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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunea septembrie – decembrie 2022 
 (Situaţia cuprinde datele la 09.09.2022) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1932 

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1469 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 436 

– înregistrate în sesiunea extraordinară 1 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 26 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 350 

401 

– votate  
 

399 

             din care: - înaintate la Senat      29 

                            - în procedura de promulgare 33 

                            - promulgate* 232 

                            - respinse definitiv 105 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1529 

a) pe ordinea de zi 401 

b) la comisii  
 

1105 
 c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 20 

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

3 

3) Desesizări 14 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 15 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 15 

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

 
  Cele 399 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      167 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                    din care: 
                                  94 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                  16 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  57 de proiecte de legi 
                       232 de propuneri legislative 
                             din careern:n care 
     0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2022 au fost promulgate 269 de legi, dintre care 37 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 zilele de  marți, 6 și miercuri, 7 septembrie 2022 
 
 
 

        
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 40  

Dezbătute 
   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională         8               

8        

   - votate 8 
 

                      - la promulgare 8 
 

Retrimise la comisii 1 
 

 
 
 

Cele 8 iniţiative legislative votate privesc: 
            5 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                       din care: 
                      4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                      1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
           3 propuneri legislative 
   
         
 

 
 
 

 
 

Ives   
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
în săptămâna 5 - 9 septembrie 2022 

(ședința din 9 septembrie 2022, condusă de domnul președinte Ion-Marcel Ciolacu) 
 

 

 

   Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:   
 

1. PL-x 169/2019 - Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a        Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice  
 

2. PL-x 8/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2020 pentru completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ  
 

3. PL-x 115/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene                        
 

4. PL-x 480/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat 
în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății  
 

5. PL-x 414/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2021 privind completarea art.3 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice 
de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative   
 

6. PL-x 264/2021 - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2021 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii  
 

8. PL-x 552/2017 - Lege pentru modificarea art.281 alin.(1) lit.f) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală  
 

9. PL-x 449/2020 - Lege pentru modificarea art.39 alin.(2) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă  
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D.Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de  8 septembrie 2022 ) 

 

I.  În perioada  5 – 8 septembrie 2022  
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 4 rapoarte . 
Comisiile permanente au depus  50 avize. 
Cele  4  rapoarte depuse sunt:  

♦ rapoarte de adoptare                         1 
♦ rapoarte de respingere                      3 

Rapoartele elaborate se referă la: 
  Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă.  

La comisii se află în prezent 1085 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  125 pentru raport 
suplimentar. 

 

II. De la începutul actualei legislaturi 
 

Comisiile parlamentare au întocmit  1137  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
619 367 

♦ rapoarte suplimentare 
73 36 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 13 

TOTAL 721 416 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                 ANEXĂ 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada  5 – 8  septembrie  2022 

I. Comisia pentru muncă  
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 390/2017 

Proiect de 
Lege privind 
aprobarea 
Ordonanţei de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.51/2017 
pentru 
modificarea şi 
completarea 
unor acte 
normative – 
raport comun 
cu Comisia 
pentru 
sănătate 

Modificarea şi completarea unor acte normative, respectiv a Legii 
nr.448/2006, şi a Legii nr.197/2012. Prin proiectul de act normativ se au 
în vedere, printre altele: corelarea prevederilor cu privire la educaţia 
persoanelor cu handicap şi/sau cerinţe educaţionale speciale cu Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011, acordarea serviciilor sociale stabilite la 
articolul 32, doar persoanelor adulte cu handicap, având în vedere 
faptul că tipurile de servicii sociale de care beneficiază copiii din 
sistemul de protecţie specială sunt stabilite în legislaţia specifică, 
stabilirea, pe de o parte a activităţii de monitorizare a implementării 
standardelor specifice de calitate în competenţa Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Dizabilităţi, conform unei metodologii aprobate 
prin decizie a preşedintelui acesteia şi, pe de altă parte, controlul 
respectării standardelor specifice de calitate în competenţa Agenţiei 
Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, realizat de către inspectorii 
sociali conform unei metodologii aprobate prin decizie a directorului 
general al acesteia, legiferarea dreptului la un asistent personal pentru 
copilul cu handicap grav, iar pentru persoana adultă cu handicap grav, 
în baza evaluării psihosociomedicale, stabilirea salariului asistentului 
personal, al asistentului personal profesionist şi a indemnizaţiei lunare 
prevăzute la art.42 alin.(4) şi art.58 alin.(3) din lege, în conformitate cu 
prevederile legale privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, stabilirea situaţiilor în care părinţii sau reprezentanţii legali ai 
copilului cu handicap grav nu pot beneficia de indemnizaţia care se 
acordă în locul asistentului personal 

