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

1. Când se vor monta  panouri de protecție la toate stațiile de metrou din București? 
2. Care este valoarea reală și actuală de montare a unor panouri de protecție/stație de metrou? 
3. De ce Ministerul Transporturilor și Metrorex au tergiversat montarea acestor panouri? 
4. Ce măsuri concrete ia Metrorex pentru prevenirea accidentelor pe calea ferată de metrou? 

Cu deferență, 
Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 
 
 
 
 
 

                                      
1

 Disponibil la: https://www.bzi.ro/femeia-din-bucuresti-care-a-impins-calatorii-de-la-metrou-cu-o-cruce-de-lemn-a-fost-prinsa-4358467; 
accesat la data de 28.01.2022. 
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Adresată domnului Constantin-Florin Mitulețu-Buică, președintele Autorității Electorale Permanente 
 

Transparentizarea veniturilor și cheltuielilor partidelor politice 
Stimate domnule președinte, 
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. Dacă partidele politice parlamentare și-au publicat veniturile și cheltuielile din anul 2021? 
2. Care sunt partidele care nu și-au publicat toate veniturile și cheltuielile din anul 2021? 
3. Dacă în publicarea cheltuielilor partidelor politice parlamentare se evidențiază distinct cheltuielile cu presa/media? 
4. Dacă aveți propuneri de lege ferenda pentru impunerea publicării tuturor veniturilor și cheltuielilor partidelor politice, 

parlamentare și neparlamentare, cu defalcarea clară a tipurilor de cheltuieli și venituri, precum și pentru un control mai strict al 
modului în care partidele politice cheltuie banii proveniți din subvenții de la bugetul de stat? 

Cu deferență,         Deputat  
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Menționarea opțiunii de donator de organe pe Cartea de identitate și permisul de conducere 
 

Stimate domnule ministru, 
În practica administrativă a mai multor state europene, precum și în Canada sau SUA, cetățenii pot opta, odată cu 

emiterea cărții de identitate și/sau solicitarea eliberării permisului de conducere, să devină donatori de organe.  Această opțiune 
asigură centralizarea unitară a donatorilor de organe dintr-un stat, facilitează creșterea numărului de donatori de organe și 
permite o intervenție mai rapidă a personalului medical de prelevare a organelor în cazul unui eveniment neprevăzut care a 
condus la decesul donatorului. 

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

1. Dacă Ministerul Afacerilor Interne are în vedere introducerea opțiunii de donator de organe prin cererea de eliberare a  
cărții de identitate și/ sau a permisului de conducere, cu evidențierea corespunzătoare a acestei opțiuni pe carte, respectiv 
permis? 

2. Dacă Ministerul Afacerilor Interne are în vedere unificarea bazei de date a evidenței populației cu baza de date a 
donatorilor de organe? 

3. Dacă Ministerul Afacerilor Interne are în vedere și alte măsuri de creștere a numărului donatorilor de organe odată cu 
schimbarea cărților de identitate? 

Cu deferență,         Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
Adresată domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

 

Programul Rural Invest 2022 
Stimate domnule ministru, 
„Rural Invest” reprezintă un program ce face parte dintr-o nouă serie de 4 programe de creditare-garantare pentru 

antreprenori, prezentat de Fondul Național de Garantare a Creditelor IMM și implementat în parteneriat cu Ministerul 
Agriculturii, conform informațiilor apărute în spațiul public.  

Printre măsurile de care vor dispune fermierii, se numără: garanții de 50%, credite pentru fermieri nebancabili, 
cumpărarea de pământuri, precum și cofinanțare pentru tehnologie în agricultură și procesare. Este necesară integrarea 
producţiei primare, cerealele, din sectorul vegetal, în zootehnie, în procesarea acestor materii prime pentru a produce valoare 
adăugată. Astfel, nu se va mai înregistra un dezechilibru între exportul de cereale şi importul de produse finite. Acest scenariu 
este posibil prin retehnologizarea și automatizarea industriei alimentare.    

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce procent de fermieri nebancabili ar beneficia de programul Rural Invest?  
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2. Dacă programul se va dovedi un succes, luați în considerare și organizarea unei sesiuni suplimentare în decursul 
acestui an?  

Solicit răspuns în scris.       Deputat 
Cu deosebită stimă,       Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

Adresată domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 
 

Plata fondurilor din Măsurile 1 și 2 
Stimate domnule ministru, 
Întârzierile care au avut loc pentru plățile din cadrul Măsurii 2 au impactat 2.900 de firme care așteaptau banii, din 

totalul celor aproape 17.000 admise la finanțare. Din cauza lipsei de fonduri europene necesare pentru a închide Măsura 2, în 
urma negocierii între MAT și Ministerul Finanțelor, s-a aprobat suplimentarea fondurilor din bugetul național.  

În ceea ce privește Măsura 1 pentru plata microgranturilor de 2.000 EUR de la ediția a doua, au fost depuse aproximativ 
33.000 de cereri. Astfel, s-a luat decizia de a face analize pe calupuri de câte 5.000 de solicitanți pentru a putea închide 
complet etapa a doua din Măsura 1. În ciuda acestui fapt, există posibilitatea de a rămâne fonduri necheltuite. Este vorba de 65 
de milioane de euro disponibile pentru 33.000 de solicitanți, în cazul în care toți ar fi eligibili.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Vor fi redistribuite fondurile disponibile prin etapa a doua din Măsura 1, în cazul în care vor rămâne necheltuite?  
2. Dacă da, pentru ce Măsură vor fi redistribuite? Ar fi preferabilă organizarea unei a treia sesiuni pentru Măsura 1, 

Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile, în acest caz?  
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene  
 

Investiții în activități productive 
Stimate domnule ministru,  
La începutul lunii martie, acțiunea 4.1.1 din cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC) va înlocui oficial 

fosta Măsură 3 - granturi de investiții pentru IMM-uri, ce a fost anulată de guvern.  
În data de  21 decembrie 2021, MIPE a scos în consultare publică un al doilea proiect de ghid al solicitantului pentru 

Acțiunea 4.1.1 – POC ce urmează să intre în vigoare. Solicitanții vor putea aplica în aplicația IMM RECOVER, un portal de 
granturi IMM adminstrat de Ministerul Economiei și STS, urmând ca selectarea propriu-zisă să fie făcută de către MIPE. În 
urma acesteia, aplicantul va primi de la MIPE solicitarea de a încărca în platforma electronică MySMIS proiectul și toate 
documentele pe baza cărora s-a făcut evaluarea în platforma IMM RECOVER, conform informațiilor apărute în spațiul public. 
Vor fi utilizate două platforme pentru această inițiativă - portalul de granturi IMM și sistemul MySMIS-2014, de gestionare a 
fondurilor europene, conform proiectului de ghid. 

În urma proiectului, microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) românești vor putea obține fonduri 
nerambursabile de maximum 1 milion euro pe proiect.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. În funcție de numărul de aplicații trimise, luați în considerare extinderea termenului limită de aplicare stabilit la 5 zile 

calendaristice?  
2. În cazul în care proiectul se va dovedi un succes, aveți în plan o integrare a platformelor/aplicațiilor utilizate, în acest 

sens IMM RECOVER și sistemul MySMIS-2014, într-o singură aplicație pentru a asigura un proces mai rapid de aplicare? 
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 
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Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 
 

Creșterea vârstei de pensionare 
Stimate domnule ministru,  
Conform informațiilor apărute în spațiul public, proiectul de lege care interzice cumularea pensiei cu salariul la stat și 

permite creșterea opțională a vârstei de pensionare la 70 de ani este criticat de către liderii PSD și de către reprezentanții 
sindicatelor. Argumentul principal se referă la speranța de viață scăzută în România după vârsta de pensionare.  

Obiectiv important al PNRR, reforma pensiilor a fost urgentată și de către Comisia Europeană încă din timpul negocierilor 
de la Bruxelles. Această reformă cuprinde și opțiunea de pensionare la vârsta de 70 de ani pentru cetățenii români care doresc să 
rămână activi. Astfel, după intrarea în vigoare a proiectului legislativ, angajații din sistemul public ar trebui să opteze între pensie și 
salariul la stat, respectiv fie pentru continuarea activității până la 70 de ani și suspendarea plății pensiei, fie pentru pensionare.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. De ce considerați că opțiunea pentru pensionare la 70 de ani și creșterea speranței de viață sunt două obiective care se 

exclud reciproc? Mai degrabă, nu ar putea această opțiunea de a rămâne activ pe piața muncii să reprezinte un imbold pentru a avea 
o viață mai sănătoasă?  

2. Care ar fi alte alternative pentru a crește speranța de viață?   
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Solidarității Sociale 
 

Efectele creşterii salariului minim 
Stimate domnule ministru, 
Decizia Guvernului de a majora salariul minim brut la 2.550 de lei constituie o măsură concretă de sprijin a actualei 

coaliții de guvernare, care va duce la îmbunătăţirea vieţii românilor.  
Majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată reprezintă o creştere cu 10,9% față de anul 2021. 

Astfel, în acest an tariful orar este de 15,239 lei/oră pentru un program complet de lucru de 167,333 ore/lună.  
Vă întreb cu respect, domnule ministru: 
1. Câţi români beneficiază de majorarea salariului minim începând de la 1 ianuarie 2022, atât la nivel naţional, cât şi în 

judeţul Cluj? 
2. Care sunt previziunile MMSS privitoare la creşterea salariului minim pentru persoanele cu cel puţin 15 ani vechime? 
Solicit răspuns scris.        Deputat 

Cristina Burciu 
*** 

 

Adresată domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Dezvoltarea fermelor rurale din judeţul Cluj 
Stimate domnule ministru, 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, iniţiat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prevede ca un număr 

de 185.000 de ferme de subzistenţă să fie sprijinite cu suma de 1.500 euro/fermă. De asemenea, urmează a fi pregătiţi 
profesional un număr de 570.000 fermieri, dar se doreşte şi înfiinţarea unui număr cât mai mare de microîntreprinderi în mediu 
rural.  

Vă rog respectuos să îmi răspundeţi:  
1. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească aceste ferme şi microîntreprinderi din mediul rural, pentru a 

primi finanţarea de la MADR? 
2. Care este situaţia fermelor rurale înfiinţate atât nivel național, cât și în judeţul Cluj, în ultimii trei ani? 
3. Cum apreciați viabilitatea continuării PNDR în următoarea perioadă, în sensul îmbunătățirii atât a condițiilor, cât și a 

beneficiilor acordate celor ce accesează programul? 
Solicit răspuns scris.        Deputat 

Cristina Burciu 
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*** 
 

Adresată domnului Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Strategia bioeconomiei durabile în agricultură și stadiul consultărilor inter-instituționale  
în vederea elaborării strategiei naționale pe bioeconomie 

Stimate domnule ministru, 
Bioeconomia, considerată un adevărat catalizator al schimbării sistemice, abordează aspecte economice, sociale și de 

mediu din cadrul Pactului Verde, căutând noi modalități de a produce și consuma resurse.   
Strategia de bioeconomie propune acțiuni pentru extinderea și desfășurarea bioeconomiei la nivel local, valorificând și 

depășind investițiile anterioare de succes în cercetare și inovare pentru a crea oportunități de creștere și locuri de muncă la 
nivel local, pentru a consolida sectorul bio și a contribui la modernizarea industriei europene.  

Principalul aspect îl constituie protejarea mediului, îmbunătățirea funcțiile ecosistemelor și biodiversității, îndepărtarea 
de economia bazata pe utilizarea larga a combustibililor fosili. Strategia se concentrează pe o abordare de sistem pentru a 
crește sustenabilitatea generală și circularitatea bioeconomiei.  

În centrul ei se află economia circulară, care își propune să mențină valoarea terenurilor, produselor, materialelor și 
resurselor cât mai mult timp posibil printr-o cascadă de dematerializare și utilizare durabilă prin proiectare, reutilizare, 
remanufactură și reciclare a materialelor. Este o contribuție esențială la eforturile Uniunii Europene de a dezvolta o economie 
durabilă, cu emisii scăzute de carbon, eficientă din punct de vedere al resurselor și competitivă.  

În consecință, strategia trebuie sa aibă în vedere: 
- Asigurarea securității alimentare; 
- Gestionarea durabilă a resurselor naturale; 
- Reducerea dependenței de resurse neregenerabile și nesustenabile; 
- Adaptarea la schimbările climatice; 
- Crearea locurilor de munca și consolidarea competitivității naționale în cadrul UE. 
În mod evident, o strategie națională se constituie din strategiile sectoriale aflate în diferite stadii de elaborare. Pentru 

elaborarea și implementarea unei strategii naționale constituirea grupului inter-instituțional a însemnat, practic, demararea 
elaborării strategiei, astfel încât consultările între actorii implicați să conducă la finalizarea unui proiect sustenabil.  

În acest sens, vă rugăm să detaliați strategia bioeconomiei durabile în agricultură, coerența politicilor între bioeconomie 
și noul Program National Strategic, precum și stadiul consultărilor inter-instituționale în vederea elaborării strategiei naționale 
pe bioeconomie. 

Solicit răspuns scris.       Deputat 
Vă mulțumesc!        Florian-Emil Dumitru 

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

 
Obiectivele de investiții derulate de către Compania Națională  de Investiții la nivelul județului Vaslui 

Stimate domnule ministru, 
Dezvoltarea echilibrată a regiunilor istorice ale României reprezintă unul dintre obiectivele asumate pe termen scurt de 

către clasa politică, conform „Programului de guvernare 2021- 2024”, și este considerată principalul vector în ceea ce privește 
creșterea nivelului de trai a cetățenilor și stimularea investițiilor. 

Totodată, recuperarea decalajelor de dezvoltare regională și creșterea calității serviciilor publice la care să aibă acces 
cetățenii vor contribui la obiectivul de convergență cu economiile statelor mai avansate din Uniunea Europeană prin 
intermediul fondurilor europene, al Programului Național de Dezvoltare Locală și al celorlalte programe pe care le desfășoară. 

În acest sens, autoritățile publice locale din județul Vaslui au stabilit ca principale direcții de acțiune pentru perioada 
următoare extinderea rețelelor de apă și canal, modernizarea și reabilitarea drumurilor județene și locale, construirea și 
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modernizarea unităților de învățământ, cadastrarea sistematică etc., în acord cu programele2 de investiții de interes public sau 
social în domeniul construcțiilor derulate de către S.C. Compania3 Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. 

Luând în considerare cele prezentate, vă adresez rugămintea de a-mi preciza următoarele aspecte: 
1) Câte obiective de investiții derulate de către CNI au fost finalizate la nivelul județului Vaslui până la sfârșitul anului 

2021 și care sunt acestea ? 
2) Câte contracte de proiectare și execuție au fost încheiate la nivelul județului Vaslui până la sfârșitul anului 2021 și care 

sunt acestea ? 
3) Care este stadiul procedurilor de promovare, prin emiterea ordinelor MDLPA sau hotărâri de guvern de aprobare a 

indicatorilor tehnico economici, pentru obiectivele de investiții noi din județul Vasului ? 
4) În ceea ce privește contestațiile înregistrate la nivelul Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) 

privind procedurile derulate de CNI, câte dintre procesele de achiziții publice derulate de CNI pentru execuția obiectivelor din 
județul Vaslui au fost contestate pe parcursul anului 2021, câte au fost admise și câte au fost respinse ? 

5) În urma redefinirii în anul 2020 a subprogramelor „Instituții de învățământ superior de stat” și „Unități sanitare din 
mediul urban”, câte UAT din județul Vaslui au aplicat pentru obținerea finanțării unor obiective eligibile (ex. instituții din 
învățământul preșcolar și școlar, respectiv instituții medicale în mediul rural/dispensare locale) ? 

6) În urma creării subprogramelor care vizează realizarea drumurilor de interes local/județean și realizarea de fose 
septice, stații de microepurare și sisteme de alimentare cu apă, câte UAT din județul Vaslui au aplicat pentru obținerea 
finanțării unor obiective eligibile și care este bugetul solicitat, respectiv aprobat ? 

7) Care sunt principalele impedimente ale UAT din județul Vaslui în obținerea finanțării unor obiective de investiții 
derulate de către CNI și care sunt posibilele soluții de eficientizare a acestui proces? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu stimă,         Deputat 

Dr. Nelu Tătaru 
*** 

Adresată domnului Adrian - Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Creșterea costurilor de producție în sectorul agroalimentar 
Stimate domnule ministru, 
Tendințele raportate la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene (UE) indică creșteri ale costurilor de producție în 

sectorul agroalimentar, în ceea ce privește energia, furajele, îngrășămintele, materialele de construcții și echipamentele 
agricole. 

Mai precis, prețul furajelor a crescut în medie cu 30 % în UE, în timp ce în unele state membre prețurile la energie s-au 
triplat. Prețurile au crescut și în ceea ce privește majoritatea tipurilor de îngrășăminte, în timp ce penuria emergentă din 
sectorul materialelor de construcții a generat, de asemenea, creșterea prețurilor. 

Aceste creșteri îngrijorează agricultorii români, cât și consumatorii, ele afectând în special categoria consumatorilor 
vulnerabili. Pe de altă parte, Strategia UE „De la fermă la consumator” are la bază principiul „produse alimentare de calitate, 
la prețuri accesibile”. 

Având în vedere aspectele menționate: 
1) Care este impactul creșterii costurilor de producție asupra prețurilor de vânzare la raft a  

produselor alimentare?  
2) Ce măsuri intenționați să adoptați pentru a asigura accesul cetățenilor, în special al celor din  

grupurile vulnerabile, la produse alimentare de calitate, la prețuri accesibile ? 
Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns în scris. 
Cu stimă,         Deputat 

Dr. Nelu Tătaru 
*** 

                                      
2 Programe realizate de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 
3 Constituită sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, conform OG 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I." 
- S.A., cu modificările și completările ulterioare. 
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Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice 
Stimate domnule ministru,  
Prin publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.057/2020 a fost aprobat 

Ghidul de finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile 
publice cu destinație de unități de învățământ. 

Desi, initial, acest Program a fost conceput doar pentru școli, au existat numeroase solicitări ale reprezentanților 
unităților administrativ-teritoriale pentru completarea Ghidului de finanțare, în vederea suplimentării categoriilor de 
beneficiari, suplimentării valorilor finanțate și introducerii unor noi categorii de cheltuieli eligibile, toate aceste modificări 
regăsindu-se în forma finală a Ghidului, publicat în septembrie 2021.  

Astfel, unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș, municipiu, județ, subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale ale municipiului București și instituțiilor publice din subordinea/în coordonarea autorităților 
deliberative ale administrației publice locale vor putea beneficia de fonduri pentru modernizarea și creșterea eficienței 
energetice a clădirilor publice, suma alocată acestei sesiuni de finanțare fiind de 1,40 miliarde lei. 

În acest context, vă rog să îmi comunicați, domnule ministru: 
- care este numărul cererilor de finanțare depuse în această sesiune, pentru fiecare județ în parte, pe categorii de clădiri; 
-  câte dintre aceste dosare au fost evaluate până în prezent. 
Menționez că solicit răspuns în scris. 
Vă mulțumesc! 
Cu considerație,        Deputat  

Onuţ-Valeriu Atanasiu 
*** 
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 Interpelare 
 

Adresată: domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 
De către: domnul Alexandru Muraru, deputat  
Obiectul interpelării: Inițierea unui proiect de act normativ prin care să fie instituit cadrul de organizare, desfăşurare şi 
finanţare a Programului Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice, împreună cu o serie de criterii pe baza cărora să se 
facă finanţarea monumetelor istorice de categoria A. 
 

Stimate domnule ministru, 
Primăria Municipiului Iași a aprobat un protocol de colaborare cu Institutul Național al Patrimoniului, iar unul dintre 

obiectivele acordului constă într-o actualizarea a listei monumentelor istorice de pe raza municipiului Iași. 
„Această colaborare facilitează de asemenea identificarea și clasarea unor categorii ale patrimoniului cultural 

existente la nivelul Municipiului Iași, care nu sunt incluse în Lista monumentelor istorice ca urmare a unor carențe sistemice, 
dar și inventarierea și realizarea unor cercetări specifice în vederea actualizării listei monumentelor istorice”, se arată în 
varianta draft a protocolului. 

Un alt obiectiv vizează nominalizarea a două monumente istorice (Mănăstirea „Trei Ierarhi” și Mănăstirea Argeșului) 
pentru patrimoniul UNESCO sub denumirea „Restaurări ale arhitectului Andre Lecomte de Nouy. 

„Este necesar ca părțile implicate să elaboreze studii și cercetări specifice. Referitor la Mănăstirea Trei Ierarhi, un 
prim pas îl reprezintă elaborarea, avizarea și aprobarea documentației de urbanism specifice pentru centrul istoric al 
municipiului Iași”, se mai precizează în acord. 

Iașul este un important centru urban, dostă capitală, cu numeroase clădiri monument istoricâ, cu o valoarea arhitecturală 
și simbolică incontestabilă. 

Stimate Domnule Ministru, 
Iaşul are cele mai multe monumente istorice, după Bucureşti, însă nu se află în topul judeţelor care au beneficiat de o 

finanţare adecvată prin Programul Naţional de Restaurare a monumentelor istorice. Procentul de 60% dintre monumentele de 
categoria A care necesită intervenţii de consolidare şi restaurare înseamnă o sumă, aproximativă, de 150 milioane euro. 

Este clar că această sumă este imposibil de finanţat din fonduri ale administraţiei locale sau judeţene. Aşadar, soluţia 
este Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor. Problema este că, de cele mai multe ori, fonduri prin acest program se 
acordă pe criterii nu tocmai transparente.  