Guvern 
20.06.22 
6.02.22 

Raport de 
aprobare cu 
amendante 
(366/R din 

6.09.22) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. Comisia pentru sănătate 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 390/2017 

Proiect de Lege 
privind 
aprobarea 
Ordonanţei de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.51/2017 
pentru 
modificarea şi 
completarea 
unor acte 
normative – 
raport comun 
cu Comisia 
pentru muncă 

Modificarea şi completarea unor acte normative, respectiv a Legii 
nr.448/2006, şi a Legii nr.197/2012. Prin proiectul de act normativ se au în 
vedere, printre altele: corelarea prevederilor cu privire la educaţia 
persoanelor cu handicap şi/sau cerinţe educaţionale speciale cu Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011, acordarea serviciilor sociale stabilite la 
articolul 32, doar persoanelor adulte cu handicap, având în vedere faptul că 
tipurile de servicii sociale de care beneficiază copiii din sistemul de 
protecţie specială sunt stabilite în legislaţia specifică, stabilirea, pe de o 
parte a activităţii de monitorizare a implementării standardelor specifice de 
calitate în competenţa Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
Dizabilităţi, conform unei metodologii aprobate prin decizie a preşedintelui 
acesteia şi, pe de altă parte, controlul respectării standardelor specifice de 
calitate în competenţa Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, 
realizat de către inspectorii sociali conform unei metodologii aprobate prin 
decizie a directorului general al acesteia, legiferarea dreptului la un asistent 
personal pentru copilul cu handicap grav, iar pentru persoana adultă cu 
handicap grav, în baza evaluării psihosociomedicale, stabilirea salariului 
asistentului personal, al asistentului personal profesionist şi a indemnizaţiei 
lunare prevăzute la art.42 alin.(4) şi art.58 alin.(3) din lege, în conformitate 
cu prevederile legale privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, stabilirea situaţiilor în care părinţii sau reprezentanţii legali ai 
copilului cu handicap grav nu pot beneficia de indemnizaţia care se acordă 
în locul asistentului personal 

Guvern 
20.06.22 
6.02.22 

Raport de 
aprobare 

cu 
amendante 
(366/R din 

6.09.22) 

 
III. Comisia pentru învățământ  
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii Observaţii 

1 Plx 168/2022 

Propunere legislativă pentru 
completarea şi modificarea 
Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 – raport comun 
cu Comisia pentru tineret 

Modificarea art.74 alin.(2)-(5) din Legea nr.1/2011, în 
sensul introducerii în testările naţionale de la finalul 
claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi a VIII-a, a unor probe de 
evaluare a competenţelor privind stilul de viaţă active 
 

31 parlam. 
24.05.22 
7.09.22 

Raport de 
respingere 
(367/R din 

7.09.22) 



 

2 Plx 250/2022 

Propunere legislativă pentru 
completarea şi modificarea 
art.65 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 

Completarea art.65 din Legea nr.1/2011, cu un nou 
alineat, alin.(6)6, în sensul ca, pentru disciplina Biologie – 
Anatomia şi fiziologia omului, atât în învăţământul 
gimnazial, cât şi cel liceal, programa şcolară să cuprindă şi 
noţiuni de prim-ajutor. Activităţile practice se vor 
desfăşura în colaborare cu specialişti din domeniul 
sănătăţii, pe baza unui parteneriat încheiat între unitatea de 
învăţământ şi o instituţie de profil 
 