Vă rog să aveți în vedere inițierea unui proiect de act normativ prin care să fie instituit cadrul de organizare, desfăşurare 
şi finanţare a Programului Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice, împreună cu o serie de criterii pe baza cărora să se 
facă finanţarea monumetelor istorice de categoria A. 

În primul rând, cred că trebuie să se facă o distribuire a fondurilor din Programul Naţional al Patrimoniului pe județe, cu 
prioritate pentru finanţarea monumentelor istorice de categoria A. Apoi, prioritate să aibă lucrări de intervenții în primă 
urgență pentru monumente care prezintă pericol public sau care sunt în situația de a suferi pierderi majore/ireversibile de 
substanță istorică precum şi cele pentru care există contracte în derulare. 

De altfel, aceste 2 criterii sunt transparente, echitabile pentru judeţele întregii ţări. Evident, Iaşul ar fi avantajat, pentru 
că are un număr mai mare de monumente istorice de categoria A, însă un astfel de proiect de lege ar asigura un cadru 
multianual de finanţare pentru patrimoniul imobil al României şi am putea avea o previziune cu privire la invstiţiile în 
următorii ani. 

Totodată, vă propun ca fondurile alocate judeţelor să fie  gestionate de către Consiliile Judeţene sau autoritățile publice 
locale, în funcție de autoritatea în proprietatea cărora se află. Această decizie urmează să fie luată împreună cu specialiştii din 
domeniu şi în funcţie de constrângerile legislative existente. 

Problemele zonelor protejate sunt cu certitudine o problemă prioritar locală, ce țin de prerogativele administrației locale 
de a-și regla dezvoltarea urbanistică. Autorităţie locale au tot interesul să valorifice patrimoniul istoric pentru a genera 
imagine, beneficii economice şi un flux de turişti. Dacă administrarea fondurilor pentru restaruarea şi conservarea 
patrimoniului se face centralizat, dispare factorul de presiune al societăţii civile, al mass-mediei.  

Cei mai îndrituiţi să facă asta sunt aleşii locali care răspund în faţa comunităţii. 
Cu stimă, 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

  

 
 Declarații 

15 ani în Uniunea Europeană 
Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
De 15 ani România este membră cu drepturi depline a Uniunii Europene. Au trecut 15 ani de când aspirațiile și 

eforturile noastre s-au materializat într-unul dintre cele mai importante proiecte de țară.   
 După 1990, intrarea în Alianța Nord-Atlantică și aderarea la Uniunea Europeană au fost  obiectivele esențiale ale țării 

noastre.  
Aderarea la Uniunea Europeană a însemnat pentru România recunoaștere dincolo de granițele estului, un pas important 

pe drumul unei dezvoltări durabile și deschiderea spre un nou model social, spre noi perspective în beneficiul tuturor 
cetățenilor acestei țări.  

Au trecut 15  ani în care am fost martorii unor transformări majore. Au fost 15 ani de dezvoltare și de consolidare a 
democrației dar au existat și puncte nevralgice. 

Cel mai mare avantaj al aderării au fost fondurile europene, menite să contribuie la dezvoltarea țării și la recuperarea 
decalajelor față de statele cu vechime ale Uniunii, însă România nu a reușit întotdeauna să atragă toate sumele alocate de 
Bruxelles, situându-se pe ultimele locuri între țările Uniunii la acest capitol. 

Un alt avantaj al cetățenilor din România este libera circulație în spațiul UE, dar,  în același timp, acest fapt a însemnat 
și plecarea a milioane de cetățeni români să lucreze în alte țări europene. 

După 15 ani în Forul comunitar, România este în continuare sub Mecanismul de cooperare și verificare în domeniul  
justiției, este în afara spațiului Schengen. România încă așteaptă intrarea în spațiul Schengen, deziderat care, în acest moment, 
se situează la nivelul de promisiuni. 

Și aderarea la moneda euro rămâne un obiectiv de viitor. După cum știm, în 2016, România îndeplinea patru dintre cele 
cinci criterii de convergență în vederea aderării la zona euro. Acum însă, țara noastră îndeplinește doar unul dintre aceste 
criterii, iar termenul anunțat de actualul ministru de Finanțe este 2029. Ne întrebăm dacă șansele de a îndeplini acest obiectiv 
sunt reale. 

În ultimii ani s-a vorbit despre „România educată”. Oare se poate vorbi despre o Românie educată atât timp cât, după 15 
ani de la aderarea la Uniunea Europeană mai există școli în care copiii învață în frig sau sunt obligați să meargă la toaletă în 
curte? Pandemia a scos la iveală și alte disfuncționalități în sistemul educațional. În secolul XXI, în era Internetului, multe 
regiuni ale țării s-au confruntat cu lipsa infrastructurii necesare desfășurării orelor de curs în format online.  

Cu toate acestea, însă, după 15 ani, România susține ferm că nu există alternativă la această Uniune politică și 
economică. Însă totul evoluează și într-o direcție pentru care și noi, cetățenii țărilor membre, suntem responsabili. De aceea, 
când vorbim despre viitorul Uniunii Europene, este nevoie de un dialog amplu și de implicare.  

Trăim vremuri complicate. Pandemia de coronavirus ne-a afectat grav,  ne-a dat multe lecții, însă datoria noastră este să 
învățăm din faptul că Uniunea Europeană, țările membre, nu au fost  suficient de pregătite și nu am avut un răspuns prompt în 
fața acestei situații fără precedent. 

Pentru a nu ne mai confrunta cu astfel de situații este nevoie de o colaborare mai strânsă între actorii politici, atât pe 
plan intern cât și pe plan european.  

În acest context, Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană s-au angajat să asculte cetățenii europeni și să 
ia măsuri, în limitele competențelor lor, în urma recomandărilor formulate. Platforma de dezbateri, definită prin Conferința 
privind viitorul Europei reprezintă o ocazie unică și oportună pentru cetățenii europeni de a dezbate provocările și prioritățile 
Europei. Astfel, cetățenii europeni, din toate categoriile sociale și din toate colțurile Uniunii, tinerii – care au chiar un rol 
central- cu toții pot contribui acum la conturarea proiectului European. Autoritățile europene, naționale, regionale și locale, 
precum și societatea civilă și alte organizații care doresc, pot  să deruleze evenimente și să contribuie cu idei. 
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UDMR salută acest proiect și îl consideră binevenit pentru că, prin dialogul direct, reduce distanța dintre participanții la 
dezbateri, între autorități și cetățenii implicați. De asemenea, Uniunea consideră importantă continuarea dialogului inițiat prin 
Conferința privind viitorul Europei și după terminarea proiectului.  

Din punct de vedere al UDMR, eficacitatea acestui dialog se va putea măsura prin acele acțiuni care au scopul de a 
pune în practică așteptările cetățenilor europeni, formulate în concluziile Conferinței privind viitorul Europei. 

Ca stat membru al UE, trebuie să putem asigura calitatea vieții cetățenilor noștri și, în acest sens, trebuie să ne asigurăm 
că deținem suficientă putere economică, strategii care să fie concretizate în planuri de acțiune cu termene clare. Astfel, rolul 
actorilor economici este foarte important și adăugând politici sociale viabile și strategii de dezvoltare durabilă, implementarea 
responsabilă a acestora, cu siguranță se vor înregistra  rezultate. Iar rezultatele se măsoară în siguranța, bunăstarea și nivelul de 
trai al cetățenilor noștri și, în același timp, putem asigura un viitor sigur generațiilor următoare. 

Acum când tendințele extremiste se accentuează, iar la frontiera estică a Uniunii sunt încercări de a declanșa un conflict 
armat, este nevoie de mai multă unitate și de dialog.  

România și-a exprimat ferm poziția în regiune prin susținerea unei Uniuni Europene stabile atât din punct de vedere 
economic cât și geopolitic. 

Uniunea Europeană reprezintă o valoare unică, iar noi, cetățenii săi, avem datoria să o păstrăm și să contribuim la 
dezvoltarea ei.  

România, prin obligațiile asumate în urmă cu 15 ani, odată cu aderarea la UE, își propune să contribuie la consolidarea 
acestei construcții europene și să contribuie la protejarea în fața tuturor pericolelor care apar. Este datoria noastră, a tuturor 
cetățenilor, să luptăm pentru o Europă unită și prosperă, o moștenire sigură pentru generațiile viitoare. 

Vă mulțumesc,      
Deputat 

Biro Rozalia-Ibolya 
*** 

 
 Întrebări 

 
Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor 
 

Retrasarea variantei ocolitoare Beiuș potrivit necestităților comunității locale și nevoilor de dezvoltare 
 
Construirea unui drum ocolitor pentru municipiul Beiuș a devenit o problemă complexă atât pentru autoritățile locale 

din zonă cât și pentru C.N.A.I.R. în calitate de autoritate de implementare și expropriator.  
Proiectul a fost inițiat încă din anul 2011, revizuit în anul 2013, aprobat prin Hotărâre a Guvernului în 2018, timp în care 

s-a suprapus decizia comunei Tărcaia de a amplasa pe terenurile expropriate ale investiției o stație de epurare, stârnind proteste 
și acțiuni în instanță ale locuitorilor,  

În anul 2020, în baza O.U.G. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri 
europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020 între CNAIR și Consiliul 
județean Bihor a fost încheiat un parteneriat de implementare pentru realizarea Variantei de ocolire Ștei (Beiuș). 

Reanalizând traseul drumului, oportunitatea și potențialul acestuia suprapus pe nevoile comunităților și realitatea actuală 
din teren, Consiliul județean a considerat necesară retrasarea variantei ocolitoare, astfel încât să asigure acces către un parc 
industrial (inexistent la momentul proiectării sale inițiale) și să evite problema spinoasă a proprietăților locuitorilor comunei 
Tărcaia (terenurile multora fiind expropriate, dar fără ca sumele corespunzătoare sa fi fost achitate proprietarilor în drept).  

Consiliul județean a procedat la supunerea dezbaterii cetățenești a două variante de realizare a centurii ocolitoare a 
municipiului Beiuș, ambele prezentând multiple avantaje față de proiectul promovat de CNAIR. Astfel, varianta votată de 
cetățeni și pe cale de consecință promovată de autoritățile județului prezintă numeroase avantaje, inclusiv sub aspectul costului 
(prin scurtarea distanței, prin eliminarea necesității construirii a două poduri peste Crișul Negru, prin evitarea exproprierilor 
inutile). CNAIR refuză negocierea noii variante votate de locuitori. 

- Când va reanaliza Ministerul Transporturilor problema construirii centurii Beiuș, acordând  
prioritate nevoilor actuale ale comunității și economiei locale, în beneficiul cărora se construiește de fapt centura ocolitoare?  

- Cum este posibilă o decizie în favoarea unui proiect mai scump și care din punctul de vedere al  
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nevoilor cetățenilor este caduc? Astfel, costurile noului traseu ar fi reduse mulțumită renunțării la construirea a două poduri 
care traversează Crișul Negru, prin lungime și cheltuieli reduse cu exproprierile. 

- Cum poate fi soluționată disputa dintre Consiliul județean Bihor și C.N.I.A.R.? 
- Când este posibilă o întâlnire în cadrul căreia să vă pot expune problema în mod personal?  
Anexez prezentei petiția, în sinteză conținând problema expusă mai sus, întocmită la solicitarea CJ Bihor. 

Deputat 
Szabó Ödön 

*** 
 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Clarificarea regimului juridic al unui imobil din proprietatea statului de pe teritoriul UAT Săcuieni 
 
Autoritățile orașului Săcuieni, județul Bihor, au identificat imobile care figurează în evidențele cărții funciare ca fiind în 

proprietatea statului și în cazul unuia dintre acestea, în urma promovării unei hotărâri de consiliu local de solicitare a trecerii 
din domeniul privat al statului în domeniul privat al orașului, Ministerul Finanțelor a răspuns sibilinic: nu există în evidențele 
ministerului imobilul respectiv, iar autoritățile locale să decidă în privința domeniului căruia îi aparține imobilul (public sau 
privat) și să îl înscrie pe platforma informatică dedicată inventarierii și actualizării patrimoniului statului (PATRIM). Abia 
după parcurgerea acestor pași procedurali, consiliul local va putea adopta o hotărâre potrivită regimului terenului, fie pentru 
trecerea din domeniul public al statului în cel public al UAT fie pentru trecerea din domeniul privat al statului în cel privat al 
UAT, cu plata contravalorii actualizate a bunului. 

Ministerul Finanțelor este de părere, așadar, că este de competența UAT-urilor să stabilească natura juridică a bunurilor 
de pe teritoriul său, chiar dacă imobilele respective nu sunt afectate de drepturi reale aferente vreunei entități locale. Situația 
este cel puțin absurdă, consiliul local, prin secretarul său, nu poate decide natura juridică a unui bun din patrimoniul statului, 
atribuția revenind exclusiv ministerului finanțelor.  

Este posibil ca pe teritoriul țării să mai fie astfel de imobile cu statut juridic incert și în care UAT nu au competență de 
decizie. Mai mult, este posibil ca persoane fizice și juridice, instituții sau chiar autoritățile locale să fie interesate să le 
valorifice, dar în lipsa voinței autorităților centrale de a clarifica situația juridică a acestor bunuri și de a le reda circuitului 
civil, acestea sunt neputincioase. 

Dacă Ministerului Finanțelor i-a fost sesizată existența un imobil neinclus în PATRIM și pentru care înregistrarea din 
cartea funciară arată că statul român este proprietar, fără precizarea dacă este inclus în domeniul public sau în cel privat, dacă 
asupra imobilului respectiv nimeni nu deține niciun drept real altul decât cel de proprietate, de ce clarificarea situației juridice 
cade în sarcina unității administrativ-teritoriale?  

Cum poate o unitate administrativ-teritorială să hotărască asupra naturii juridice a unui bun care nu se află în 
patrimoniul său sau asupra cărora nimeni nu deține vreun dezmembrământ al dreptului de proprietate? 

Când va decide Ministerul Finanțelor asupra naturii juridice a bunului imobil înscris în CF nr. 51147, astfel ca UAT 
Săcuieni să știe care procedură de trecere în domeniul public sau privat să aplice?  

Deputat 
Szabó Ödön 

*** 
Adresată domnului Marius-Constantin Budăi , ministrul Muncii și Solidarității Sociale  

      domnului prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Acordarea drepturilor prevăzute pentru recunoașterea meritelor personalului medical  
participant la acțiuni medicale împotriva Covid- 19 

Stimate domnule ministru, 
Pe data de 18 mai 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical 

participant la acțiuni medicale împotriva Covid-19, modificată ulterior prin Ordonanța de Urgență nr. 116/2021, care 
reglementează modalităţile de recunoaştere a meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-
19, prin acordarea unor drepturi acestuia, precum şi urmaşilor celui decedat. 

Potrivit actului normativ mai sus menționat, sunt reglementate următoarele drepturi:  
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- ajutorul suplimentar de deces pentru o singură persoană, repsectiv pentru persoana care face dovada că a suportat 
cheltuielile ocazionate de deces; 

- pensia de urmaș acordată copiilor până la împlinirea vârstei de 16 ani, sau dacă își continuă studiile , până la 
terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 ani, sau prin excepție, pe toată durata invalidității, dacă invaliditatea acestuia s-a 
ivit înainte de împlinirea vârstelor amintite; 

- dreptul la asistență medicală și medicamente gratuite; 
- pensia de urmaș în cuantum de 75% din salariul de bază/solda de funcție/ salariul de funcție, avută de personalul 

medical la data decesului, care este prevăzută și pentru soțul supraviețuitor, pe tot timpul vieții, la împlinirea vârstei standard 
de pensionare, dacă acesta nu se recăsătorește; 

- ajutorul acordat părinților celui decedat, dacă acesta era singurul susținător al familei, în cazul în care nu există alți 
urmași; 

OUG 116/2021 a venit cu o serie de clarificări în ceea ce privește aplicabilitatea Legii nr. 56/2020, cum ar fi stabilirea 
printre altele, a unor detalii precum sursa de finanțare a drepturilor bănești, a unei proceduri de solicitare a drepturilor 
prevăzute, dar și a instituțiilor cu atribuții privind aplicabilitatea Legii în cauză. 

Stimate domnule ministru, vă adresez întrebarea oficială cu acest subiect din motivul că am fost căutată de mai mulți 
soți supraviețuitori care îndurerați, rămași văduvi cu copii mici și chiar cu credite uriașe, nu au beneficiat de prevederile Legii 
mai sus aminite, deși Legea este în vigoare de aproape doi ani, iar clarificările ulterioare referitoare la procedura de solicitare și 
decontare, împlinesc și ele, încet încet 5 luni. Consider că acordarea acestor drepturi trebuie să fie considerate ca fiind 
prioritare, pentru că în primul rând vorbim de persoane care au rămas fără un aparținător drag și fără un venit stabil, aparținător 
care și-a riscat în primul rând sănătatea și a pierdut viața în slujba societății.  

Vă îndemn să nu fim indiferenți și să aplicăm legislatia în vigoare, folosindu-ne de toate pârghiile legale și omenești! 
Întrebări: 

1. Vă rog să îmi comunicați câți beneficiari ai Legii nr. 56/2020 sunt la momentul înregistării acestei întrebări oficial în 
România, raportat la fiecare județ? 

2. Totodată, doresc să îmi prezentati numărul solicitărilor, paralel cu numărul solicitărilor admise, decontate și aflate în 
plată, pe fiecare tip de beneficiu/ drept prevăzut de Legea nr. 56/2020. 

3. De asemenea, doresc să îmi prezentați, raportat la județe, numărul personalului medical care a pierdut viața participând 
la acțiuni medicale împotriva COVID-19. 

Cu stimă,         Deputat 
Csép Éva Andrea 

*** 
 

Adresată domnului Silviu Aurelian Grigorescu, președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților 
Stadiul soluționării dosarului de despăgubiri nr. 389/2001 

 
La cabinetul meu parlamentar am fost sesizat de către domnul Szász-Köpeczi Ștefan, în legătură cu dosarul de 

despăgubire cu numărul de înregistrare 389/2001 depus la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților. Domnul 
Szász-Köpeczi Ștefan și soția Szász-Köpeczi Edit au solicitat retrocedarea unui teren de 9,62 ari preluat în mod abuziv de către 
statul român, dar nu dețin informații asupra stadiul în care se află soluționarea dosarului.  

Având în vedere aspectele expuse mai sus, vă rog să-mi trimiteți răspuns la următoarele întrebări: 
1. În ce stadiu de soluționare se află Dosarul nr. 389/2001? 
2. Ce fel de demersuri mai sunt necesare astfel ca procedura să se finalizeze cât mai repede posibil, având în vedere că au 

trecut aproape 21 de ani de la prima solicitare depusă? 
Deputat 

Csoma Botond 
*** 
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Adresată domnului Silviu Aurelian Grigorescu, președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților 
 

Stadiul soluționării dosarului de despăgubiri 
 
La cabinetul meu parlamentar au fost în audiență mai mulți cetățeni care doreau să se informeze cu privire la stadiul 

dosarelor de despăgubire depuse de aceștia. În această situație se află și Nyiri Coloman, domiciliat în Oradea, bulevardul 
Decebal nr. 4, bl. B52, ap. 23, care a solicitat retrocedarea unui teren – loc de casă preluat în mod abuziv de către statul român 
și nu deține informații asupra soluției sau a stadiului în care se află cererea. Terenul aferent cererii de retrocedare este 
înregistrat în Cartea Funciară sub numărul 15887.  

 Cererea inițială a fost depusă la Primăria Municipiului Oradea în anul 1991, dar nu au fost furnizate informații cu 
privire la soluționarea acestora, deși de la depunerea primei cereri au trecut aproape 31 de ani, urmat de cereri depuse în anul 
1998, în anul 2000 și în anul 2016. Solicitantul nu a primit nicio adresă privitoare la stadiul în care află dosarul de despăgubire, 
deși dosarele nr. 2302 și nr. 2324  au fost înaintate Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților de la Instituția 
Prefectului Județul Bihor cu adresa nr. 312047/2016. Totodată vă rugăm să ne ajutați să lămurim situația dosarului nr. 
1671/2003, care a fost înregistrat la Primăria Oradea și nu putem afla stadiul dosarului respectiv.  

Având în vedere aspectele expuse mai sus, vă rog să-mi transmiteți răspuns la următoarele întrebări:  
1. Au fost înregistrate dosare de restituire pe numele Nyiri Coloman la Autoritatea Națională pentru Restituirea  

Proprietăților și care sunt numerele de înregistrare ale acestora?  
2. Ce fel de demersuri mai sunt necesare astfel ca procedura să se finalizeze cât mai repede posibil, având în vedere că au  

trecut aproape 31 de ani de la prima solicitare depusă? 
Anexez documentele cu privire la acest caz.             Deputat 

Szabó Ödön 
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România 

 

 Declarații 
 

 
Transformarea digitală: România în deceniul digital european 

Stimați colegi, 
Fac această declarație în contextul publicării recente, de către Comisia Europeană, a ediției din 2021 a Indicelui 

economiei și societății digitale (DESI). 
România se situează pe ultimul loc între cele 27 de state membre ale UE. În cele patru domenii urmărite, România 

ocupă următoarele poziții: capitalul uman, locul 26, conectivitatea în bandă largă, locul 10, integrarea tehnologiilor digitale de 
către întreprinderi locul 25, respectiv digitalizarea serviciilor publice digitale, locul 27. 

Cu toate acestea, contextul extern ne este favorabil.  
În fața provocărilor globale ale competitivității, dar și a nevoii interne de a construi o societate digitală prosperă și 

incluzivă, UE mobilizează resurse fără precedent, prin intermediul noului buget multianual (cadrul financiar multianual – 
CFM) și al Mecanismului de Redresare și Reziliență. 

Apoi, România are o poziție solidă în regiunea central-europeană. Avem un potențial semnificativ de creștere digitală, 
datorat infrastructurii digitale și unui ecosistem tehnologic efervescent, cu o plajă mare de talente. 

De unde începem?  
Cred că primul pas e digitalizarea serviciilor publice. Doar 16 % dintre utilizatorii online români interacționează activ 

cu serviciile de e-guvernare, în comparație cu media UE de 64%. 
Prin digitalizare, vom obține simplificarea interacțiunii dintre administrația publică și contribuabili, reducerea frecvenței 

erorii umane și deci o administrare mai eficientă, reducerea incidenței faptelor de corupție în administrația publică și 
îmbunătățirea gradului de colectare a taxelor. 

Cred că stă în puterea noastră, aici în Parlament, de a vota legi pentru digitalizarea serviciilor publice, precum este și cea 
privind obligativitatea pentru administrațiile publice de a oferi opțiuni de plată non-cash pe platformele proprii sau pe cele 
existente deja. Sper că vom beneficia de suportul dumneavoastră în scopul implementării acestei inițiative legislative. 

Apoi, integrarea tehnologiilor digitale în procesele economice va avea impact direct asupra creșterii competitivității si 
productivității economiei românești. Acum, de exemplu, doar o treime din IMM-uri au un nivel de bază al digitalizării și doar 
17% profită de oportunitățile oferite de comerțul online, unde ar putea înregistra mai multe vânzări transfrontaliere. 

Starea infrastructurii digitale este una bună, singura arie în care ne bucurăm de un loc onorabil in statistica DESI. 
Capitalul uman e o dimensiune inconsistentă. Pe de o parte, avem capital de talent tehnic semnificativ implicat în 

domeniul IT, dar, la celălalt capăt, avem un procent important din populație analfabetă digital. Cu alte cuvinte, ne confruntăm 
cu o penurie de specialiști IT la nivelul forței de muncă generale. Trebuie să profităm de șansa pe care ne-o oferă PNRR: 
bugetul total alocat în mod specific dezvoltării competențelor digitale este de aproximativ 1 267 de milioane EUR (?). (Vezi 
raport DESI România p.8). 

Este doar începutul, dar trebuie să apăsăm accelerația digitalizării, pentru ca toți să beneficiem pe deplin de bunăstarea 
oferită de o societate digitală incluzivă. 

Vă mulțumesc.          Deputat 
Viorel Băltărețu 

*** 
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Reformă administrativă, nu pensii speciale pentru aleșii locali! 
 

România e un stat profund birocratic, în care majoritatea administrațiilor locale sunt ineficiente. Primăriile din România 
pierd bani, pierd proiecte europene, pierd lupta pentru modernizare, pierd încrederea cetățenilor. Risipesc bani publici. În acest 
context de ineficiență cronicizată, pensiile speciale ale primarilor sunt din nou pe agenda publică. Observăm cu îngrijorare 
amânarea deciziei referitoare la pensiile speciale pentru aleșii locali.  

Coaliția de guvernare ia în considerare - în cel mai fericit caz - o nouă amânare a intrării în vigoare a prevederilor 
incluse în 2019 în Codul Administrativ. Și asta, pentru că, prin PNRR - proiect coordonat de un fost ministru USR -, România 
și-a asumat că nu va introduce categorii noi de pensii speciale. E singura piedică în calea dorinței PSD, PNL, UDMR de a-și 
recompensa cei 2874 primari și de a-și asigura loialitatea lor. Ce nu se regăsește în agenda publică a actualei coaliții de 
guvernământ? Reforma administrației publice, o condiție esențială pentru modernizarea statului și bunăstarea cetățenilor. Iată 
câteva puncte concrete care ar trebui să se regăsească în programul politic al coaliției: Profesionalizarea aparatului 
administrativ.  

Funcționarii publici trebuie să fie aleși pe baza competenței și a expertizei. Pe lângă o formare profesională continuă, 
administrațiile publice trebuie să instituie indicatori de măsurare a performanței, salarizare în funcție de rezultate și o 
planificare eficientă a resurselor umane.  

Primăriile în care toate veniturile merg pe salariile funcționarilor trebuie să devină istorie. Eficientizarea administrației 
publice, prin: Reforma administrativă - comasarea primăriilor din localitățile cu un număr redus de locuitori. Azi 
administrațiile din localitățile mici nu reușesc să furnizeze servicii de calitate și, uneori, nici măcar să-și acopere propriile 
cheltuieli din taxele colectate. Fuziunea unor astfel de localități e tot mai frecventă în aparatul administrativ al statelor 
europene (Germania, Franta, Luxembourg). Digitalizarea serviciilor publice. Un prim pas înainte e îmbunătățirea sistemului 
național electronic de plată online (gen ghiseul.ro) care ar crește colectarea de taxe si impozite. Creșterea capacității de 
gestionare a proiectelor de dezvoltare și de absorbție a fondurilor externe. Cu o nevoie urișă de dezvoltare (infrastructura 
rutieră și de utilități, servicii medicale sau educaționale), e inadmisibil ca administrațiile locale să nu aibă specialiști care să 
gestioneze proiecte din fonduri europene, guvernamentale, sau în parteneriat public-privat.  

Stimați colegi din coaliția de guvernare, Fac apel, în numele USR, să alegeți eficiența, nu risipa; simțul gospodăresc, nu 
îmbuibarea, pensiile românilor, nu pensiile speciale ale clientelei politice. Pensiile speciale ale primarilor trebuie eliminate, nu 
amânate!  

Deputat 
Viorel Băltărețu 

*** 
“Iașul,  între întunericul corupției, mafie și primarul interzis” 

Domule președinte de ședintă, 
Stimați colegi deputați, 
Iașul, orașul pe care îl reprezint de mai bine de un an în Parlamentul României poartă nedrept eticheta și pata unui 

primar corupt care și-a pierdut dreptul a-și mai exercita mandatul. Abuzurile, cumetriile, favorurile politice, ilegalitățile 
imobiliare, angajările pe pile, toate au transformat municipiul într-un breloc care se rotește pe degetul mic al lui Mihai Chirica, 
timp în care Iașul avea nevoie de o administrație eficientă și corectă. Avea nevoie de ceea ce a votat să se întâmple! 

Cu toate că este cercetat în șase dosare penale, PNL, partidul umbrelă a lui Chirica continuă să îi fie complice și să 
sfideze ieșenii, protejând un lider aservit, dedicat hoției. Este ridicol să vorbim de o demisie de onoare, nici măcar de rușine, 
pentru că acești termeni sunt necunoscuți unor oameni care își calculează fiecare pas ilicit. Din cauza faptului că PNL se poartă 
ca o instituție de ocrotire a multor penali, Iașul bate pasul pe loc, între întunericul corupției, mafie și primarul interzis de DNA, 
care a tras comunitatea în jos, după el. În PNL, este adevărat, există și membri buni, capabili, dar ei sunt înlăturați, pentru că în 
prima linie se află nume corupte, imorale, cu exercițiul șantajului, influenței, manipulării.  

Unde sunt ieșenii în tot acest labirint? Nicăieri. Unde este viața lor prosperă promisă? Nicăieri. Unde sunt marile 
proiecte desenate pe hârtie? Nicăieri. Unde este sportul ieșean revigorat, unde este mafia lemnului pedepsită? Nicăieri. Unde 
sunt investitorii și locurile de muncă? Niciunde. 

Mihai Chirica este astăzi doar un alt inculpat pus sub control judiciar care confirmă ceea ce am tot semnalat: Iașul este 
condus de hoții care prosperă pe spinarea cetățenilor. Au fost păgubiți, nu ajutați. Doar au visat la servicii publice de calitate și 
egalitate de șanse. Au privit de pe margine cum sunt făcute posturile cadou, au plecat dezamăgiți de atâta aroganță și au învățat 
forțat lecția amară a aranjamentelor, a recomandărilor pe bază de prietenie și nepotism. La Iași trebuie să spargem rețeaua de 
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șmecheri împuterniciți care a lăsat orașul cu multe restanțe. Probabil vă sună cunoscut, sunt multe județe “traumatizate” de 
clanurile care fac propria lege.  

Președintele României are datoria cel puțin morală față de ieșeni să intervină și să tranșeze lucrurile în cazul acestui 
primar care, la o săptămână de la suspendarea sa, susține că pur și simplu „s-a trezit într-o situație dificilă”. Vreau să îl vedem 
pe domnul Iohannis că își iubește cuvântul dat mai mult decât statutul de naș.  

Să demonstreze public că declarația sa conform căreia persoanele care au fost condamnate sau cercetate penal nu trebuie 
să fie în conducerea statului mai este de actualitate. Iar dacă a fost o minciună, s-o recunoască.  

Altfel ne vom raporta la șeful statului tot ca la un lider cu probleme de credibilitate. Ca la un politician cu declarații 
delirante, ca la un președinte care împăturește bine lista rușinii pe care se află și numele lui Mihai Chirica. Statul român trebuie 
resetat, dar acest lucru înseamnă să avem dovezi clare că nu vom lăsa corupția să devină politică de stat. Între timp, Iașul are 
nevoie de un nou primar. Un primar cu proiecte, nu cu dosare.  

Vă mulțumesc!          Deputat  
Filip Havarneanu 

*** 
 

Anul European al Tineretului - reforme, nu doar lozinci pentru tinerii români de pretutindeni! 
 
2022 este despre tineri și dezvoltarea strategică  a sectorului dedicat noii generații. Tineretul e oxigenul unui spațiu 

european consolidat! Trăim vremuri complicate, iar viitorul României, al Uniunii Europene, viitorul păcii și echilibrului social 
țin în mare măsură și de preferințele, planurile și percepțiile tinerilor.  

Anul European al Tineretului reprezintă un demers amplu, extins la nivelul Uniunii Europene, menit să reflecte 
relevanța unor forme ample de sprijin pentru tineri, astfel încât aceștia, printr-o fructificare prosperă a potențialului propriu și 
printr-o implicare solidă în spectrul vieții comunitare, să devină actori constanți și centrali ai consolidării societății europene. 

Acționarea stă la baza reformelor reale. Tinerii nu mai au răbdare! Aceștia sunt conștienți, dragi colegi, că vorbele bine 
ambalate nu sunt material fertil în lipsa unor intervenții concrete. 

       Avem datoria de a fi pragmatici. Tinerii noștri plecați peste hotare, la studii, la muncă sau alături de familiile lor, 
tinerii din Diaspora pe care statul român îi ignoră adesea cu atâta strădanie, ne privesc în acest 2022 cu și mai multă atenție. 
Sunt mai dornici decât oricând să observe dacă liderii politici care îi prezintă în forurile decizionale ale țării depun sau nu 
vreun efort pentru a-i determina să se întoarcă acasă. Sau, cel puțin, pentru a le oferi o formă decentă de sprijin în problemele 
cotidiene pe care le întâmpină în țările gazdă. Și credeți-mă, stimați colegi, ele sunt numeroase! 

Am trăit și eu în Diaspora. Timp de 10 ani de zile, am studiat, am muncit și mi-am clădit un parcurs în diverse state 
europene. De țara mea de origine m-au conectat trei mari elemente: iubirea pentru țară, dorința de a contribui la reformele 
vitale pentru România de mâine și familia. Din păcate, nu pot să spun că de România m-au legat, în tot acest timp, canalele 
performante de comunicare cu autoritățile, oportunitățile de implicare în demersurile publice care prindeau contur la nivelul 
țării mele de origine sau eforturile statului de a mi se adresa, prin programe și acțiuni concrete. Probabil că strict în perioada 
electorală. În rest, prea puține, rare și inconsecvente au fost semnalele pozitive. 

Nu subliniez aceste aspecte pentru a critica. Îmi doresc, în schimb, să trag un semnal de alarmă. Tinerii nu mai pot 
aștepta. Intervențiile urgente sunt esențiale. Agenda mea a fost, este și va fi, pe parcursul întregii mele cariere, centrată în jurul 
acestui aspect. Dacă vă amintiți, am depus în decembrie amendamente la Legea Bugetului de Stat pentru 2022 exact pe această 
temă: un program ambițios pentru a stimula întoarcerea tinerilor români din afara granițelor țării. Desigur, nici nu a fost nevoie 
să mi se asculte argumentația - voturile au fost pregătite. Dacă vom continua să abordăm această problematică la fel, vom eșua 
lamentabil, încă o dată, în fața acestor tineri excepțional de dedicați, de un potențial incomensurabil, care așteaptă din partea 
noastră, a reprezentanților lor, mici semnale că nu i-am uitat, că avem soluții și pentru ei. Și tot ei mai așteaptă ceva, o 
chestiune de mare importanță - să vadă că nu lăsăm țara de izbeliște, pretinzând că o reprezentăm. 

Tinerii români din Diaspora trebuie să reprezinte subiectul unei politici de stat! Propun o mobilizare unitară, care să nu 
țină de diverse jocuri politice, ci săaibă ca obiectiv un parteneriat puternic clădit pentru tinerii români de pretutindeni! 

 
Deputat 

Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
*** 
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 Întrebări 
 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Eligibilitatea codului CAEN 8130 - Activități de întreținere peisagistică de a accesa  
                        fonduri prin programe de finanțare europene 

Stimate domnule ministru, 
Subsemnatul, Viorel Băltărețu, deputat în Parlamentul României, în temeiul art. 39 alin. (3) din Legea 96/2006 privind 

Statutul Deputaţilor și al Senatorilor, formulez prezenta întrebare: 
- A ajuns în atenția cabinetului meu o informație primită de la un cetățean cu privire la absența  

Codului CAEN 8130 din lista codurilor CAEN eligibile pentru a accesa fonduri prin programe de finanțare europene. 
Cetățeanul deține o firmă privată cu acest Cod CAEN ca activitate principală, în această situație fiind peste 100 de agenți 
economici doar din județul Cluj. Așadar, vă întreb următoarele: 

1. Codul CAEN 8130 - Activități de întreținere peisagistică este eligibil pentru a accesa fonduri prin programe de 
finanțare europene? Dacă da, care sunt aceste programe? 

2. În cazul în care răspunsul la prima întrebare este negativ, vă rog să motivați de ce nu este inclus pe lista codurilor 
CAEN eligibile pentru a aplica la programe de finanțare europene și vă solicit introducerea acestui cod de activitate pe lista 
codurilor CAEN eligibile pentru accesarea de fonduri prin programe de finanțare europene. 

Vă rog să-mi transmiteți răspunsul la întrebare pe adresa de email viorel.baltaretu@cdep.ro. 
 

Deputat 
Viorel Băltărețu 

*** 
Adresată domnului Virgil Popescu, ministrul Energiei 
 

Situația prosumatorilor din România 
Stimate domnule ministru, 
Interesul pentru a deveni prosumator este din ce în ce mai mare în România. Creșterea prețului la energie, eficiența 

panourilor voltaice precum și dezvoltarea unei conștiințe de a proteja mediul înconjurător sunt factori ce contribuie la dorința 
de a instala mijloace ce ajută un consumator să producă energie. 

În acest sens, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Câți prosumatori sunt în România? 
2. Câte cereri de a deveni prosumatori au fost depuse de cetățenii români, în ultimii 5 ani? 
3. La momentul redactării răspunsului la această întrebare, câte cereri de montare a unor contoare inteligente există în 

procesare? 
4. Care este termenul mediu de obținere a unui răspuns atunci când este depusă cererea de montare a contorului inteligent 

pentru prosumatori?  
5. Din informațiile pe care le am, companiile responsabile cu montarea acestor contoare inteligente întârzie destul de 

mult montarea lor. În ce măsură sunteți informat de această chestiune și care sunt măsurile dispuse pentru ca procesul să se 
desfășoare mai rapid?  

Aștept răspunsul dumneavoastră în format scris la adresa Cabinet parlamentar Botez Mihai-Cătălin, Bârlad, str. Paloda, 
nr. 5, Et. 1, jud. Vaslui. 

Telefon: 0725 109 712 
E-mail: mihaibotez.dep@gmail.com   
Cu respect,         Deputat  

Mihai Cătălin Botez 
*** 
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Adresată domnului Attila-Zoltan Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice, și Administrației 
 

Ghidul metodologic de reglementare a lucrărilor de infrastructură pentru biciclete 
Stimate domnule ministru, 
În momentul de față, mai multe instituții publice și-au dotat cu mobilier urban spațiile dedicate bicicletelor, în lipsa 

normativului pentru biciclete însă, care încă se află în lucru la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. În 
acest sens, am rugămintea să îmi transmiteți care este termenul pentru finalizarea ghidului metodologic de reglementare a 
lucrărilor de infrastructură pentru biciclete pentru a putea fi folosit de beneficiari. 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și, de asemenea, am rugămintea să îmi trimiteți o copie a răspunsului la 
adresa de e-mail denisa.neagu@cdep.ro. 

Cu deosebită considerație,        Deputat 
Denisa-Elena Neagu 

*** 
 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 
 

Direcțiile de acțiune ale României în contextul Anului European al Tineretului 
 

Stimate domnule prim-ministru, 
Comisia Europeană a declarat 2022 Anul European al Tineretului. Anul European al Tineretului reprezintă un demers 

complex, extins la nivelul Uniunii Europene, menit să reflecte relevanța unor forme ample de sprijin pentru tineri, astfel încât 
aceștia, printr-o fructificare prosperă a potențialului propriu și printr-o implicare solidă în spectrul vieții comunitare, să devină 
actori constanți și centrali ai consolidării societății europene. România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, deține, 
pe fondul acestui context, o responsabilitate masivă: aceea de a defini perspective solide pentru tânăra generație, de a investi 
cu ardoare în tineri, în bunăstarea, potențialul și soluțiile pe care aceștia le generează la adresa unor probleme publice 
polivalente. 

Astfel, vă înaintez următoarele întrebări: 
1. Ce politici publice vă propuneți să inițiați și coordonați, în calitate de șef al Executivului, pentru a 

translata direcțiile Anului European la Tineretului în plan național? 
2. Ce intervenții concrete vă propuneți să fructificați astfel încât România să participe într-o manieră 

constructivă la acest demers la nivel european? 
3. Prin ce mecanisme vă propuneți să sporiți gradul de participare al tinerilor la viața societății? 
4. Ați demarat vreo acțiune de consultare cu societatea civilă din domeniul tineretului pentru a lansa o inițiativă coezivă 

în spectrul acestui demers european? 
Aștept răspunsurile în scris. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Simina Tulbure 
*** 

 

Adresată doamnei Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 
 

Stadiul Strategiei Naționale în domeniul Politici pentru Tineret 2022-2027 
Stimată doamnă ministru, 
Sectorul de tineret s-a confruntat în perioada pandemiei cu un set consistent de impedimente, iar efectele nefaste ale 

crizei sanitare s-au răsfrânt din plin asupra vieții personale, profesionale și sociale a tinerilor. În contextul dat, Strategia 
Națională în domeniul Politicii pentru Tineret 2021-2027 constituie o bună oportunitate de a seta o viziune coerentă de 
revitalizare a acestui sector și de a formula răspunsuri armonioase la adresa provocărilor, perspectivelor și nevoilor tinerilo 
români de pretutindeni.  

Pentru a clarifica stadiul actual al strategiei, vă adresez următoarele întrebări: 
1. În ce stadiu se află procesul de elaborare a Strategiei Naționale în domeniul Politicii pentru Tineret 2022-2027? 
2. Care este calendarul de lansare a acesteia în dezbatere publică, respectiv de aprobare ulterioară? 
3. În ce măsură sunt abordate provocările, nevoile, prioritățile și viziunile tinerilor români din 
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afara granițelor țării în cadrul acestei Strategii? 
4. Există o corelație consistentă între Strategie și prioritățile setate la nivel european pentru 2022, Anul European al 

Tineretului? 
Aștept răspunsurile în scris.      Deputat 
Cu aleasă considerație,           Simina Tulbure 

*** 
 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Precizări cu privire la clădirea fostei Unități Militare 01821 de pe raza comunei Mica, jud. Cluj 
 
Având în vedere întrebarea noastră cu numărul 2720A/26.10.2021, adresată prin intermediul Camerei Deputaților, în 

care vă solicităm informații în legătură cu fosta Unitate Militară 01821 de pe raza comunei Mica, precum și răspunsul 
dumneavoastră trimis la Camera Deputaților, în care  ne-ați  adus la  cunoștință faptul că: „unitatea militarâ la care faceti 
referire nu a fâcut/nu face parte din cadrele Ministerului Afacerilor Interne, iar informațiile generale prezentate în cuprinsul 
solicitării dumneovoastrâ nu ne permit să identificăm construcția la care foceți referire.”, ca urmare a corespondenței pe care 
am purtat-o  cu  primarul  Comunei  Mica,  în  care ni s-au prezentat documente care atestă faptul că, la data de 29.04.2021, 
respectiva unitate se  afla  în  proprietatea  Ministerului  Afacerilor  Interne,  mai  exact  a  Agenției  Naționale  Antidrog  
(extrasul   de carte funciară poate fi consultat în Anexa l) și în care ni s-a prezentat răspunsul instituției dumneavoastră cu 
privire la clădirea respectivă, în temeiul dispozițiilor art. Z4 lit. d) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al 
senatorilor, respectiv potrivit art. 196 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputatilor, formulez prezenta întrebare prin care vă 
rog să îmi conferiți un răspuns cu privire la următoarele aspecte: 

1. Nota de fundamentare pentru sistarea investitiei a lost inaintatâ spre aprobare in Consiliul Tehnico-Economic al 
Ministerului Afacerilor Interne? În cazul unui răspuns negativ, care este data estimată la care aceasta va fi înaintată? 