44 parlam. 7.09.22 

Raport de 
respingere 
(368/R din 

7.09.22) 

3 Plx 319/2022 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.1/2011 a Educaţiei 
Naţionale 

Acordarea de sprijin instituţional copiilor care au învăţat 
în străinătate, iar acum trebuie să se adapteze la sistemul 
românesc de învăţământ. Prin sprijin instituţional se 
înţelege ansamblul acţiunilor necesare adaptării la 
disciplinele din trunchiul comun, iar acţiunile concrete 
includ, printre altele, evaluarea elevului din punctul de 
vedere psihologic, precum şi întocmirea unui plan 
personalizat de pregătire şi adaptare a elevului la cerinţele 
sistemului românesc de învăţământ 

40 parlam. 7.09.22 

Raport de 
respingere 
(369/R din 

7.09.22) 

 
IV. Comisia pentru tineret și sport 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 168/2022 

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

Modificarea art.74 alin.(2)-(5) din Legea 
nr.1/2011, în sensul introducerii în testările 
naţionale de la finalul claselor a II-a, a IV-a, a 
VI-a şi a VIII-a, a unor probe de evaluare a 
competenţelor privind stilul de viaţă activ 

31 parlam. 
24.05.22 
7.09.22 

Raport de 
respingere 
(367/R din 

7.09.22) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

 

Declarație politică 
Stimate doamne și stimați domni deputați,  
Dragi colegi, 
Imediat după ce PSD a anunțat un pachet de măsuri sociale și economice pe care intenționează să le prezinte și să le 

discute în Coaliția de guvernare, am văzut două reacții din partea colegilor de la PNL care, vă mărturisesc, m-au nedumerit.  
Pe de o parte, am avut poziția exprimată de purtătorul de cuvânt al PNL, colegul nostru deputat Ionuț Stroe și a 

premierului Nicolae Ciucă, care și-au exprimat rezerve cu privire la resursele bugetare din care ar putea fi susținute măsurile 
propuse de PSD. Pe de altă parte însă, prim-vicepreședintele PNL, domnul eurodeputat Rareș Bogdan a anunțat că PNL va 
solicita o creștere cu 16% a punctului de pensie.  

Vă amintesc în acest context declarația domnului premier și președinte al PNL care ne atrăgea atenția „să nu creăm 
speranțe care sunt false și care nu pot fi duse la bun sfârșit”. Ar fi poate bine ca cei de la PNL să-i transmită domnului Rareș 
Bogdan această declarație a premierului și șefului său de partid. Mă gândesc că poate nu a știut de ea în momentul în care a 
plusat, cerând o creștere a punctului de pensie cu 16%.  

Aici aș vrea să fac câteva precizări. Prima se referă la faptul că domnul Rareș Bogdan a spus că ar fi o obligație legală 
pentru Guvern să majoreze punctul de pensie cu rata inflației, de unde ar rezulta, spune dânsul, obligația de a majora punctul 
de pensie cu 16%.  

Pentru cei ca domnul Rareș Bogdan care nu cunosc în profunzime legile în vigoare aș vrea să subliniez că rata inflației 
la care se raportează obligația legală de indexare a punctului de pensie este cea care este comunicată oficial și definitiv de către 
Institutul Național de Statistică. Evident că toate raportările INS despre rata inflației din 2023 sunt estimări, nu date definitive. 
Vom cunoaște exact care a fost rata inflației din acest an abia în luna martie anul viitor. Deci bugetul trebuie să țină seama de 
ultima rată a inflației raportată de INS, respectiv inflația din anul 2021, care a fost de 5,1%. Deci dacă vorbește de obligația 
legală, domnul Rareș Bogdan ar trebui să vorbească de acest procent de 5,1%, nu de 16% cum a sugerat domnia sa.  