2. Există vreun proiect de valorificare a acestei clădiri? În cazul unui răspuns negativ, care sunt intențiile dumneavoastră 
cu privire la imobil? 

3.Există la momentul actual o structură a Ministerului care și-a manifestat dorința de a prelua clădirea în administrare? 
Având in vedere contextul epidemiologic actual, vă rog să comunicați răspunsul dumneavoastră exclusiv pe adresa de e-

mail: oana.murariu@cdep.ro 
Cu stimă,        Deputat  

Oana Murariu 
*** 
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 Interpelări 
 
Adresată: domnului Alin Păunel Tișe, președinte Consiliul Județean Cluj 
De către: Viorel Băltărețu, deputat  
Obiectul interpelării: Sesizare privind necesitatea intervenției la suprastructura podului peste Autostrada A3, aferent DJ 
103G, în vecinătatea comunei Tureni 

 

Stimate domnule președinte, 
Subsemnatul, Viorel Băltărețu, deputat în Parlamentul României, în temeiul ARTICOLULUI 39, aliniatul (3) privind 

Relația cu cetățenii din Statutul Deputaților și Senatorilor, formulez prezenta sesizare: 
La sesizarea cetățenilor din localitățile Tureni și Petreștii de Jos vă aduc în atenție situația podului aferent drumului 

județean DJ103G în zona de trecere peste Autostrada A3, lângă Tureni. Podului respectiv îi lipsesc pur și simplu cele două 
rosturi de dilatare. Mașinile, bicicliștii și pietonii parcurg acest pod trecând peste șanțurile ce sunt acum umplute parțial cu 
pietriș. Aceasta soluție (aparent temporară) pune în pericol zilnic pe cei ce trec pe acest pod. 

Solicit luarea măsurilor ce se impun și rezolvarea problemei rosturilor de dilatare într-o manieră profesionistă și 
definitivă, fie prin Direcția de Drumuri și Poduri a Consiliului Județean, fie prin 

CNAIR, cel care a fost inițial beneficiarul podului construit de compania Bechtel. 
Până la rezolvarea acestei situații vă solicit să dispuneți marcarea corespunzătoare a zonelor de risc pentru a minimiza 

eventualele accidente ce s-ar putea produce. 
Solicit confirmarea înregistrării sesizării mele și un calendar de implementare a reabilitării necesare obiectivului 

semnalat. 
Vă rog să-mi transmiteți răspunsul la prezenta solicitare în scris, pe adresa de email viorel.baltaretu@cdep.ro. 
Cu considerație,        

*** 
 

Adresată: domnului Costan Morar, primarul municipiului Dej 
De către:  domnul Viorel Băltărețu, deputat  
Obiectul interpelării: Audiență privind podul peste Someș din Municipiul Dej 

 

Stimate domnule primar, 
Subsemnatul, Viorel Băltărețu, deputat în Parlamentul României, în temeiul ARTICOLUL 138privind Desfășurarea 

ședințelor consiliului local, art. (4) din Codul Administrativ, formulez prezenta 
solicitare: 

Încă de la începerea mandatului de deputat, mi-am propus să intru în dialog cu autoritățile locale din județ, pentru a 
cunoaște mai bine comunitatea și specificul acesteia, pentru a înțelege necesitățile și probleme lor și pentru a căuta alături de 
dumneavoastră soluții pentru îmbunătățirea condițiilor de trai. 

Solicit astfel o audiență pe marginea subiectului reabilitării podului peste Someș din Municipiul Dej, care să vină în 
sprijinul derulării acestora cât mai eficient, în interesul tuturor cetățenilor afectați de starea actuală a podului și folosirea sa 
restricționată.  

Vă rog să-mi transmiteți răspunsul la prezenta solicitare în scris, pe adresa de email viorel.baltaretu@cdep.ro. 
Cu considerație, 

*** 
Adresată: domnului Pistol Cristian Ovidiu Cătălin, președinte CNAIR 

       domnului Eugen Cecan, director DRDP Cluj 
De către:  domnul Viorel Băltărețu, deputat  
Obiectul solicitării: Sesizare privind necesitatea intervenției la suprastructura podului peste Autostrada A3, aferent DJ 103G, 
în vecinătatea comunei Tureni 

 

Stimate domnule președinte / Stimate domnule director, 
Subsemnatul, Viorel Băltărețu, deputat în Parlamentul României, în temeiul Art. 39, aliniatul (3) privind Relația cu 

cetățenii din Statutul Deputaților și Senatorilor, formulez prezenta sesizare : 
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La sesizarea cetățenilor din localitățile Tureni și Petreștii de Jos vă aduc în atenție situația podului aferent drumului 
județean DJ103G în zona de trecere peste Autostrada A3, lângă Tureni. Podului respectiv îi lipsesc pur și simplu cele două 
rosturi de dilatare. Mașinile, bicicliștii și pietonii parcurg acest pod trecând peste șanțurile ce sunt acum umplute parțial cu 
pietriș. Aceasta soluție (aparent temporară) pune în pericol zilnic pe cei ce trec pe acest pod.  

Solicit luarea măsurilor ce se impun și rezolvarea problemei rosturilor de dilatare într-o manieră profesionistă și 
definitivă, fie prin Direcția de Drumuri și Poduri a Consiliului Județean, fie prin CNAIR, cel care a fost inițial beneficiarul 
podului construit de compania Bechtel.  

Până la rezolvarea acestei situații vă solicit să dispuneți marcarea corespunzătoare a zonelor de risc pentru a minimiza 
eventualele accidente ce s-ar putea produce. 

Solicit confirmarea înregistrării sesizării mele și un calendar de implementare a reabilitării necesare obiectivului 
semnalat. 

Vă rog să-mi transmiteți răspunsul la prezenta solicitare în scris, pe adresa de email viorel.baltaretu@cdep.ro. 
Cu considerație,         Deputat 

Viorel Băltărețu 
*** 

Adresată: domnului Eugen Cecan, director DRDP Cluj 
De către:  domnul Viorel Băltărețu, deputat  
Obiectul interpelării: Proiectul de lărgire a sensului giratoriu din UAT Florești, la intersecția drumurilor DN1 cu 107 M 

 

Stimate domnule director, 
Subsemnatul, Viorel Băltărețu, deputat în Parlamentul României, în temeiul ARTICOLULUI 39, aliniatul (3) privind 

Relația cu cetățenii din Statutul Deputaților și Senatorilor, formulez prezenta solicitare de informații: 
Referitor la proiectul privind lărgirea sensului giratoriu la 2 benzi de la intersecția drumurilor DN1 si 107 M de pe raza 

UAT Florești, prin prezenta vă rog să-mi comunicați următoarele: 
1. Dacă pentru lucrările efectuate de către DRDP Cluj a fost necesar aportul Primăriei Florești  și in ce anume a constat 

acesta. 
2. Dacă pentru lărgirea sensului giratoriu la 2 benzi a fost necesară cedarea de teren privat ori lucrările s-au efectuat strict 

în ampriza drumului național. 
Vă rog să-mi transmiteți răspunsul la prezenta solicitare în scris, pe adresa de email viorel.baltaretu@cdep.ro. 
Cu considerație,        Deputat 

Viorel Băltărețu 
*** 

Adresată: Direcției pentru Uniunea Europeană, din cadrul Departamentului pentru studii parlamentare și politici UE 
De către: domnul Viorel Băltărețu, deputat  
Obiectul interpelării: Studiul legislației europene și a celei naționaale în ceea ce privește condițiile de folosire a girofarului de 
către poliție/ambulanță/pompieri 

 

Bună ziua, 
În calitate de deputat din circumscripția electorală Cluj - nr 13, vă adresez prezenta solicitare în vederea sprijinului 

pentru cercetarea legislațiilor europene și naționale, privind condițiile de folosire a mijloacelor de avertizare vizuală (girofar) 
de către poliție, ambulanță și pompieri (sau derivate, care folosesc luminile albastru sau roșu). 

În situația în care nu există o legislație la nivel european cu privire la condițiile de folosire a girofarului, aș dori să 
primesc o situație pentru 3 țări membre UE, precum Olanda, Germania și Franța. De asemenea, îmi doresc ca acest studiu să 
cuprindă legislația națională privind condițiile de folosire a girofarului de către cei menționați mai sus și dacă această legislație 
este adaptată celei europene. 

Dorim să consultăm legislațiile privind aceste condiții deoarece mi-au fost reclamate diverse situații periculoase, cauzate 
de folosirea improprie a girofarului și de asemenea, pentru a veni cu îmbunătățiri în acest sens. 

Pentru orice fel de întrebări ori neclarități privind acest subiect, mă puteți contacta la numărul de telefon 0749 177 466. 
Vă rog să-mi transmiteți răspunsul la prezenta solicitare în scris, pe adresa de email viorel.baltaretu@cdep.ro. 
Cu considerație,           Deputat 

Viorel Băltărețu 
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*** 
Adresată: domnului Daniel Baciu, Președintele Casei Naționale de Pensii Publice 
De către:  domnul Viorel Băltărețu, deputat  
Obiectul interpelării:  Stadiul de pregătire al Casei Naționale de Pensii Publice în ceea ce privește Legea nr. 267/2021 pentru 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 
administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative („Legea 267/2021”) 

 
Stimate domnule președinte, 
Subsemnatul, Viorel Băltărețu, deputat în Parlamentul României, în temeiul art. 39, alin. 3 din Statutul Deputaților și 

Senatorilor, formulez prezenta solicitare: 
Conform Legii nr. 267/2021, începând cu data de 01.01.2022, instituțiilor publice și organelor de specialitate ale 

administrației publice centrale le este interzis să solicite persoanelor fizice și persoanelor juridice copii după documente, avize 
emise de către acestea, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public.  

De asemenea, aceleași instituții vizate vor solicita, în format electronic de la instituțiile emitente, copii sau extrase ale 
documentelor necesare soluționării cererilor, în baza consimțământului expres al beneficiarului serviciului public. 

Având în vedere cele de mai sus, vă solicit să îmi comunicați ce măsuri ați luat în cadrul Casei Naționale de Pensii 
Publice, precum și în cadrul Caselor Județene de Pensii ce vă sunt subordonate, pentru implementarea dispozițiilor legale 
prevăzute de Legea nr. 267/2021? 

Vă rog să-mi transmiteți răspunsul la prezenta întrebare în scris, pe adresa de email viorel.baltaretu@cdep.ro. 
Cu considerație,      

Deputat 
Viorel Băltărețu 

*** 
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Grupul parlamentar al Alianţei  
pentru Unirea Românilor 

 Declarații 
 

Sistemul Energetic Național 
Stimați colegi, 
Dacă aruncam o privire asupra Sistemului Energetic Național observăm faptul că în afara producătorilor de energie 

eoliană ceilalți producători sunt companii de stat! 
Producător, furnizor, consumator acesta este drumul energiei către dumneavoastră. 
Cine oare a mărit prețui energiei? 
Și ce măsuri ar trebui luate? 
Creșterile de prețuri din energie vor genera creșteri de prețuri la alimente și bunuri de larg consum. Cei ce ne conduc nu 

sunt în stare să ne ofere vreo soluție sau, poate, nu vor. 
Statul Român în complicitate cu firmele de furnizare a energiei a crescut prețul  acesteia pentru a împovăra și falimenta 

populația. Din moment ce nu avem o piață  concurențială  (mai mulți producători de energie), ci una speculativă, solicit 
trecerea imediată la prețuri reglementate.  

Totodată România trebuie să-și sporească producția de energie prin deschiderea de noi capacități de producere a acesteia 
pe bază de combustibili fosili cu emisii care să corespundă pactului verde european, capacități de producere a energiei verzi 
regenerabile (hidrocentrale, ferme eoliene și fotovoltaice), dar și capacități de producție bazate pe energia nucleară. Se impune 
totodată începerea extragerii gazelor din Marea Neagră și folosirea lor în interes național.  

Fiecare locuință din România ar trebui să aibă pe acoperiș un sistem fotovoltaic de generare de cel puțin 3 KWp. 
Sistemul de transport și distribuție a energiei trebuie să se adapteze la noile condiții astfel încât România nu numai să 

revină la statutul de țară independentă din punct de vedere energetic ci și  să fie un hub energetic regional. 
Sistemul de fiscalizare a energiei și mai ales al combustibililor este unul excesiv, prețul litrului de benzină și motorină la 

pompă în România este unul din cele mai ridicate din UE.  
Stimați colegi,  
Noi, cei din AUR, suntem acuzați de faptul că nu venim cu soluții pentru rezolvarea problemelor și că nu suntem decât 

un partid de protestatari, dar vă întreb câți dintre dvs, câte publicații și canale media au aruncat o privire asupra declarațiilor 
politice făcute de parlamentarii AUR pentru a vedea care este de fapt realitatea? 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Dănuț Aelenei 
*** 

AUR, la un pas de victoria finală: Am reușit să blocăm certificatul verde, cerem Guvernului încheierea de urgență a 
stării de alertă și revenirea la normalitate 

 
Românii nu mai acceptă niciun fel de restricții și își vor viața înapoi. Niciun partid nu a făcut eforturile pe care le-am 

făcut noi, cei de la AUR, pentru apărarea drepturilor fundamentale ale românilor în pandemie. Iar eforturile noastre au dat 
roade: de la blocarea adoptării certificatului verde până la încheierea stării de alertă și revenirea la starea de normalitate nu mai 
este decât un pas. 

Având în vedere că cifrele privind mortalitatea și spitalizările la ATI în actualul val sunt sub cele din valul 4 și luând în 
considerare zona de platou privind numărul infectărilor, este firesc să cerem actualului Guvern să răspundă așteptării 
populației cărora AUR le dă glas și să elimine total orice restricții.  

Mai sunt doar câteva țări, cum ar fi Franța, Austria, Italia și parțial SUA, unde restricțiile sunt dure și se insistă pe 
vaccinarea obligatorie, dar și aici guvernele încep să își schimbe perspectivele în contextul numărului mare de infectări aduse 
cu sine de varianta Omicron. În plus, în peisajul mass media din țară și-au făcut loc multiple știri despre țări civilizate care au 
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decretat sfârșitul pandemiei, cum ar fi Marea Britanie, Danemarca sau Spania și care se vor raporta la coronavirus ca fiind o 
gripă. 

Am văzut că Raed Arafat, durul care ne-a adus veștile rele, apare tot mai rar în peisaj. În același timp, ministrul Rafila a 
împrumutat peste noapte discursul AUR și ne vorbește despre sfârșitul pandemiei. Chiar și Președintele Iohannis pare să fi 
revenit pe coordonatele din februarie – martie 2020, atunci când spunea că îmbolnăvirea de Covid este o simplă răceală. 

În acest context, AUR cere Guvernului încheierea de urgență a stării de alertă și revenirea la normalitate. Românii au 
suferit destul, dați-le viața înapoi! 

Așa să ne ajute Dumnezeu!       Deputat 
Adrian George Axinia 

*** 
 

Fără o poliţie pregătită, dotată și eficientă, fără sindicate puternice nu există stat de drept, nici democraţie 
          
Doamnelor și domnilor deputaţi,  
Pe parcursul vacanţei parlamentare din această iarnă mi-au reţinut atenţia câteva evenimente interne și, mai ales, turnura 

ideologică pe care actuala putere politico-mediatică le-a dat-o pentru a deruta și manipula atenţia cetăţenilor și opinia publică.  
Mă voi referi în această declaraţie politică la doar două dintre acestea; greva spontană din transportul public bucureștean 

și zarva din jurul unui eveniment rutier tragic și care l-a avut ca făptuitor pe un angajat al Poliţiei Române. Cele două 
evenimente, deși nedorite, sunt unele care se întâmplă într-un stat democratic, așa cum pretind autorităţile noastre că ar fi 
România. Pentru ca românii să nu observe incompetenţa, abuzul și lipsa transparenţei actului de guvernare, mai ales prin criza 
facturilor, puterea politico-mediatică a dat celor două evenimente o interpretare apocaliptică și antidemocratică.  

Astfel, în loc să consemneze și să adopte măsurile legale care se impun în cadrul unui accident cu persoane decedate, 
reprezentanţii puterii s-au repezit să blameze o întreagă instituţie și categorie profesională - poliţia și poliţiștii români, care în 
cea mai mare parte sunt zilnic la datorie, apără ordinea publică și drepturile cetăţenilor. Poliţiștii au cerut și cer o salarizare și o 
dotare mai bune. Autorităţile responsabile de acestea au rămas mute. Cunosc acest domeniu și știu bine ceea ce vă spun.  

Să fie clar, nu absolv pe nimeni de vină. Este dureros și regretabil că un poliţist a accidentat mortal un copil pe trecerea 
de pietoni. El trebuie tras la răspundere, ca cetățean, judecat și pedepsit conform legii. Așa se procedează într-un stat de drept. 
Dar una este să aplici legea într-un caz și cu totul alta, plecând de la acesta, să arunci anatema pe Poliţia Română, așa cum au 
procedat reprezentanţii puterii politico-mediatice în cazul precizat dar și cu ocazia altor întâmplări.  

Mă întreb, cine are interesul să avem o poliţie timorată ? Cetăţenii în niciun caz. Poliţistul este primul care intervine să-l 
apere. Este știut că intimidarea poliţiei o urmăresc doar aceia certaţi cu legea: răufăcătorii, hoţii, clanurile de mafioţi, corupţii, 
scandalagiii. Să se fi dat puterea politică și mass media arondată lor de partea acestor răufăcători și să fi abandonat cetăţenii 
cinstiţi care își văd de viaţa și de munca lor? După felul în care au tratat solicitările poliţiștilor și au asmuţit populaţia 
împotriva lor, plecând de la un eveniment regretabil, înclin să cred că politicienii puterii, analiștii, făcătorii de opinii și ziariștii 
plătiţi de Guvern i-au abandonat atât pe poliţiști cât și pe românii corecţi.  

Același mecanism de acuzare a celor care își cer drepturile a fost aplicat și  pesonalului care servește transportul în 
comun din București. De data aceasta de către primarul general, directorul societăţii de transport și de către liderii PNL care îl 
susţin în fotoliu pe primarul general, deși se dovedește cel mai slab primar pe care Capitala României l-a avut vreodată.  

In loc să le analizeze cererile, să negocieze cu lucrătorii și să caute cele mai bune soluţii, primarul și directorul general 
al Regiei i-au persiflat, i-au ameninţat cu procese și cu pierderea slujbei, au încercat să îi înverșuneze pe călători împotriva 
șoferilor, să le reproșeze acestora că au salarii și sporuri nesimţite și multe altele. Aceste acuze se aduceau unor oameni care se 
trezesc de la ora 3 dimineaţa pentru ca de la ora 5 să fie gata să transporte în bune condiţii călătorii către locurile lor de muncă. 
Cel mai condamnabil mi se pare faptul de a acuza fără nici o bază sindicatele și tentativa de a recurge la spărgătorii de grevă.  

 Acestea sunt atitudini și acţiuni politice dintre cele mai retrograde, total antidemocratice, abuzive, mentalități aduse în 
actualitatea socială din perioada capitalismului sălbatic, atunci când liderii de sindicat erau vânaţi, omorâţi și hoardele de 
spărgători de grevă îi violentau sub privirile autorităţilor pe lucrătorii aflaţi în grevă.  

 Menţionez că în aceste împrejurări, partidul AUR a fost singurul care s-a situat ferm de partea cetăţenilor, fie aceștia 
membri de sindicat sau nu. Suntem partidul care a cerut guvernanţilor să se aplece asupra solicitărilor întemeiate ale oamenilor 
și să adopte măsuri în folosul vieţii oamenilor, a comunităţilor și a păcii sociale.  

 Se întreabă unii care este „miracolul” prin care AUR devine tot mai apreciat de români și crește în sondajele 
electorale. Vă spun eu, nu e niciun miracol. Explicația este aceea că partidul nostru a sesizat și a prezentat consecvent 
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publicului realitatea: că direcţia politică în care actuala putere îndreaptă ţara este una greșită, autoritară, nedemocratică, 
antiumană și antinaţională. Cetăţenii înșiși au constatat că actuala clasă politică de la putere plutește pe deasupra cerinţelor 
naţionale și a nevoilor românilor, că s-a rupt de popor, că se îngrijește doar de propriile interese de îmbogățire și vrea să se 
rămână „la butoane” prin minciuni și manipulări.  

Noi ne întâlnim direct cu oamenii, iar aceștia ne cer să-i scăpăm de opresiunea guvernanţilor corupți și partidele lor 
parazitare care nu produc nimic bine pentru oameni, dar care, în schimb, consumă bugetul în interesul unor grupări mafiote și 
risipesc resursele țării în scopuri abjecte.  

          In concluzie, în România, la acest moment, nu există nici stat de drept și nici democraţie. Ceea ce lipsește țării 
este o clasă politică responsabilă, deziderat spre care tindem la următoarele alegeri. 

Deputat 
Georgel Badiu 

*** 
„PNL – groparul României” 

Stimate domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Observ fără niciun fel de surprindere, dar cu multă revoltă că Partidul Național Liberal își propune ca, până la finele 

anului 2022, să intre în istorie ca partidul care a îngropat definitiv România.  
Îmi bazez afirmația pe declarațiile făcute de secretarul general al #echipeicâștigătoare, domnul Ionuț Stroe, care a 

anunțat, succint câteva dintre marile reforme antinaționale pe care liberalii ni le-au pregătit: eliminarea interdicției de vânzare a 
acțiunilor la companiile de stat și listarea la bursă a acestora, „deblocarea” investițiilor din zona Mării Negre și a procedurilor 
de achiziție a terenurilor agricole. 

Practic, prin intermediul „reformelor” liberale, puținul pe care îl mai avem nevândut, devine vandabil, iar suveranitatea 
încă nesuprimată, dispare. În concluzie, România devine colonia celor care au bani să o cumpere. 

Nu știu ce îi mână pe liberali în acest demers, dar știu sigur că noi, parlamentarii AUR, nu vom participa la acest act de 
trădare a interesului național. 

Ne vom opune cu fermitate oricărui demers legislativ care dă liber vânzării  acțiunilor la companiile cu capital integral 
sau majoritar de stat, care flexibilizează condițiile de vânzare a terenurilor agricole din extravilanul localităților încă românești 
și care permite exploatarea resurselor naturale în detrimentul statului român. 

Am spus mai devreme că nu știu ce îi mână pe liberali, dar dacă tot sunt aici, în fața dumneavoastră, îmi permit să vă 
întreb direct: dragi colegi, ce vă mână să vindeți la bucată țara pe care tocmai străbunii dumneavoastră politici au clădit-o? Nu 
vă întrebați oare ce ar spune Brătienii, cei care au contribuit în mod decisiv la obținerea Independenței de Stat și la Marea 
Unire? Nu vă este rușine de memoria lor?  

De ce vreți să fim slugi la stăpâni străini și nu proprii noștri stăpâni în propria noastră țară? 
Dragi colegi liberali, 
Nu mai fumați, nu ne mai furați, nu ne mai vindeți țara! Încetați să fiți părtași la desuveranizarea României!  
Suntem români, sunteți români! Purtați-vă ca patrioții iubitori de țară, nu fiți partihoții care ne condamnă copiii să fie 

sclavi în propria lor țară! 
Deputat 

Dumitru Viorel Focşa 
*** 

Priorități privind protecția mediului în noua sesiune parlamentară! 
 

Stimate colege / Stimaţi colegi,  
Am început o nouă sesiune parlamentară și un al doilea an de mandat de deputat al partidului AUR în circumscripția 

electorală Ilfov. Am avut foarte multe de învățat în acest prim an de mandat, am demarat mai multe proiecte, acțiuni și întâlniri 
cu toți cei implicați atât în județul Ilfov cât și în țară, pe diferite tematici, precum protecția mediului, eradicarea fenomenului 
violenței domestice, siguranța cetățenilor în fața pericolelor ce pot apărea zi de zi. 

Protecția mediului în România nu mai este un subiect nou, cu toții conștientizând importanța acestuia. Ne confruntăm cu 
diferite probleme ce ne afectează sănătatea, bunăstarea, precum și viitorul copiilor noștri. Timp de 30 de ani nu s-au făcut pași 
spre o dezvoltare verde și armonioasă a României, o dezvoltare ce ne-ar fi asigurat o agricultură sigură, bogată și sustenabilă, o 
dezvoltare ce ne-ar fi asigurat o calitate superioară a aerului, a solului și a apelor. 
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În continuare avem foarte mult de lucru, de remediat și de aliniat cu țările civilizate în privința a numeroase aspecte, ca 
reducerea poluării prin atingerea țintelor de reciclare pe minimum 4 fracții, transportul ecologic, clădiri eficiente energetic și 
sustenabile, alimentarea și racordarea gospodăriilor la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare, tranziția către energii 
regenerabile, toate acestea contribuind la calitatea vieții noastre, a tuturor. 

În această sesiune parlamentară, mi-am propus să fac tot posibilul să remediez aceste probleme, să dezvolt noi proiecte 
și inițiative legislative pe toate domeniile menționate, să ajut cel puțin cetățenii din Ilfov cu familiarizarea programelor privind 
protecția mediului și să integrez noi soluții pentru cetățeni.  

Îmi doresc ca angajații instituțiilor publice să beneficieze de o grilă de salarizare corectă și să nu mai existe discrepanțe 
în anumite instituții, precum Garda Națională de Mediu, în care, știm cu toții că o anumită categorie de angajați nu sunt 
retribuiți conform activității lor și pericolelor la care se expun. 

În continuare voi participa activ la toate ședințele de comisii, vizite de lucru, discuții cu primăriile pentru a le sprijini în 
derurarea proiectelor bune pentru români, voi lua în considerare toate nemulțumirile transmise de cetățeni și voi face tot 
posibilul ca vocea lor să fie auzită atât în Parlament, cât și în celelalte instituții ale statului. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Gianina Șerban 
*** 

 

Declarație politică 
 

Alianța pentru Unirea Românilor este total împotriva vacinării copiilor, adolescenților și adulților tineri, deoarece gradul 
de morbiditate și mortalitate este, statistic, zero în rândul acestor grupe de vârstă. Cu atât mai mult, cu cât, la nivel mondial, 
datele statistice indică un grad de supraviețuire de 99,97%, așadar riscul pentru persoanele cu vârste până în 30 de ani este de 
doar 0,03%. 

Dorim să precizăm că în România, pe parcursul ultimilor 2 ani, s-au constat doar 100 de decese în rândul copiilor și 
adolescenților, care au fost asociate cu afecțiunea COVID-19, toate aceste cazuri prezentând și comorbidități. 

Menționăm că riscul copiilor, adolescenților și adulților tineri de a dezvolta miocardită și pericardita (afecțiuni grave ale 
cordului) este menționat în literatura de specialitate cu valori între 50 și 120 de cazuri la 1 milion de doze administrate. Aceste 
valori de risc cresc semnificativ după a doua doză administrată, adolescenții și adulții tineri dezvoltând o reacție imunologică 
mai puternică, decât restul populației. În acest context, considerăm că este greșit, din punct de vedere medical și moral, ca 
persoanele cu vârste până în 30 de ani să fie expuse unor riscuri inutile. 

Pentru cei care susțin vaccinarea copiilor, adolescenților și adulților tineri, le aducem aminte de jurământul lui Hipocrat, 
cât și de jurământul de la Geneva al Asociației Medicale Mondiale (Geneva Declaration -World Medical Association): 

 “I will not use my medical knowledge to violate human rights and civil liberties, even under threat” 
„Nu îmi voi folosi cunoștintele medicale pentru a încălca drepturile omului și libertățile civile, chiar și sub 

amenințare”. 
În opinia AUR, dreptul superior al copilului trebuie să prevaleze și doar părinții sau tutorii de drept își pot lua 

responsabilitatea vacinării copiilor ori adolescenților. Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, prin organismele aflate în 
subordine, și nicio altă autoritate a statului român nu au voie, sub nici o formă, să intervină, să condiționeze sau să impună 
părinților decizia de a-și vaccina copiii. 

AUR este total împotriva obligativității vaccinării, atât a adulților, cât și a copiilor. 
Fiecare părinte este liber să decidă pentru el și copilul său. 

 
Deputat 

Muncaciu Sorin 
*** 
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Poliția de Frontieră 
Stimate domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, declaraţia mea politică se numeşte „Poliția de Frontieră" și vizează un subiect extrem de important. 
Dragi colegi deputați –  
Poliția de Frontieră Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne și este instituția specializată a statului care 

exercită atribuțiile ce îi revin cu privire la supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea și combaterea 
migrației ilegale și a faptelor specifice criminalității transfrontaliere săvârșite în zona de competență, respectarea regimului 
juridic al frontierei de stat, pașapoartelor și străinilor, asigurarea intereselor statului român pe Dunărea interioară, inclusiv 
brațul Măcin și canalul Sulina situate în afara zonei de frontieră, în zona contiguă și în zona economică exclusivă, respectarea 
ordinii și liniștii publice în zona de competență, în condițiile legii. 

Organism relativ tânăr, dar cu vechi tradiții de-a lungul veacurilor în asigurarea ordinii la granițele române, Poliția de 
Frontieră se afirmă ca o instituție cu personalitate proprie și individualitate în executarea misiunilor, fiind în măsură să scoată 
în evidență, încă de la frontieră, adevărata imagine a statului de drept și autentica democrație și civilizație a poporului român. 

Cu aproximativ 3.150 kilometri de graniță aflată în responsabilitate, Poliția de Frontieră Română se confruntă 
permanent cu o problematică extrem de variată și cu diverse motivații ilicite de tranzitare a frontierei române, pornind de la 
migrația ilegală, traficul cu stupefiante, armament și autoturisme furate și terminând cu contrabanda, sub toate formele ei de 
manifestare. 

Organizată după modelul instituțiilor similare din statele UE, Poliția de Frontieră Română depune eforturi susținute pe 
linia prevenirii și combaterii fenomenelor infracționale transfrontaliere și pentru aplicarea și respectarea legislației interne și 
internaționale în vigoare, astfel încât, la frontierele României, activitățile specifice să se alinieze standardelor internaționale. 

Data de 24 iulie a fost desemnată ca Ziua Poliției de Frontieră Române prin articolul nr. 45 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române. 

Alegerea acestei date este legată de unirea celor două structuri grănicerești din Moldova și Țara Românească de către 
domnitorul Alexandru Ioan Cuza din data de 24 iulie 1864. 

Prin Înaltul Decret Domnesc numărul 893 din 24 iulie 1864 al domnitorului Alexandru Ioan Cuza se prevedea 
organizarea grănicerilor din Moldova după modelul celui din Țara Românească și unirea celor două corpuri grănicerești. 

Ziua Poliţiei de Frontieră Române are o conotație istorică specială, pentru că marchează în fiecare an memoria colectivă, 
adică ne arată temeiurile din vremuri imemoriale pe care se aşează tradiţia apărării pământului nostru. 

Poliția de Frontieră Română a urmărit permanent - în cadrul proceselor de transformare instituțională derulate în ultimii 
ani - crearea unei instituții funcționale, moderne, compatibile cu structurile similare din țările membre ale Uniunii Europene și 
capabile să combată eficient fenomenele infracționale transfrontaliere. 

Prin reorganizările etapizate, înfăptuite începând din anul 2001, s-a avut în vedere optimizarea structurii, în special 
pentru îmbunătățirea practicilor de lucru și dezvoltarea eficacității în supravegherea și controlul fizic al frontierelor României, 
dar și pentru a răspunde riscurilor generate de infracționalitatea transfrontalieră, a crește capacitatea de realizare a analizelor de 
risc operaționale și, nu în ultimul rând, pentru crearea condițiilor necesare creșterii capacității de pregătire a personalului 
propriu. 

De asemenea, după aderarea României la Uniunea Europeană, au fost create structuri de legătură între structura noastră 
și instituțiile europene, realizându-se astfel un canal direct de comunicare, în special pe linie operativă. 

În funcție de evoluția infracționalității transfrontaliere și de cerințele impuse de statutul de țară membră a Uniunii 
Europene, respectiv semnatară a Acordului Schengen, în viitor, Poliția de Frontieră Română va acționa pentru modificarea 
structurii sale organizatorice, astfel încât eficiența activităților sale să se mențină la un nivel maxim. 

Structura Poliției de Frontieră permite coordonarea unitară a activităților specifice derulate, asigurarea unui înalt nivel 
de supraveghere și control la frontiera terestră, maritimă și fluvială, combaterea migrației ilegale și a infracționalității 
transfrontaliere în zona de responsabilitate, precum și respectarea regimului juridic al frontierei de stat. 

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră este condus de un inspector general, numit prin ordin al ministrului de 
interne, care este ajutat de adjuncți. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră are în structura sa organizatorică direcții, 
servicii și birouri. 

Inspectoratele Teritoriale ale Poliției de Frontieră și Garda de Coastă sunt unități distincte în cadrul Inspectoratului 
General al Poliției de Frontieră, cu o competență teritorială determinată.  
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Instituțiile de învățământ pentru pregătirea și specializarea personalului asigură pregătirea inițială si continuă a 
personalului Poliției de Frontieră, contribuind esențial la creșterea nivelului de formare profesională, pe baza unui sistem 
performant, care corespunde cerințelor de securitate a frontierei României și practicilor europene în domeniu. 

Dispozițiile transmise în contextul COVID 19 trebuie puse în practică în mod eficient si, pe de altă parte, aceea de 
susținere a polițiștilor de frontieră care, în aceste zile, alături de personalul medical, se află în prima linie și interacționează 
direct cu participanții la trafic ce revin în țară din zone de risc. 

În contextul pandemiei COVID-19, pentru limitarea răspândirii virusului SARS COV 2 și pentru a proteja sănătatea 
tuturor persoanelor, la nivel internațional, cât și național, au fost necesare unele restricții de călătorie. Aceste măsuri au avut 
influențe majore în circulația internațională a persoanelor, fapt ce a condus la scăderea semnificativă a traficului de persoane și 
mijloace de transport prin punctele de frontieră, implicit la scăderea infracționalității transfrontaliere. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Nagy Vasile 
*** 

 

Lipsa forței de muncă 
Stimate domnule președinte,  
Stimați colegi, declarația mea politică se numește "Lipsa forței de muncă" și vizează un subiect extrem de important. 
Lipsa forței de muncă se îndreaptă spre nivelul de dinainte de pandemie, pierderile companiilor din cauza penuriei de 

forță de muncă se ridică la miliarde de euro, unele companii pot intra în insolvență din cauza penalităților pe care trebuie să le 
plătească pentru nerespectarea contractelor. 

Lipsa forței de muncă poate duce la scăderea ritmului de creștere al afacerii, la întârzierea livrării comenzilor către 
clienți, asumarea unor costuri mai mari cu forța de muncă existentă și a unor posibile penalități.  

Chiar dacă în pandemie au fost concedieri masive, iar speranța că întoarcerea românilor acasă, din cauza crizei sanitare, 
va acoperi deficitul de forță de muncă se risipește când ne uităm la datele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de 
Muncă. Este deficit de muncitori calificați în mai toate domeniile: electricieni, lucrători în mediu industrial, în producție, 
muncitori necalificați, lucrători comerciali, constructori, agenți de securitate, șoferi și confecționeri, dar și de specialiști cu 
studii superioare. 

În IT lipsa forței de muncă este în continuare o provocare, acest domeniu se confruntă cu un deficit mare de 
programatori, iar companiile au în plan anul acesta să mai angajeze personal ca să facă față cerințelor de digitalizare ale 
clienților. 

În general, pentru pozițiile de mijloc din fiecare domeniu, unde e nevoie de studii superioare și de mai multă 
specializare, există un mare deficit în piață, acesta se poate adânci și din cauza salariilor, acestea fiind momentan în România 
la extreme, între cele din retail și cele din IT. 

Lipsa de meseriași din România, din cauza lipsei de școli profesionale, a devenit o provocare pentru piața muncii. 
Desființarea acestora, în 2009, la decizia ministrul Educației de atunci, pe motiv că nu erau tineri să învețe o meserie are 
repercusiuni pe termen lung. După aceea, tinerii au fost îndrumați spre liceele teoretice sau cele tehnologice, unde intrau cu 
medii mici. Tendința tinerilor de a evita școlile profesionale și de a merge cu orice preț la un liceu teoretic se reflectă și în 
rezultatele de la bacalaureat, care sunt de la an la an tot mai slabe. 

În ultima perioadă însă numeroase multinaționale care dețin fabrici de componente pentru industria auto s-au aliat 
pentru a specializa elevii în sistemul de învățământ dual, în care tinerii au o mai mare pregătire practică, desfășurată în 
companii, pe parcursul celor trei ani de studii.  

Pentru că firmele nu mai găsesc forță calificată de muncă, trebuie să aloce resurse pentru a forma oamenii la locul de 
muncă, ceea ce presupune costuri semnificative.  

Românii preferă să nu muncească decât să facă asta pe salariul minim pe economie. Nivelul salariilor, beneficiile 
modeste, volumul de muncă și, uneori, chiar și distanța până la locul de muncă îi determină să ia decizia de a nu se angaja. 

Specializarea tinerilor în domenii care nu se caută în piață va accentua deficitul de candidați. Pe de altă parte, o altă 
prăpastie s-a creat între mediul educațional din România și cerințele pieței muncii.  

Deși reprezentanții mediului universitar se implică în diverse parteneriate cu agenții economici, aceste eforturi sunt 
uneori în zadar. Iar asta se vede în faptul că anual ies în câmpul muncii extrem de mulți tineri cu studii superioare cu alte 
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specializări decât cele care duc lipsă acută de candidați sau chiar dacă fac studii în domenii care se caută acestea nu sunt 
corelate cu realitățile din business. 

Tinerii din generația digitală vor pune un accent din ce în ce mai mare pe ce le oferă un job, pe flexibilitate, pe 
oportunitatea de a lucra oriunde, precum și pe managerul lor direct și echipa din care vor face parte.  

Guvernul trebuie să intervină cu reforme și investiții în domenii, precum: transport, mediu, schimbările climatice, 
energie, eficiență energetică, tranziție verde, turism, agricultură, educație, sănătate, mediu de afaceri, cercetare, inovare, 
digitalizare. 

Vă mulțumesc!                                                 Deputat 
Nagy Vasile 

*** 
 

Abandonul școlar și consimțământul politic al indiferenței 
 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
La recensământul din 2011, România avea o populaţie de 20,1 milioane de locuitori, iar în 2021, conform estimărilor 

INS, populaţia rezidentă a României era de 19,1 milioane de locuitori. Cel mai ridicat nivel al populaţiei României a fost 
înregistrat în anul 1992, când ţara avea 22,8 milioane de locuitori. 

În anul școlar 2018-2019, 6% dintre elevii din mediul urban au abandonat școala, comparativ cu 18,9% din mediul rural, 
conform datelor oficiale publicate de către Ministerul Educaţiei. Cele mai mari rate de abandon școlar sunt observate în 
comunitățile rurale sărace, unde perturbarea procesului educațional în timpul pandemiei a cauzat cele mai profunde pierderi la 
nivelul sistemului educațional. 

Reducerea abandonului școlar timpuriu este o componentă care impune măsuri imediate, cu atât mai mult, cu cât, ca 
urmare a crizei sanitare, nivelul abandonului școlar este mai degrabă în creștere decât în scădere. Așa cum ne așteptam, cifrele, 
încă destul de mari, ne plasează pe ultimul loc din Europa, din cauza sărăciei, a infrastructurii școlare necorespunzătoare și, de 
multe ori, a distanțelor mari de parcurs până la unitățile de învățământ, aspecte care obligă mulți elevi să părăsească școala, 
timpuriu. Cererea de digitalizare rapidă, precum și imposibilitatea efectuării cursurilor în timpul pandemiei, au prezentat noi 
obstacole în calea educației, care au fost exacerbate de problemele preexistente. 

Planul care se dorește a fi urmat, implică reducerea ratei abandonului școlar timpuriu la nivel național la 9% până în 
2030 - de la 15,7% în 2019 (16,4% în 2018 și 18,1% în 2017). Totuși, în cadrul unei conferințe de presă, urmată de ședința de 
Guvern, domnul ministru al Educației Sorin Câmpeanu a rămas strict în registrul declarativ, omițând să explice cum vor fi, 
efectiv, implementate aceste măsuri. Știm ca există 100-128 de elevi în fiecare dintre cele 3.250 de școli care fac parte din 
program. Guvernul este dispus să contribuie cu 200.000 EUR per unitate de învățământ și să finanțeze formarea specifică 
pentru 45.000 de profesori. 

Deoarece numărul elevilor cu medii mai mari de 8,50 în anul școlar 2021-2022 s-a dublat față de anii precedenți, în 
aceste condiții, ministrul Educației a considerat, nici mai mult, nici mai puțin, să modifice  standardul de acordare al burselor 
de merit, prin ridicarea pragului de la 9,50 în sus, în loc de 8,50 așa cum era anterior. Ca atare, cei 753.400 de elevi nu vor mai 
obține bursele de merit în semestrul II din anul școlar în curs, în condițiile în care numărul de elevi de la gimnaziu și liceu este 
de 1,5 milioane de elevi. 

Menționez faptul că finanțarea Planului Național pentru reducerea abandonului școlar este asigurată prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență și are o valoare totală aprobată de Comisia Europeană de 543 milioane Euro, fonduri 
nerambursabile. 

Vă reamintesc că aproximativ 2 miliarde de lei au fost cheltuiți pentru reducerea ratei de abandon școlar timpuriu, între 
2012 și 2021. Rata acestui indicator a scăzut de la 17,8 % în 2012 la 15,6 % în 2020, iar ținta de 11,3 % de micșorare a acestei 
rate, stabilit prin strategia de reducere a abandonului școlar timpuriu în 2020, nu a fost îndeplinită.  

Pe de altă parte, în județul Vaslui se găsesc 400 din cele 700 de școli, cu grup sanitar în aer liber, fără apă curentă sau 
încălzire și pardoseli din lemn care s-ar putea prăbuși în orice moment. Corupția și eludarea fondurilor publice de către oficialii 
locali a continuat să accentueze subdezvoltarea și problemele socio-economice în această regiune a țării. 

Județul Vaslui se menține în topul național în ceea ce privește rata șomajului, pe fondul unei crize a forței de muncă la 
nivel local. Consecințele lipsei de fortă de muncă calficată sunt dintre cele mai grave. Potrivit datelor Comisiei Naționale de 
Strategie și Prognoză, în anul 2023, județul Vaslui va avea o rată a șomajului de 7,6%, având în vedere că la sfârșitul anului 
2020, rata șomajului era de 7,32% . 
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Elevii care părăsesc timpuriu școala sunt cei cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, care au absolvit cel mult ciclul 
gimnazial, si nu își mai continuă, sub nici o formă, studiile sau formarea profesională.  