Propunerea PSD de majorare a punctului de pensie și a pensiei minime cu 10% este deci peste obligația legală. Și mă 
întorc la declarațiile președintelui PNL și ale purtătorului de cuvânt al PNL care făceau apel la responsabilitate și la 
fundamentarea unor astfel de creșteri de pensii și salarii pe baza resurselor bugetare reale.  

Da, stimați colegi, spre deosebire de declarațiile hazardate ale domnului Rareș Bogdan, propunerile PSD de creștere a 
pensiilor și salariilor sunt fundamentate economic și bugetar.  

În primul rând avem o creștere a gradului de colectare a contribuțiilor sociale ca urmare a incriminării penale a 
angajatorilor evazioniști care rețineau contribuțiile din salariile angajaților, dar nu le mai virau la bugetul de stat.  

În al doilea rând, începând cu 1 iulie au fost aprobate o serie de măsuri fiscale care combat munca la gri și scot la lumină 
contractele de muncă în beneficiul dreptului la pensie pentru actualii angajați. Vorbim aici de contractele part-time sau de 
obligația ca fiecare IMM să aibă cel puțin un angajat cu normă întreagă, astfel încât microîntreprinderile să nu mai fie folosite 
ca sub forma unui contract de muncă mascat. 

În al treilea rând, a fost lansate o serie de scheme de ajutor de stat pentru investiții în economie și pentru crearea de noi 
locuri de muncă, ceea ce în mod evident aduce la buget contribuții sociale suplimentare, aferente noilor locuri de muncă. 

Și nu în ultimul rând, chiar creșterea salariului minim, care nu implică o cheltuială a guvernului, cum eronat s-a spus în 
spațiul public, deci chiar a această creștere a salariului minim va determina o creștere substanțială a contribuțiilor sociale și a 
impozitului pe venit aferente sumelor suplimentare primite de angajați.  

Și ca să nu spuneți că toate aceste estimări sunt doar vorbe din partea specialiștilor PSD, vă mai prezint datele 
comunicate recent de Comisia de Prognoză, care estimează pentru anul următor o creștere a PIB cu 147 de miliarde lei. Dacă o 
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treime din acești bani vor reprezenta sumele colectate suplimentar sub formă de taxe și impozite, atunci bugetele de stat și de 
asigurări sociale vor avea un plus de 44 de miliarde de lei. Dacă lăsăm jumătate pentru investiții, atunci rămâne o sumă 
suplimentară de 22 de miliarde de lei pentru creșterea veniturilor cetățenilor, în plus față de ceea ce s-a alocat în acest an. 
Avem deci o sumă de două ori mai mare față de impactul de 11 miliarde de lei pentru creșterea pensiilor cu 10%, iar diferența 
poate fi utilizată pentru a susține programe sociale în afara sistemului de pensii.  

Iată deci suficiente argumente pentru a fundamenta propunerea PSD privind majorarea pensiilor cu 10%. Sper ca și 
domnul Rareș Bogdan să prezinte în primul rând conducerii PNL, pentru că acolo s-au manifestat îndoielile, cum 
fundamentează dânsul majorarea de 16% pe care a aruncat-o în spațiul public. 

Vă mulțumesc.              
Deputat 

Mirela-Elena Adomnicăi 
*** 

 

Susținerea reală a învățământului agricol se va concretiza prin întărirea acestui domeniu strategic 
 