Nivelul de pregătire al cadrelor didactice are un impact major asupra calității educației, fapt care se traduce în procentul 
de peste 44% al analfabetismului funcțional în randurile populației României. Pregătirea deficitară a profesorilor conduce la 
perfomanțele slabe ale eleviilor, aspect reliefat și de rezultatele mediocre de la Evaluările Naționale, examenele de Bacalaureat 
sau testările care măsoară nivelul de pregătire al elevilor. 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi şcoală prin intermediul 
cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. O bună intervenţie a cadrului didactic, prin însuşi 
procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii, poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar care s-a accentuat. 

În calitate de mamă și deputat AUR de Vaslui, voi sustine copiii nostri. Copiii sunt bunul cel mai de preț al unei țări, iar 
modul în care cresc, se dezvoltă și sunt educați, este o garanție a stabilității și securității generațiilor viitoare. 

Deputat 
Raisa Enachi 

*** 
 

Redeșteptarea poporului român. Diminuarea pensiilor militare 
 
La un an după declarația politică intitulată "De ce pensiile militare nu sunt pensii speciale?" subiectul revine în 

actualitate într-un alt context.  
Iată că, după ce o viață întreagă militarii au contribuit prin activitatea proprie la construirea unei Românii care performa 

economic, aceștia sunt chemați iar să ajute țara jefuită timp de peste 30 ani de către guvernanți, de data acesta prin reducerea 
valorii pensiei începând cu ianuarie 2022. 

Această acțiune, dureroasă pentru familiile militarilor, este controversată pentru că pensia reprezintă un drept 
patrimonial individual, iar diminuarea ei atinge dreptul constituțional la proprietate și creează discriminări generând multe 
acțiuni în instanțe care, în mod constant și curajos, se pronunță în favoarea actualizării sau creșterii pensiilor militarilor. 

La un post de televiziune, în data de 07.01.2022, actualul ministru al apărării a făcut câteva precizări binevenite privind 
pensiile militare. Oare le-au înțeles cei îndrituiți să rezolve această problemă? 

Acestea sunt pensii de serviciu, nu speciale, pentru că statul contribuie la fondul de pensii atât pentru serviciul prestat de 
militari, cât și ca recompensă pentru privațiunile la care sunt supuși aceștia. 

Valoarea pensiilor este doar de 20% din bugetul M.Ap.N. Nu există pensii nesimțite așa cum le-au catalogat constant 
diferiți lideri din întregul spectru politic. 

Există pensii mari doar în zona justiției militare. Sistemul actual de pensii militare, din cauza unor acte normative: H.G. 
nr.1/2017, H.G. nr.848/2017, H.G. nr.937/2018, H.G. nr.935/2019, impuse de măsurile de adoptare a instituției militare a creat 
situația inacceptabilă în orice armată ca la grade și funcții egale să se plătească pensii diferite.  

Începând din anul 2017 se perpetuează această situație discriminatorie. Raportul între o pensie plătită cu 10 ani în urmă 
și una plătită în prezent este de 1/3. Precizez că pensiile militare nu au mai fost indexate din anul 2016. 

Țin să subliniez că statutul de membru N.A.T.O. al Armatei Române implică și problema pensiilor militare, permanent 
neglijată și eludată de către guvernanți, indiferent de culoarea politică. 

Oare această ignorare a problemei spinoase a armonizării sistemului pensiilor militare nu afectează capacitatea de 
mobilizare a rezervei armatei? 

Domnule prim-ministru prin măsura deloc onorantă adoptată la debutul lui 2022 vă înscrieți în galeria celor care au tăiat 
pensiile și veniturile românilor: Stănișoară, Oprea, Boc și Băsescu. 

Rămâneți în istorie ca generalul care a tăiat pensiile camarazilor militari, iar în toate armatele care se respectă acțiunea 
are un singur cuvânt definitoriu și lipsit de onorabilitate. 

Oare ce alte experimente sunt preconizate pentru pensionarii militari români de actuala putere?      
 

Deputat 
Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 

*** 
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Cetățenii români din toate colțurile lumii doresc respect! 
Stimate domnule președinte, 
Domnule prim-ministru,  
Stimați colegi, 
Nu demult, noi, parlamentarii AUR, am luat din nou ,,la picior” Europa, pentru a ne întâlni cu românii noștri ,,exilați” 

din țară de o clasă politică mult prea preocupată de propriile-i interese și prea arogantă pentru a vedea adevăratele probleme ale 
celor care ,,îngrașă” PIB-ul României an de an!  

Că vorbim de românii din Italia, Spania, Germania, Franța, Anglia, Irlanda sau de cei din Țările Nordice, toți reclamă un 
singur laitmotiv principal: Respect!  

Au plecat pentru a găsi o viață mai bună și o siguranță pentru familiile lor. Au plecat pentru că s-au săturat de corupția și 
de birocrația din România. Au plecat pentru că nu au mai văzut nicio speranță de trai decent în țara lor de baștină. Au plecat și 
au sufletul frânt de dor! Dor de casă, de sat, de prieteni, de biserică, de familie sau de tradițiile noastre unice!  

 Dar când se întorc în țară, încă de la frontieră începe umilința: cozi uriașe, ore întregi de așteptare, vorbe grele 
aruncate de anumiți funcționari, lipsa infrastructurii administrative, comportament absurd și arogant oriunde ar merge, de parcă 
ar fi ciumați, parcă nu ar fi frații noștri.  

 Acești oameni ne-au vorbit despre faptul că nu își pot aduce morții pentru a-i îngropa creștinește în țară din cauza 
costurilor exorbitante!  

 Ne-au spus că își doresc să se întoarcă acasă și mâine, dacă cei care conduc România le-ar putea oferi o legislație care 
să-i încurajeze să revină acasă! Dacă țara nu ar mai fi condusă de oameni străini de interesele României, ci de patrioți care să-
și iubească țara si poporul!  

 Frații noștri din Moldova de peste Prut ar dori să vină acasă și să fie considerați români cu drepturi depline, nu să fie 
umiliți și să li se recunoască cetățenia după 3-4 ani de la depunerea actelor.  

Totul ar putea fi atât de simplu, domnule prim-ministru, dacă v-ar păsa de poporul nostru. Nu mă aștept ca unor indivizi 
precum Iohannis, Arafat și alți naturalizați să le pese de români și România. Dar mă aștept ca măcar unui român să îi pese de 
români! 

Deputat 
Daniel-Gheorghe Rusu 

*** 
 

 Întrebări 
 
Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministru al Afacerilor Externe 
 

Completarea posturilor vancante de Consuli generali, consuli, viceconsuli  
și agenți consulari ai României peste hotare 

Stimate domnule ministru, 
Potrivit unor informații primite de la românii din diverse state din cuprinsul circumscripției electorale nr. 43 pentru 

cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara granițelor țării, în mai multe Consulate generale ale României există, deja 
de un timp apreciabil, posturi vacante de Consuli generali, consuli, viceconsuli și agenți consulari.  

Faptul în sine constituie, în opinia noastră, o problemă și comportă urmări negative asupra modului de funcționare a 
acestor Consulate ale țăriii noastre. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 
1. Numărul de posturi de Consuli general, consuli, viceconsuli și agenți consulari vacante în prezent în Consulatele 

României, defalcat pe fiecare stat de acreditare și circumscripție consulară. 
2. În ce termen Ministerul Afacerilor Externe ar putea soluționa problema completării posturilor vacante Consuli 

generali, consuli, viceconsuli și agenți consulari, astfel încât Consulatele României de peste hotare să poată funcționa la 
capacitate normală. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit,        Deputat 

Boris Volosatîi 
*** 
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Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru al României 
 

Transportoarele Blindate ale Armatei Române 
Stimate domnule prim-ministru, 
Legat de transportoarele amfibii blindate TAB – cum probabil cunoașteți foarte bine, România a dezvoltat capabilitatea 

de proiectare și capacitățile de producție de TAB-uri înca din anii ’60 și’70, la firma Automecanica Moreni. Este o capacitate 
strategică de care România are în continuare nevoie și pe care trebuie să o suțtină. Din păcate, Automecanica Moreni este 
lăsată, parcă intenționat să se stingă fără a fi sprijinită să finalizeze testele de omologare a modelului SAUR 2, despre care 
lideri din echipa de proiectare și din sindicatele locale atestă că este un model foarte bine proiectat, care a dovedit prin testare 
că are blindaj rezistent la nivel STANAG 4A, care ar putea fi foarte competitiv și pentru comercializare externă, fiind optim 
pentru export. 

Cum se poate ca de ani de zile să se tot tergiverseze finalizarea omologării noului TAB de la Moreni (de prin 2008-2009 
de când MApN a început să importe transportoare Piranha) si s-a ajuns acum în situația în care se discută despre un import 
masiv Piranha de la General Dynamics (chiar dacă, în cel mai bun caz, ar fi asamblate la București, dar fara offset de know-
how)? O astfel de decizie iresponsabila ar pune efectiv cruce pe capacitatea autohtonă de proiectare și producție de TABuri la 
Moreni. Amintesc de calitatea îndoielnică dovedită de primul lot Pirhana din 2007, care au fost furnizate cu probleme grave 
ale turelelor, care erau nefuncționale și care au necesitat perioade lungi de reparație și retehnologizare. 

Este revoltător ca după toate problemele grave pe care România le-a întâmpinat cu firma General Dynamics-Mowag în 
anii 2007-2008, decizia unor factori iresponsabili de la Guvern, MApN și ROMARM a fost să se încheie, fără licitație, un 
contract adițional masiv, cu aceeași firma GD-Mowag, pentru un lot nou de peste 220 transportoare Piranha 5, care nici măcar 
nu sunt amfibii. 

Considerăm ca fiind necesară susținterea, din pozitia de Prim Ministru, a performanței și a producției industriale 
autohtone în acest domeniu, un exemplu relevant fiind potențialul firmei Automecanica Moreni și implicit al Statului Român, 
în direcția dezvoltării acestor TABuri la Moreni și a dotării MApN-ului cu ele. Trupele terestre de infanterie ale armatei 
române ar fi mândre să lupte în TABuri proiectate și construite în România, iar Romarm ar avea un produs competitiv pentru 
export care ar rotunji veniturile bugetare. 

Investițiile necesare ar fi mult mai mici decât costurile necesare dotării armatei cu transportoare echivalente din import. 
Iar beneficiile pe termen lung ar fi numeroase, iată câteva din ele : 

- Menținerea strategică a capacității de proiectare și producție în interiorul României. O decizie fără orizont de a 
continua importul acestor transportoare de la firma MOWAG ar duce, fara doar și poate, la distrugerea și a ceea ce a mai rămas 
din capacitatea de proiectare și producție care mai există la Automecanica Moreni; 

- Menținerea și crearea de noi locuri de muncă cu înaltă calificare în domeniul proiectarii, și nu doar de producție de 
linie. Astfel de locuri de muncă în inginerie, proiectare, testare și perfecșionare de tehnologii performante ar aduce și multiple 
alte beneficii colaterale – dezvoltarea unei industrii pe orizontală a furnizorilor, alături și de alte industrii complementare, de 
exemplu din area HORECA, etc.; 

- Dispariția firmei Automecanica Moreni ar fi încă o tragedie a industriei românești, încă un eșec dureros adăugat în 
lungul șir de firme românești industriale cu renume și experiență care au fost pur și simplu devalizate, distruse, pulverizate 
dupa 1989 – cum ar fi ARO, ROMAN, Electroputere Craiova, Tractoare Brasov, IAR Brasov, IAR Craiova, UCM Resița, etc; 

- Ascendent moral al trupelor terestre de a luptă într-un vehicul TAB produs în România. 
În acest context, domnule Prim-Ministru, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1) Care este stadiul omologării noului TAB produs la firma Automecanica Moreni? 
2) Care sunt perspectivele de investiție și utilizare în cadrul Armatei Române al acestui transportor, precum și a altor 

mijloace mecanice produse în România? 
3)  În ce stadiu se află procedura de achiziție, respectiv dotare cu transportoare Piranha a Armatei Române? 
4) Care sunt perspectivele și ce inițiative aveți în domeniul susținerii industriei de armament din România, punând accent 

pe producția națională, iar nu simple asamblări ale unor produse din import? 
Solicit răspuns in scris. 

Cu deosebită considerație,        Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
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Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naţionale 
 

Transportoarele Blindate ale Armatei Române 
Stimate domnule ministru, 
Legat de transportoarele amfibii blindate TAB – cum probabil cunoașteți foarte bine, România a dezvoltat capabilitatea 

de proiectare și capacitățile de producție de TAB-uri înca din anii ’60 și’70, la firma Automecanica Moreni. Este o capacitate 
strategică de care România are în continuare nevoie și pe care trebuie să o suțtină. Din păcate, Automecanica Moreni este 
lăsată, parcă intenționat să se stingă fără a fi sprijinită să finalizeze testele de omologare a modelului SAUR 2, despre care 
lideri din echipa de proiectare și din sindicatele locale atestă că este un model foarte bine proiectat, care a dovedit prin testare 
că are blindaj rezistent la nivel STANAG 4A, care ar putea fi foarte competitiv și pentru comercializare externă, fiind optim 
pentru export. 

Cum se poate ca de ani de zile să se tot tergiverseze finalizarea omologării noului TAB de la Moreni (de prin 2008-2009 
de când MApN a început să importe transportoare Piranha) si s-a ajuns acum în situația în care se discută despre un import 
masiv Piranha de la General Dynamics (chiar dacă, în cel mai bun caz, ar fi asamblate la București, dar fara offset de know-
how)? O astfel de decizie iresponsabila ar pune efectiv cruce pe capacitatea autohtonă de proiectare și producție de TABuri la 
Moreni. Amintesc de calitatea îndoielnică dovedită de primul lot Piranha din 2007, care au fost furnizate cu probleme grave 
ale turelelor, care erau nefuncționale și care au necesitat perioade lungi de reparație și retehnologizare. 

Este revoltător ca după toate problemele grave pe care România le-a întâmpinat cu firma General Dynamics-Mowag în 
anii 2007-2008, decizia unor factori iresponsabili de la Guvern, MApN și ROMARM a fost să se încheie, fără licitație, un 
contract adițional masiv, cu aceeași firma GD-Mowag, pentru un lot nou de peste 220 transportoare Piranha 5, care nici măcar 
nu sunt amfibii. 

Considerăm ca fiind necesară susținterea performanței și a producției industriale autohtone în acest domeniu, un 
exemplu relevant fiind potențialul firmei Automecanica Moreni și implicit al Statului Român, în direcția dezvoltării acestor 
TAB-uri la Moreni și a dotării MApN-ului cu ele. Trupele terestre de infanterie ale armatei române ar fi mândre să lupte în 
TABuri proiectate și construite în România, iar Romarm ar avea un produs competitiv pentru export care ar rotunji veniturile 
bugetare. 

Investițiile necesare ar fi mult mai mici decât costurile necesare dotării armatei cu transportoare echivalente din import. 
Iar beneficiile pe termen lung ar fi numeroase, iată câteva din ele : 

- Menținerea strategică a capacității de proiectare și producție în interiorul României. O decizie fără orizont de a 
continua importul acestor transportoare de la firma MOWAG ar duce, fara doar și poate, la distrugerea și a ceea ce a mai rămas 
din capacitatea de proiectare și producție care mai există la Automecanica Moreni; 

- Menținerea și crearea de noi locuri de muncă cu înaltă calificare în domeniul proiectarii, și nu doar de producție de 
linie. Astfel de locuri de muncă în inginerie, proiectare, testare și perfecșionare de tehnologii performante ar aduce și multiple 
alte beneficii colaterale – dezvoltarea unei industrii pe orizontală a furnizorilor, alături și de alte industrii complementare, de 
exemplu din area HORECA, etc.; 

- Dispariția firmei Automecanica Moreni ar fi încă o tragedie a industriei românești, încă un eșec dureros adăugat în 
lungul șir de firme românești industriale cu renume și experiență care au fost pur și simplu devalizate, distruse, pulverizate 
dupa 1989 – cum ar fi ARO, ROMAN, Electroputere Craiova, Tractoare Brasov, IAR Brasov, IAR Craiova, UCM Resița, etc; 

- Ascendent moral al trupelor terestre de a luptă într-un vehicul TAB produs în România. 
În acest context, domnule ministru, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări:   
1. Care este stadiul omologării noului TAB produs la firma Automecanica Moreni?  
2. Care sunt perspectivele de investiție și utilizare în cadrul Armatei Române al acestui transportor, precum și a altor 

mijloace mecanice produse în România?  
3. În ce stadiu se află procedura de achiziție, respectiv dotare cu transportoare Piranha a Armatei Române?  
4. Care sunt perspectivele și ce inițiative aveți în domeniul susținerii industriei de armament din România, punând accent 

pe producția națională, iar nu simple asamblări ale unor produse din import? 
Solicit răspuns in scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Dan Tanasă 
*** 
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Adresată domnului Ionel Ciucă, prim-ministru al României 
 

Ultima analiză a Guvernului României privind ultima analiză a Guvernului României privind situația aplicării 
prevederilor cuprinse în documentele internaționale și europene în domeniul protecției persoanelor aparținând 

minorităților naționale în statele în care există comunități de români, precum și situația aplicării prevederilor cuprinse 
în acordurile și programele în vigoare 

Stimate domnule prim-ministru, 
Potrivit prevederilor alin. (2), art. 3, al Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, ”Guvernul 

României analizează periodic situația aplicării prevederilor cuprinse în documentele internaționale și europene în domeniul 
protecției persoanelor aparținând minorităților naționale în statele în care există comunități de români, precum și situația 
aplicării prevederilor cuprinse în acordurile și programele în vigoare”. 

Am încercat, fără succes, să identificăm pe pagina de internet a Guvernului României analizele efectuate periodic 
privind situația aplicării prevederilor cuprinse în documentele internaționale și europene în domeniul protecției persoanelor 
aparținând minorităților naționale în statele în care există comunități de români, precum și situația aplicării prevederilor 
cuprinse în acordurile și programele în vigoare. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 
1. Care este periodicitatea cu care Guvernul României a analizat în ultimii 10 ani situația aplicării prevederilor cuprinse 

în documentele internaționale și europene în domeniul protecției persoanelor aparținând minorităților naționale în statele în 
care există comunități de români, precum și situația aplicării prevederilor cuprinse în acordurile și programele în vigoare. 

2. Rezultatele ultimei analize a situației aplicării prevederilor cuprinse în documentele internaționale și europene în 
domeniul protecției persoanelor aparținând minorităților naționale în statele în care există comunități de români, precum și 
situația aplicării prevederilor cuprinse în acordurile și programele în vigoare. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit, 

Deputat 
Boris Volosatîi 

*** 
 
Adresată domnului  Barna Tanczos, ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor  

                
Clarificări asupra modificării albiei cursului de apă din comuna Băltătești, județul Neamț 

Stimate domnule ministru, 
Doresc să atrag atenția asupra situației mutării albiei pârâului care traversează comuna Băltătești, județul Neamț, situație 

care mi-a fost semnalată de către un locuitor al acestei localităti. 
Astfel, vă aduc la cunoștință,faptul că albia acestui pârâu a fost mutată de către un locuitor al comunei Băltătești, vecin 

cu persoana care a semnat situația de față, în scopul depozitării deșeurilor ce au rezultat de la demolarea a două case și un 
grajd. Este important de menționat că deșeurile constau în plăci de azbest, plastic și moloz amestecat cu resturi ce au provenit 
din demolări.  

Au fost făcute încă din luna mai a anului 2020, sesizări scrise, din partea locuitorilor localității mai sus menționate, către 
Primăria Băltătești, Apele Române, Agenția de Protecție a Mediului si Garda de Mediu a județului Neamț. Au fost primite 
răspunsuri, dar măsurile care se intenționau a fi luate nu s-au pus în aplicare, nimic concret nu s-a întamplat, mai mult, 
persoana care a făcut modificarea cursului de apă, a îngrădit cu gard vechea albie unde a îngropat deșeurile specificate 
anterior. În plus, instituțiile către care au fost făcute aceste sesizări îți pasează responsabilitatea una alteia. 

În speranța că legea trebuie să fie respectată si aplicată în România, cu atât mai mult, cu cât situația pe mediu la nivelul 
țării este în plină procedură de infringement si nu putem rămâne indiferenți, vă solicit să îmi transmiteți un raport de control 
legat de situația prezentată, împreună cu soluțiile concrete, pertinente și viabile în vederea remedierii acestei stări de fapt. 

Solicit răspuns scris. 
Cu respect,         Deputat 

Mitrea Dumitrina 
*** 
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Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe  
 

Ignoranța Sectiei Consulare a României la Paris este un afront la adresa durerii familiei Strugariu. 
 
Domnule ministru, 
La data de 05.07.2021 domnul Strugariu Gheorghe tatal decedatului Strugariu Nicolae, omorât la data de 29.01.2017 in 

regiunea Selestat din Franta, s-a adresat prin avocat, cu un email Sectiei Consulare a Romaniei la Paris pentru a afla noi 
informații depre circumstantele decesului fiului său Strugariu Nicolae născut la 29.04.1973 la Stroiesti, judetul Suceava, cu 
ultim domiciliu în sat Hintesti nr.800 A, comuna Hintesti judetul Suceava. 

La data de 08.02.2017 Sectia Consulară a transmis un email familiei unde se precizeaza ca s-a întocmit dosarul 72/2017 
al Jandarmeriei Selestat, în cazul morții lui Strugariu Nicolae în urma unui traumatism cranian. În data de 05.07.2021, domnul 
Strugariu Gheorghe a solicitat ajutorul secției Consulare pentru a intra în posesia actelor și a informațiilor relevante din acest 
dosar privind circumstanțele și autorii faptei de omor asupra lui Strugariu Nicolae din data de 29.01.2017. 

Față de această situație, vă rugăm să ne răspundeți la următoarea întrebare: 
1. Când va răspune Sectia Consulară din Paris la solicitarea domnului Strugariu Gheorghe privind furnizarea 

informatiilor relevante din dosarul format în acest caz cu privire la circumstanțele și autorii faptei de omor asupra lui Strugariu 
Nicolae. 

2. Solicităm să faceți demersuri pentru a obține informații despre circumstanțele morții lui Strugariu Nicolae precum și 
numele autorilor și pedeapsa aplicată. 

Solicit răspuns în scris și oral. 
Deputat     Deputat 

Acatrinei Dorel Gheorghe   Lucian Florin Puscașu 
*** 

 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului și Apelor și Pădurilor 

  
Poluarea aerului în municipiul Craiova ca urmare a nerespectării condițiilor de mediu de către CET II Craiova 

 
Stimate domnule ministru,  
Având în vedere episoadele repetate de poluare extrem de intensă a aerului în municipiul Craiova cu cenușă și alte 

substanțe dăunătoare pentru sănătatea populației, de către CET II Craiova, răspândite în condiții de vânt, cum s-a întâmplat în 
data de 29.01.2022, așa cum s-a putut vedea și în imaginile făcute public în ultima perioadă,  

Prin prezenta, vă rugăm să ne răspundeți: 
1. Cum a monitorizat Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice în perioada ultimilor 2 ani poluarea aerului în 

municipiul Craiova și cu ce rezultate? 
2. Care sunt condițiile de mediu care au fost impuse CET II Craiova de către Ministerul Mediului și Schimbărilor 

Climatice în vederea respectării legislației în domeniu? Detaliați. 
3. Care sunt constatările organelor de specialitate ale Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și sancțiunile 

aplicate de acestea CET II Craiova în ultimii doi ani pentru poluarea aerului craiovenilor? 
4. Câte persoane din conducerea CET II Craiova sau a societății care o patronează au răspuns contravențional, disciplinar 

sau patrimonial în ultimii doi ani pentru poluarea aerului craiovenilor și care au fost sancțiunile aplicate acestora? 
5. Care este nivelul maxim admis de poluare a aerului în zona CET II Craiova și când, respectiv cu cât, s-au înregistrat 

depășiri ale acestui nivel maxim? 
Solicit răspuns scris.  
Cu deosebită considerație,      Deputat  

Ringo Dămureanu 
*** 
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Adresată domnului  prof. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Statistica rezultatelor testelor anti-COVID RT-PCT efectuate gratuit  
la Spitalul de boli infecțioase ”Victor Babeș” din Craiova 

 Stimate domnule ministru, 
Având în vedere Dreptul fundamental al cetățenilor României la ocrotirea sănătăţii, garantat prin art. 34 din Constituție, 

potrivit căruia Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice, dată fiind, în plus, criza datorată 
de pandemie și măsurile succesive luate de Guvern pe linia vaccinării populației, vă rog să ne răspundeți:  

- Care este statistica rezultatelor testelor anti-COVID RT-PCT efectuate gratuit la Spitalul de boli infecțioase 
”Victor Babeș” din Craiova începând cu 14.01.2022 ? 

Solicit răspuns scris.       Deputat 
Ringo Dămureanu 

*** 
 
Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministru Afacerilor Externe 

 
Măsurile luate de MAE român pentru ca etnicii români  

din Valea Timocului, Serbia, să-și declare identitatea la referendum 
Domnule ministru, 
În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, deputaţii şi 

senatorii sunt în serviciul poporului. 
Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi aleşi 

ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în 
serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni. 

În temeiul Art. 7 din Constituție, România sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi 
acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea 
legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt. 

Prin Legea nr. 299/2007, rep., privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modif. și compl. ult., persoanele 
care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoane de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi 
cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi, precum: 
rumâni, valahi, vlahi, vlasi etc. şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus, sunt denumite români de 
pretutindeni. 

În urmă cu aproximativ un an v-am adresat o interpelare referitoare la situația din Republica Serbia, stat în care se 
menifestă expres intenția de a recunoaște o falsă minoritate, denumită ”vlahă”, țara vecină refuzând să recunoască minoritatea 
română din Valea Timocului și inventând o limbă falsă.  

Răspunsul Excelenței Voastre, anume că țara noastră se rezumă doar la ”urmărirea cu atenție” a situației din țara vecină, 
a fost nemulțumitor pentru comunitatea etnică românească din Timoc, vorbitori de limbă română, nu ”vlahă”. 

În Serbia a venit însă ”momentul adevărului”: recensământul național. 
Din câte cunoaștem, Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada de la Belgrad și Consulatul de la Zaiecear, nu a făcut 

însă niciun pas spre a ajuta minoritatea românească din Valea Timocului să își recunoască și declare etnia adevărată, aceasta 
fiind lasată în continuare de izbeliște de către Țara Mamă. 

Etnicii români susțin că la precedentul recensământ, recenzorii sârbi ar fi completat fișele cu creionul, iar în cazul 
românilor li s-ar fi explicat că nu trebuie să își declare etnia, dând astfel posibilitatea ca ulterior să aibă loc abuzuri.  

Ca o consecință a acestui fapt, românii din Serbia, prin intermediul Congresului Românilor din Serbia (CRS), încearcă 
de unii singuri, părăsiți de țara mamă, să conștientizeze fiecare persoană de importanța declarării reale a etniei. 

Aceștia susțin că România, prin nici o instituție abilitată, precum Guvernul – prin MAE sau Departamentul pentru 
Românii de Pretutindeni, sau Innsitutul Cultural Român, nu sprijină comunitatea românească din Valea Timocului în această 
campanie, ceea ce întărește gustul amar pe care etnicii români de aici îl au față de indiferența manifestată de autoritățile din 
Țara Mamă. 
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Greutățile pe care Ministerul român de Externe, prin Consulatul general de la Zajecar, le opune în mod constant fraților 
români din Timoc în obținerea cetățeniei române, prin proceduri complicate și nelucrarea vreme de mulți ani a fiecăreia dintre 
cererile acestora, reprezintă implicit piedici pe care MAE român le pune însăși recunoașterii ca români etnicilor ”vlahi” din 
Valea Timocului. 

Comparați-vă cu alte țări cu voință, precum Ungaria, care acordă cetățenie fară nicio problemă tuturor etnicilor maghiari 
aflați în afara granițelor țării. 

Prin prezenta, vă rugăm să ne comunicați, fără a utiliza obișnuitul limbaj diplomatic găunos și sterp, care sunt măsurile 
concrete și efective pe care le-ați luat și le-ați pus în aplicare prin Ambasada de la Belgrad și Consulatul general de la Zaiecear, 
pentru ca etnicii români din Valea Timocului să se poată informa și să își poată declara și asuma în mod liber și corect etnia 
română, la recensămantul care urmează în Serbia. 

Solicităm răspuns scris. 
Cu deosebită considerație,      Deputat 

Ringo Dămureanu 
*** 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministru Afacerilor Externe 
 

Măsurile luate de MAE român pentru ca etnicii aromâni din Albania să-și declare identitatea la referendum 
 
Domnule ministru, 
În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, deputaţii şi 

senatorii sunt în serviciul poporului. 
Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi aleşi 

ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în 
serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni. 

În temeiul Art. 7 din Constituție, România sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi 
acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea 
legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt. 

Prin Legea nr. 299/2007, rep., privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modif. și compl. ult., persoanele 
care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoane de origine română şi cele aparținând filonului lingvistic şi 
cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi, precum: 
aromâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi etc. şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus, sunt denumite 
români de pretutindeni. 

În vizitele pe care le-am făcut în ultima perioadă la comunitatea tradițională aromână din Albania, ni s-au adus la 
cunoștință aspecte care nu fac cinste Ministerului român de Externe, legat de atitudinea lucrătorilor acestuia, plătiți de Poporul 
român din bani publici, față de etnicii aromâni din această țară. 

Evaluarea neoficială a organizațiilor civice ale acestor etnici de origine română vorbește de un număr de aproximativ 
700.000 de aromâni în Albania, ceea ce ar însemna aproximativ o cincime din populația acestui stat. 

La ultimul recensământ efectuat în Albania, în anul 2011, grupurile etnice minoritare îi vizau pe greci 3–6% și alții 2%, 
categorie în care eventual ar putea intra etnicii români, dar care nu s-au declarat ca atare, nefiind asistați de nimeni. 

Acum a venit din nou ”momentul adevărului”: un nou recensământ. 
Din câte cunoaștem, Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada de la Tirana, nu a făcut însă niciun pas spre a ajuta 

minoritatea românească din Albania să își recunoască și declare etnia adevărată, aceasta fiind lasată în continuare de izbeliște 
de către Țara Mamă. 

Ca o consecință a acestui fapt, aromânii din Albania, prin intermediul organizațiilor lor, încearcă de unii singuri, părăsiți 
de Țara Mamă, să conștientizeze aromân cu aromân de importanța declarării reale a etniei. 

 
Aceștia susțin că România, prin nici o instituție abilitată, precum Guvernul – prin MAE sau Departamentul pentru 

Românii de Pretutindeni, sau Institutul Cultural Român, nu sprijină comunitatea aromână din Albania în această campanie, 
ceea ce întărește gustul amar pe care etnicii aromâni de aici îl au față de indiferența manifestată de autoritățile din Țara Mamă. 

Greutățile pe care Ministerul român de Externe, prin Ambasada de la Tirana, le opune în mod constant fraților aromâni 
din Albania în obținerea cetățeniei române, prin proceduri complicate și descurajarea acestora de a depune cereri, pe motiv că 
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”nu e momentul”, reprezintă implicit piedici pe care MAE român le pune însăși recunoașterii ca români a aromânilor din 
Albania. 

Comparați-vă cu alte țări cu voință, precum Ungaria, care acordă cetățenie fară nicio problemă tuturor etnicilor maghiari 
aflați în afara granițelor țării. 

Prin prezenta, vă rugăm să ne comunicați, fără a utiliza obișnuitul limbaj diplomatic găunos și sterp:  
1. Câte cetățenii au fost acordate în ultimii 5 ani aromânilor din Albania? 
2. Care sunt măsurile concrete și efective pe care le-ați luat și le-ați pus în aplicare prin Ambasada de la Tirana, pentru 

ca etnicii aromâni din Albania să se poată informa și să își poată declara și asuma în mod liber și corect etnia română, la 
recensămantul care urmează în Albania. 

Solicităm răspuns scris. 
Cu deosebită considerație,      Deputat 

Ringo Dămureanu 
*** 

 
Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministru Afacerilor Externe 
 

Accesul cetățenilor români în serviciile consulare din Germania 
Stimate domnule ministru, 
Pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, la adresa:  https://www.econsulat.ro/ s-a publicat o înștiințare referitoare la 

accesul cetățenilor români în serviciile consulare din Germania: „Începând cu 1 februarie 2022, accesul în oficiile consulare 
din Germania (Secția Consulară a Ambasadei României la Berlin, Consulatele Generale ale României la Bonn, Munchen și 
Stuttgart) se va face cu îndeplinirea uneia dintre condițiile 3G (vaccinat, vindecat sau testat negativ PCR sau antigen) sau 2G+ 
(vaccinat, vindecat plus test negativ PCR sau antigen). Regula se aplică inclusiv copiilor cu vârsta de peste 14 ani. Măsura a 
fost adoptată ca urmare a deciziei autorităților locale germane privind accesul cetățenilor în toate instituțiile publice. 
Îndeplinirea acestei cerințe de către solicitanții de servicii consulare va fi verificată odată cu accesul în spațiile de lucru ale 
oficiilor consulare. Vă mulțumim pentru înțelegere!”  

Având în vedere regulile mai sus-menționate și faptul că un consulat funcționează sub jurisdicție românească, vă solicit, 
stimate domnule ministru, să îmi comunicați dacă aceste consulate românești din Germania se află în subordinea României sau 
a Germaniei? Ce soluții alternative puneți la dispoziția cetățenilor români care doresc să beneficieze de servicii consulare? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,          Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Situația comunității românești din Ucraina și recunoașterea inexistenței „limbii moldovenești” 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere situația actuală din statul vecin Ucraina, unde îngrijorările cu privire la securitatea regională au crescut 

în mod exponențial, doresc să aduc în vedere o problemă stringentă, și anume situația comunității românești, băștinașă a unor 
regiuni istorice de asemenea românești, aflată în pericol constant de pierdere a identității și a culturii naționale. Cu atât mai 
mult, starea de conflict care se accentuează, și ipotetica mobilizare în masă a cetățenilor ucraineni va pune în pericol în mod 
special tinerii din comunitatea românească, aceștia fiind puși în situația unei înrolări masive, precum în cazul conflictului din 
2014. 

Ba mai mult, acum când statul român prin reprezentanții săi oficiali precum președintele Klaus Iohannis reiterează 
suportul față de integritatea teritorială a statului vecin Ucraina, suntem nevoiți să punem accent în acest context pe drepturile 
românilor din Maramureșul Istoric, Nordul Bucovinei, Herța, Hotin și Basarabia Istorică.  

Aducem aminte faptul că în afara unor discuții care nu s-au materializat deocamdată în acorduri concrete, statul vecin 
continuă să divizeze comunitatea românească prin aplicarea unor teorii și tactici sovietice, numind românii din anumite zone 
drept moldoveni, separându-i în mod artificial. Prin aceasta, comunitatea devine mai slabă din punct de vedere numeric, dar și 
ca forță de reprezentare sau ca grup etnic cu drepturi specifice. În timp ce prin declarații de presă și discuții telefonice se 
aclamă diferite realizări diplomatice, la Cernăuți se fac pregătiri pentru etapa regională și națională a Olimpiadei școlare de 
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limbă și literatură română, iar la Odesa - pentru clona acesteia, promovată la nivel de stat de Ministerul Educației și Științei din 
Ucraina - olimpiada de limbă și literatură "moldovenească"! 

În acest context, domnule Ministru, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1) Care este stadiul lucrărilor în cadrul „Comisiei mixte guvernamentale româno-ucrainene pe problemele 

minorităților naționale” cu privire la soluționarea și recunoașterea de către partea ucraineană a inexistenței limbii 
moldovenești? 

2) Dacă există planificată o vizită oficială din partea reprezentanților ministerului în mijlocul comunității românești 
din Sudul Basarabiei, actuala regiune Odesa, și în ce mod se menține un dialog activ cu asociațiile și grupurile de inițiativă 
românești din această regiune? 

3) Care este programul de activitate și planul de acțiuni al Centrului de Informare al României din Ismail pentru anul 
în curs, și totodată vă rugăm să ne informați cine face parte din conducerea acestui Centru, care sunt criteriile pentru ocuparea 
funcțiilor în cadrul conducerii și cum veți susține activitatea din această instituție care trebuie să servească intereselor statului 
român și a comunității românești din Sudul Basarabiei? 

4) Care sunt măsurile pe care Ministerul Afacerilor Externe le-a întreprins pentru a susține învățământul în limba 
română în Sudul Basarabiei (Bugeac), având în vedere că din cele 21 de școli românești rămase de la URSS în Bugeac a rămas 
doar una, restul fiind sau ucrainizate definitiv sau devenind mixte. 

Solicit răspuns in scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat  

Dan Tanasă 
*** 

Adresată domnului Cătălin Predoiu,  ministru al Justiției 
 

Respectarea demnității persoanelor care nu au descernământ. 
Stimate domnule ministru, 
Vă reamintesc că CCR a analizat excepția de neconstituționalitate a dispozitiilor art. 164 alin. 1 din Codul Civil care are 

următorul cuprins: „(1) Persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienaţiei 
ori debilităţii mintale, va fi pusă sub interdicţie judecătorească.” 

Conform deciziei CCR nr. 601/2020 avem datoria să dezvoltăm și să aplicăm reguli legislative care să asigure punerea 
în aplicare a deciziei CCR. 

Astfel, pentru persoanele cu dizabilități din România, s-a făcut un pas semnificativ în respectarea demintății acestora. 
Pentru a duce la îndeplinire obligaţiile prevăzute în Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilități, curtea desemnează 
Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, organ de specialitate al administraţiei 
publice centrale, cu personalitate juridică care, potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1002 asigură 
dezvoltarea cadrului normativ necesar în vederea alinierii legislației din domeniile proprii de competență în prevederile 
tratatelor și convențiilor internaționale la care România este parte, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor care revin din 
calitatea de stat membru al Uniunii Europene. 

Avand în vedere că prin decizia Curtii Constitutionale nr. 601/16 iulie, art. 164 alin. 1 Codul Civil a fost declarat 
neconstituțional, vă rog să îmi precizați care este situația și care sunt demersurile efectuate până în acest moment privitor la 
armonizarea legislatiei, prevederile tratatelor internaționale și a situatiei în fapt? 

Solicit răspunsul în formă scrisă. 
Cu mulțumiri,        Deputat 

Raisa Enachii 
*** 
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Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale  
  

Intenția participării la mobilizarea Armatei Române 
 

 În contextul actual al situației încordate de la granița ruso-ucraineană, când armata română își pune problema mobilizării, 
în vederea susținerii unui eventual război, este generată în rândul opiniei publice următoarea problemă:  

1. Care este disponibilitatea populației mobilizabile, pe categorii de vârstă (până la 35 de ani, între 35 de ani și 55 de ani, 
peste 55 de ani) de a participa la efortul militar al României în situația angrenării acesteia într-un conflict armat.  

Aștept răspuns scris, în termen legal.      
Deputat 

Gl.mr. prof.univ.dr. Nicolae N. Roman 
*** 

 
Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministru Afacerilor Externe 
  

Necesitatea unui Consulat permanent al României la Salzburg 
 
Stimate domnule ministru Bodgan Aurescu 
La începutul anului, în Austria, au fost înregistrați aproximativ 132.000 români, la care se mai adaugă cel puțin 50.000 

români care sunt fie muncitori sezonieri, fie români care au renunțat la cetățenia română, din cauza birocrației și a timpului 
foarte mare de așteptare pentru a li se elibera un act - acest lucru datorindu-se și fluxului mare de români care locuiesc în 
această țară, comunitatea noastră fiind pe locul 2 ca număr de locuitori, după austrieci, devansând comunitățile turcă și sârbă. 

Cu toate acestea, în Austria, funcționează doar Ambasada de la Viena care are multe lipsuri. În primul rând, programul 
cu publicul este doar de 6 ore în loc de 8 ore, din care 15 minute este timpul alocat unui cetățean român pentru rezolvarea unei 
probleme.  

În concluzie, având în vedere că sunt două ghișee, aproximativ 50 de persoane pot să își rezolve într-o zi problemele. 
Acest aspect este în dezavantajul românilor, deoarece numărul acestora fiind unul foarte mare, ambasada nu reușește, în acest 
interval orar, să satisfacă toate cererile. Al doilea aspect este închiderea liniei telefonice în cadrul ambasadei pentru efectuarea 
programărilor, în consecință românii trebuie să facă mai multe drumuri la ambasadă, unul pentru programare și unul pentru a 
rezolva problemele. 

Există, de asemenea, consulatele onorifice în Austria care sunt doar de decor, nivelul lor de implicare în viața 
comunității fiind zero, astfel românii de pe teritoriul Austriei trebuie să se deplaseze la Ambasada de la Viena, având de 
parcurs, nu de puține ori, distanțe foarte mari. 

De aproape 5 ani de zile este dat un Decret Prezidențial nr. 264/28.02.2017 privind înființarea Consulatului permanent 
al României la Salzburg. De atunci se știu problemele românilor din Austria și, în tot acest timp, numărul românilor a crescut 
semnificativ, problemele la fel, însă nimeni nu a luat atitudine.  

Înființarea unui Consulat permanent și la Salzburg ar facilita accesul unui număr mult mai mare de cetățeni la serviciile 
consulare, în special celor care locuiesc în regiunile vestice (Vorarlberg, Tirol, Salzburg). 

Având în vedere: 
 - numărul foarte mare de cetățeni români care trăiesc în Austria; 
 - contextul actual care îngreunează accesul cetățenilor români la serviciile         consulare; 
 - dreptul cetățenilor la serviciile consulare; 
 - întrevederea din octombrie 2021 cu domnul ambasador Emil Hurezeanu și promisiunea acestuia de a ajuta la 

facilitarea deschiderii Consulatului permanent de la Salzburg. 
Vă rog să-mi comunicați: 
- Care sunt motivele pentru care până astăzi, 08.02.2022, deși au trecut aproape 5 ani de zile de la comunicarea 

Decretului Prezidențial nr. 264/28.02.2017, nu există nici o informație cum că s-au făcut pașii necesari privind deschiderea 
Consulatului permanent român la Salzburg, precum nu se știe nici locul unde se va deschide și nici data? 

- Pe ce criterii se vor ocupa posturile aferente din cadrul Consulatului? Doresc să fie făcute publice și transparent 
concursurile pentru ocuparea posturilor,  deoarece functionari se pot găsi și în rândul comunității române din Austria. 

- Care este strategia Ministerului de Externe pentru a susține românii din Austria în a reuși să fie recunoscuți de către 
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statul austriac? 
- Care sunt motivele pentru care nu există transparență din partea Ambasadei și a Institutului Cultural Român din 

Viena? Am primit sesizări din partea comunității referitor la faptul că românii nu sunt anunțați de evenimentele care îi privesc, 
decât după ce acestea au avut loc. 

- Care este strategia pentru implementarea de programe culturale, sociale și sportive pentru copiii și tinerii români? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,      Deputat  

Darius Pop 
*** 

 
Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Stadiul de funcțiune ale Hidrocentralelor din România. 
Stimate domnule ministru, 
În contextul actual în care se află țara noastră cu privire la criza generată de creșterea intempestivă a prețurilor la energie 

electrică, vă rog să-mi transmiteți un răspuns la următoarele aspecte punctuale, astfel: 
1. Hidrocentralele: RUCĂR (județul Brașov), VOILA (sau BECLEAN, județul Brașov), AVRIG, ARPAȘU, SCOREIU 

(județul Sibiu), sunt în funcțiune la această dată? Dacă nu sunt, de la ce dată nu sunt și care este motivul pentru care nu sunt în 
funcțiune/ funcționale? 

2. Care e modivul nefuncționalitatii Hidrocentralelor de pe raul Olt?  
Deputat 

Sebastian-Ilie Suciu 
*** 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 
Clarificări asupra jaloanelor și țintelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență 
 
Stimate domnule ministru, 
Din cele 21 de jaloane şi ţinte din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă pe care guvernul le avea de atins până la 31 

decembrie 2021, au fost îndeplinite 13. Este adevărat, totuși, că patru dintre jaloanele şi ţintele neîndeplinite nu au fost din 
vina Guvernului, ci din cauza neînţelegerilor dintre Comisia Europeană şi Banca Europeană de Investiţii în legătura cu 
aplicarea criteriilor de mediu, situație întâlnită și în cazul Italiei sau Greciei, spre exemplu. 

Cu toate acestea, au rămas patru mari ținte care nu au fost atinse, fiind blocate sau în pericol de a fi blocate - 
Reorganizarea C.N.A.I.R. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere – S.A. (C.N.I.R.), Adoptarea strategiei de 
dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 şi aplicarea planului de acţiune, Grupul operativ pentru implementarea şi 
monitorizarea reformelor şi investiţiilor privind transformarea digitală și Intrarea în vigoare a unei ordonanţe a guvernului 
privind stabilirea mandatului legal al MIPE, al Ministerului Finanţelor şi al Autorităţii de Audit. 

Știind că dacă aceste ținte nu vor fi considerate îndeplinite de Comisia Europeană, cee ace va implica refacerea 
ordinelor de guvern ori a ordinelor de ministru, respectiv în cazul OUG-urilor, acestea putând fi completate sau refăcute de 
către Parliament, vă rog să îmi precizați următoarele:  

1. În ce stadiu se află cele patru ținte care nu au fost atinse și dacă, în prezent, este afectat gradul de eligibilitate al 
României în cazul neîndeplinirii lor? 

2. Ce măsuri, care pot conduce la îndeplinirea la timp a celor patru ținte amintite, are ministerul în derulare și care este 
stadiul lor de implementare? 

3. Care sunt măsurile propuse/adoptate de guvern care nu sunt adecvate/suficiente ori nu respectă criteriile din PNRR? 
Cu mulțumiri,       

Deputat 
Silviu-Titus Păunescu 

*** 
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Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarităţii Sociale 
 

Analizării posibilității de eliminare a inechităților din  legea  salarizării. 
 
Stimate domnule ministru, 
În data de 13 ianuarie 2021 ministerul pe care îl conduceți a dat un comunicat de presă cu privire la dezbaterea pe care 

ați avut-o cu reprezentanții sindicali în vederea analizării posibilitatii de eliminare a inechităților din legea salarizării. În acest 
moment o parte din personalul plătit din fonduri publice este nemulțumit de  Aplicarea Legii-cadru nr.153/2077 .  

Astfel vă rog stimate domnule Ministru să îmi furnizați concluziile acestei dezbateri și să precizați care sunt motivele 
pentru care legea salarizării nu s-a aplicat în special pentru categoriile care se încadrează în anexa nr III “ familia ocupațională 
de funcții bugetare „cultură“ unități de cultură” și când preconizați că veți avea posibilitatea să reluați aplicarea legii salarizării 
pentru aceste categorii.  

Vă mulțumesc. 
Solicit răspuns scris.         Deputat  

Dan Tanasă 
*** 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, viceprim-ministru, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu 
Stimate domnule viceprim-ministru, 
 Pe site-ul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, la capitolul Comunicate de presă ați anunțat că pe data de 22 

decembrie 2021, a apărut Ordinul Comun al ministrului Transporturilor și Infrastructurii și al ministrului Lucrărilor Publice și 
Administrației, prin care este aprobată schema de ajutor de stat pentru aeroporturile cu un trafic anual cuprins între 200 de mii 
și 3 milioane de pasageri. Prin aprobarea acestui Ordin se va asigura astfel acoperirea deficitului de lichidități cu care se 
confruntă un număr de 7 aeroporturi din România, din cauza crizei generate de pandemia COVID 19. Din păcate, această 
măsura nu se aplică și Aeroportului Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu (care este al treilea cel mai vechi aeroport 
din lume încă funcțional și cel mai vechi care nu și-a întrerupt activitatea aeronautică). După cum se știe, Aeroportul Băneasa a 
fost închis mai mult de zece ani pentru lucrări de reabilitare. De-a lungul anilor, până la închiderea din 2012, aeroportul a fost 
supus mai multor presiuni imobiliare, chiar se cerea desfiinţarea acestuia. După ce în 2009 avioanele au primit interdicţia de a 
mai decola şi ateriza seara pentru a nu deranja locuitorii din vecinătate, în 2011 s-au mutat toate zborurile low-cost, ca urmare 
a "tranformării aeroportului din Băneasa într-un city airport pentru curse business şi VIP". Înconjurat din toate părţile de 
proiecte imobiliare (rezidenţiale, comerciale, clădiri de birouri) aeroportul din Băneasa a devenit un obstacol în dezvoltarea de 
proiecte rezidenţiale. După ce aceste lucrări au fost finalizate anul trecut în noiembrie, ne așteptam ca, în acest prim trimestru 
din anul 2022, acesta să-și reia activitatea.  

Vă solicit, stimate domnule viceprim-ministru, să îmi comunicați care este situația actuală a acestui obiectiv strategic al 
României și când va fi deschis acest aeroport? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,           Deputat  

Dan Tanasă 
*** 

 
Adresată domnului Barna Tanczos,  ministrul Mediului Apelor și Pădurilor 

                
Clarificări asupra unei situații urgente privind dărâmarea a 18 poduri în comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț 

 
Stimate domnule ministru, 
Doresc să vă aduc la cunoștință o situație ce nu suportă amânare și necesită prezentarea de soluții imediate.   
În comuna Alexandru cel Bun din județul Neamț, datorită luptelor politice dintre PNL și USR, la nivelul Consiliului 

Local al Primăriei localitătii Alexandru cel Bun, s-a ajuns la presiuni inimaginabile, din partea consilierilor, către Apele 
Române, astfel fiind luată decizia de a fi darâmate 18 poduri și podețe.  
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Această situație este cunoscută de către Administația Bazinală de Apă Siret, care în loc să prezinte soluții, a considerat 
de cuviință să amendeze cu sume consistente localnicii acestei comune. 

Cele 18 poduri și podețe sunt vitale pentru locuitori, fiind căi de acces către locuințele cetățenilor din comună, multe 
dintre ele fiind construite înainte de anul 1990. 

Deoarece legislația este una ambiguă, așa cum se întâmplă de 32 de ani încoace și, cum nimeni nu s-a gândit, în acești 
ani, ce repercusiuni pot avea aceste hibe legislative asupra cetățenilor, acum, locuitorii comunei Alexandru cel Bun sunt puși 
în situația care ni se servește de zeci de ani, anume să “dărâmăm și să nu punem nimic în loc”.    

Pe acestă cale, vă solicit să dispuneți corpului de control aflat în subordinea dumneavoastră să efectueze o analiză 
completă a situației mai sus expuse, dar și să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Care au fost resorturile care au determinat instituțiile abilitate în a lua decizia de demolare a acestor poduri și podețe? 
2. Care sunt soluțiile imediate, optime si pertinente pe care le puteți înainta în vederea rezolvării, în cel mai scurt timp, a 

acestei stări de fapt. 
Solicit răspuns scris. 
Cu respect,        Deputat 

Mitrea Dumitrina 
*** 

 
Adresată domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Exportul și importul de animale vii 
Stimate domnule ministru, 
În România tradiția creșterii de animale ate o vechime apreciabilă. De asemenea, România este unul dintre exportatorii 

importanți de animale vii (ovine, caprine, bovine, cabaline, păsări etc.), în special în țările de tradiție musulmană sau iudaică, 
care nu importă carne congelată și în care sacrificarea animalelor trebuie să urmeze anumite reguli de natură religioasă. În 
această calitate, de exportator important, România este concurată de state extracomunitare care investesc sume considerabile în 
activități de lobby având ca scop limitarea și chiar blocarea exporturilor de animale vii din România. În același timp, România 
importă animale vii din străinătate, în special pentru scopuri reproductive și/sau de ameliorare a speciilor. 

În legătură cu acestea, Vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 
1. Care a fost volumul exporturilor de animale vii din România (pe capete de animale) în perioada 2011-2021, defalcat 

pe fiecare an al perioadei, fiecare țară de destinație, fiecare specie de animale vii. Ce poziție ocupă România printre 
exportatorii de animale vii în principalele 20 de state de destinație a acestui tip de exporturi și care sunt principalele state 
concurente ale României în domeniu. 

2. Care a fost valoarea acestor exporturi în perioada 2011-2021, defalcat pe fiecare an al perioadei, fiecare țară de 
destinație și fiecare specie de animale vii. 

3. Câte puncte de colectare a animalelor vii pentru export există în România, defalcat pe fiecare unitate administrativă de 
nivelul II. 

4. Care a fost volumul importurilor de animale vii în România (pe capete de animale) în perioada 2011-2021, defalcat pe 
fiecare an al perioadei, fiecare țară de origine/import, fiecare specie de animale vii. 

5. Care a fost valoarea acestor importuri în perioada 2011-2021, defalcat pe fiecare an al perioadei, fiecare țară de 
origine/import și fiecare specie de animale vii. 

6. Ce măsuri de natură administrativă, normativă sau de alt ordin întreprinde sau intenționează să întreprindă Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru facilitarea exporturilor de animale vii, ca sursă importantă de venituri pentru 
crescătorii și exportatorii de animale din România. 

Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit,        Deputat  

Boris Volosatîi 
*** 
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Adresată domnului Ionel Ciucă, prim-ministru al României 
      domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministru al Afacerilor Externe 

 
Cum sunt aplicate efectiv prevederile art. 11 al Tratatului bilaterial de bază dintre România  

și Federația Rusă, din 4 iulie 2003, și cele ale art. 1 al Acordului dintre  
Guvernul Guvernul României și Guvernul Federației Ruse, din 9 iulie 2013 

 
Stimate domnule prim-ministru, 
Stimate domnule ministru, 
Tratatul privind relaţiile prietenești și de cooperare dintre România și Federaţia Rusă, semnat la Moscova la 4 iulie 2003 

și ratificat prin Legea nr. 24 din 3 martie 2004, prevede ca fiecare dintre părțile semnatare să respecte, asigure și protejeze 
drepturile membrilor minorităților rusă și, respectiv, română, indiferent de etnonimul cu care sunt desemnaţi sau cu care se 
autoidentifică aceștia. 

Articolul 11 al Tratatului bilateral de bază dintre România și Federaţia Rusă stipulează: „Părţile contractante respectă, 
asigură și ocrotesc, în condiţii de egalitate deplină în faţa legii, fără nicio discriminare, identitatea etnică, culturală, 
lingvistică și religioasă a persoanelor care locuiesc în România și care se consideră, conform originii lor, ca aparţinând 
minorităţii ruse și, respectiv, persoanelor care locuiesc în Federaţia Rusă și care se considera, conform originii lor, ca 
aparţinând minorităţii române, indiferent de apelativul folosit în privinţa lor în societate și de regiunile în care ele locuiesc pe 
teritoriul fiecărei părţi contractante. În acest scop, părţile contractante aplică normele și standardele Organizaţiei Naţiunilor 
Unite, Organizaţiei pentru Securitate și Cooperare în Europa și ale Consiliului Europei”. 

De asemenea, la 9 iulie 2013 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Guvernul României și Guvernul Federației Ruse 
privind deschiderea și condiţiile de funcționare a Institutului Cultural Român în orașul Moscova și a Centrului Rus de Știință 
și Cultură  în orașul București4. 

Conform acestui Acord internațional,”1. Partea română deschide în oraşul Moscova Institutul Cultural Român, denumit 
în continuare Institut, iar partea rusă deschide în oraşul Bucureşti Centrul Rus pentru Ştiinţă şi Cultură, denumit în 
continuare Centru. 2. Activitatea Institutului şi a Centrului se desfăşoară pe baza dispoziţiilor prezentului acord, a normelor 
dreptului internaţional şi conform legislaţiei statului de reşedinţă. În cazul României, legislaţia internă include de asemenea şi 
legislaţia Uniunii Europene. 3. Părţile pot, pe bază de înţelegere reciprocă, să deschidă institute şi centre în alte oraşe ale 
statului de reşedinţă, cu respectarea legislaţiei statului de reşedinţă”.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 
1. Cum au fost aplicate efectiv de către România și Federația Rusă prevederile articolului 11 al Tratatului privind 

relaţiile prietenești și de cooperare dintre România și Federaţia Rusă, din 4 iulie 2003.  
2. Cum au fost aplicate efectiv de către România și Federația Rusă prevederile articolului 1 al Acordului dintre 

Guvernul Guvernul României și Guvernul Federației Ruse, din 9 iulie 2013. 
Vă rugăm să transmiteți răspunsurile dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit, 

Deputat 
Boris Volosatîi 

*** 
 

Adresată  domnului Barna Tanczos, ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Anularea în România a cotelor de recoltă/extracție la specia prădătoare și invazivă șacal 
 

Stimate domnule ministru, 
Șacalul reprezintă o specie prădătoare invazivă, originară din nordul Africii și sudul Asiei, care a apărut în România în 

urmă cu aproximativ 50 de ani. De atunci specia s-a înmulțit exponențial, necontrolat, și a ajuns să fie observată în majoritatea 
județelor țării, unde face ravagii în ceea ce privește fauna locală și animalele din gospodării sau de la stâne. Am primit mai 

                                      
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI nr. 678 din 5 noiembrie 2013. 
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multe sesizări de la locuitori dintr-un șir de județe, sesizări care ilustrează situația tot mai alarmantă privind ravagiile cauzate 
de haitele de șacali. În anumite zone din țară șacalii, care s-au înmulțit exploziv, țin sub teroare localități întregi.  

Din România, șacalii au trecut în partea de Sud a Republicii Moldova, în special în Lunca Prutului. De altfel, în 
Republica Moldova cota de extracție la specia invazivă șacal este nelimitată. 

Într-o măsură importantă această specie prădătoare invazivă reprezintă o problemă gravă din punctul de vedere al 
echilibrului ecologic din țara noastră, întrucât elimină, pe arii extinse, alte specii de animale și păsări, inclusiv specii aflate pe 
cale de dispariție și/sau protejate prin lege.  

Spre deosebire de alte state din Europa, România a introdus cote de recoltă la specia șacal. 
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteţi: 

1. Un punct de vedere al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor asupra posibilității de eliminare a cotelor de recoltă 
la specia șacal ca formă de protejare a speciilor de animale și păsări din România eliminate progresiv de către specia șacal. 

2. Care au fost criteriile temeinice și justificate pentru stabilirea cotelor actuale de recoltă la specia invazivă a șacalului. 
Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit, 

Deputat 
Boris Volosatîi 

*** 
Adresată domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale  

 
Clarificări asupra necesității implementării unui proiect AFIR-submăsura 6.2 

                     
Stimate domnule ministru, 
Doresc să vă aduc la cunoștință o situație care mi-a fost prezentată de către un cetățean al comunei Stănița, județul 

Neamț,în cea ce privește necesitatea implementării unui proiect pentru înființarea de activități non-agricole în zonele rurale, 
prin intermediul submăsurii 6.2,lansată de către AFIR. 

Comuna Stănița se află situate într-una din cele mai frumoase și mai curate zone din regiunea Moldovei, iar submăsura 
6.2 ar putea permite locuitorilor acestei comune să dezvolte în propriile locuințe spații de cazare in regim agro-turistic, astfel 
având posibilitatea de a valorifica și produsele tradiționale alimentare, produse în gospodăriile propriii. În acest fel, fermierii ar 
putea închide cercul de producție având opțiunea de a vinde turiștilor, la prețuri accesibile, produsele de fermă, nemaifiind 
nevoiți să le vândă intermediarilor, la prețuri derizorii. 

Din păcate, acest lucru nu este posibil, deoarece comuna Stănița nu face parte din lista zonelor cu potențial turistic, deși 
comunele învecinate - Bâra și Sagna - fac parte.  

Tinând cont de cele mai sus menționate, considerăm că este necesară includerea pe această listă atât a  comunei Stănița, 
cât și a comunei vecină, Boghicea, aflată în aceași situație. 

Pe acestă cale, vă solicit să îmi răspundenți la următoarea întrebare: 
1. Ce demersuri veți face pentru a putea rezolva aspectele menționate si care sunt soluțiile optime pe care le puteți înainta 

în acest sens? 
Solicit răspuns scris.       Deputat 
Cu respect,         Mitrea Dumitrina 

*** 
 
Adresată domnului  Marius- Constantin Budăi, ministru al Muncii și Protecției Sociale 

                 
Clarificari asupra unei situații care privește recalcularea pensiei 

Stimate domnule ministru, 
Doresc să vă aduc la cunoștință situația domnului Ciochină Vasile care, în urma deciziei 283365 din 16 ianuarie 2017 

prin care s-a analizat actele din dosarul de pensionare numărul 75245 din 24.XI.2016, a constatat că, la calculul drepturilor nu 
s-au înregistrat toți anii de vechime, respectiv nu s-au luat în calcul orele suplimentare lucrate între 2008 – 2016, ore care, 
conform legislației în vigoare, completează anii de vechime în muncă. 

 În urma solicitărilor făcute de către petent către angajator, acesta a sesizat că de pe statele de plată, conform graficului 
de lucru, lipsesc zilele lucrate peste program, sâmbăta și duminica și în zilele cu sărbători legale. 
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Pe această cale, vă solicit să dispuneți reanalizarea cu celeritate a situației domnului Ciochină și să îmi trimiteți 
răspunsul scris asupra rezultatului prezentei solicitări. 

Solicit răspuns scris. 
Cu respect,        Deputat 

Mitrea Dumitrina 
*** 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, 
 

Clarificări asupra necesității unor lucrări de intrastructură rutieră pe raza județului Neamț 
                     
Stimate domnule ministru 
Doresc să vă aduc la cunoștință o situație care mi-a fost prezentată de către un cetățean al comunei Stănița, județul 

Neamț, în ceea ce privește necesitatea construirii unui nou drum județean. 
Comuna Stănița se află situată într-una din cele mai frumoase și mai curate zone din regiunea Moldovei, dar este și una 

dintre cele mai izolate localități, deoarece DJ280 Roman-Vaslui, ce traversează această comună prin Chicera spre Dăgâța, 
momentan, este modernizat doar până la granița județului Neamț, fiind impracticabil după hotarul județului. 

Ținând cont de faptul că această zonă este pretabilă pentru dezvoltarea activităților din segmentul agro-turism, cât 
pentru menținerea ocupațiilor tradiționale, apare ncesitatea construirii unui nou drum județean pe ruta Roman-Stănița-
Mădârjac-Voinești-Miroslava-Iași. 

Astfel, s-ar permite un acces mult mai facil spre capitala Moldovei – Iași, locuitorii din arealul acestei commune putând 
avea acces la oportunitățile de pe piața muncii, iar întreaga zonă ar fi deschisă traficului și tranzitului auto. 

Pe acestă cale, vă solicit să îmi răspundenți la următoarea întrebare: 
1. Care sunt soluțiile optime și viabile pe care le puteți înainta în vederea rezolvării aspectelor menționate? 

Solicit răspuns scris. 
Cu respect,         Deputat 

Mitrea Dumitrina 
*** 

Adresată domnului Nicolae Ciucă, prim-ministru al Guvernului României 
 

Sindicaliştii poliţişti şi rezerviştii cer aplicarea integrală a legii salarizării unitare şi actualizarea pensiilor militare 
 
Stimate domnule prim-ministru, 
Angajații din poliție, penitenciare și armată nu solicită majorări salariale sau ale pensiilor, ci doar respectarea legislației 

adoptate de partidele politice care alcătuiesc actuala coaliție de guvernare, mai exact, eliminarea implementării arbitrare și 
discriminatorii a legislației care reglementează salariile și pensiile militare.  

De asemenea, este de remarcat faptul că sindicatele au propus revizuiri ale legislației bugetului de stat pentru 2022, care 
vor permite guvernului să respecte legea și să elimine discriminarea față de angajații și pensionarii din sectorul de apărare, 
ordine publică şi securitate naţională. Domnul Florin Cîţu i-a asigurat că cererile lor vor fi luate în considerare în cadrul 
coaliţiei de guvernare, dar acest lucru nu a fost soluţionat. În acest sens, sindicaliștii și reprezentanții militari rezerviști au 
întreprins demersuri pentru întâlnirea cu președintele PSD, domnul Marcel Ciolacu, pentru a solicita implicarea acestuia în 
soluționarea revendicărilor celor peste 500.000 de angajați și rezerviști din sectoarele apărării, ordinii publice și siguranței 
naționale. 

Prin urmare, domnule prim-ministru, vă rog să îmi precizați: 
- De ce nu ați respectat aplicarea legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi actualizarea pensiilor 

militare conform legislatiei în vigoare? 
Solicit răspuns scris. 
Cu deosebită considerație,      Deputat 

Raisa Enachii 
*** 

 