Stimați colegi, 
În ultimii ani, tot mai mulți fermieri români s-au plâns că nu au angajați. Foarte puțini dintre absolvenții liceelor de 

profil vor cu adevărat să muncească pământul, deși salariile din agricultură au devenit comparative cu cele din statele din 
Vestul Europei, grație deciziilor luate de conducerile PSD ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Pe de-o parte, 
liceele agricole au înregistrat cele mai multe tăieri de clase și locuri și din pricina scăderii numărului total de elevi, începând cu 
anul 2020, iar pe de altă parte, a fost perpetuată confuzia dintre liceele agricole și școlile profesionale. Dacă primele dau ca 
absolvenți tehnicieni și tehnologi, cu nivelul 4 de pregătire și cu Bacalaureat, din băncile școlilor profesionale rezultă 
muncitori calificați, cu nivelul 3 de pregătire și strict cu o diplomă de calificare. Liceele sunt adevăratele pepiniere de 
specialiști, fermieri și viitori studenți în domenii precum agronomia, medicina veterinară, tehnologiile de mașini, ecologia, 
serviciile de agroturism și industrie alimentară. Toți aceștia vor contribui la reducerea importurilor de fructe și legume de 
calitate mai puțin conformă sau discutabilă, în favoarea produselor autohtone, în următorii ani. 

Așadar, decizia ministrului Petre Daea de includere a finanțării pentru cele 57 de licee agricole în Planul Național de 
Redresare și Reziliență, care va atrage fonduri în valoare de 43,6 milioane euro, va însemna și creșterea reputației educației 
agricole atât în rândul elevilor, cât și în rândul partenerilor privați, precum și îmbunătățirea metodelor de predare, conectarea 
cu mediul de business, activități extrașcolare sau soluțiile de e-learning. Bineînțeles că acordarea celor aproximativ 700.000 de 
euro fiecărei unități de învățământ de profil va presupune și demararea unor discuții cu toate aceste instituții pentru a 
determina care sunt necesitățile lor și principalele probleme ce trebuie rezolvate.  

Această deschidere către dialog, manifestată de conducerea PSD a MADR, trebuie apreciată și pentru că, spre exemplu, 
anul trecut, la nivel european tendința în ceea ce privește liceele tehnologice și agricole a constituit-o axarea pe învățarea la 
locul de muncă, numită work-based learning. Numai că, în România, elevii care frecventează aceste unități de învățământ au 
beneficiat în mică măsură de asemenea soluții. Conform unui studiu dat publicității în luna februarie 2021 de Centrul Român 
de Politici Europene (CRPE), care a vizat 49 de licee tehnologice, în respectivul an școlar au fost încheiate 506 contracte de 
parteneriat pentru practica elevilor în învățământul profesional și în învățământul dual din domeniul agricol. Altfel spus, dintr-
un calcul simplu rezultă, în baza celor 506 parteneriate pentru peste opt mii de elevi, o medie de 16 elevi la un operator 
economic. Dar sunt și situații în care acest raport poate ajunge chiar până la o medie de peste 50 de elevi la un operator 
economic, spre exemplu în cazul unor calificări precum cea de apicultor sericicultor.  

Unul din trei licee agricole evaluează oportunitățile de practică de specialitate la agenții economici ca fiind insuficiente 
sau chiar aproape inexistente. Numărul parteneriatelor acoperă, în cazul acestora, cel mult jumătate din necesarul de stagii la 
toate calificările. Avantajul deprinderilor directe la agentul economic este racordarea elevilor la piața muncii, atât în ceea ce 
privește pregătirea profesională, cât și ușurința găsirii unui loc de muncă. 

În plus, MADR a precizat că de investiții consistente vor beneficia și clădirile acestor unități de învățământ, pentru 
eficientizare energetică, ceea ce presupune refacerea cantinelor, a internatelor școlare, dotarea laboratoarelor și atelierelor de 
specialitate. De asemenea, achiziționarea de softuri și simulatoare este o altă investiție care le-ar permite elevilor să vadă cum 
se conduc diverse utilaje agricole. 

Sunt convins că, prin intermediul acestor noi investiții, liceele agricole vor fi reinventate și retehnologizate, aduse la 
același nivel cu liceele de profil din alte state ale Uniunii Europene, deci vor suscita din nou interesul multor elevi.  
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Țin să subliniez că investițiile în modernizarea învățământului profesional și agricol sunt vitale pentru dezvoltarea 
agriculturii românești, la fel și pregătirea fermierilor ce vor activa în domeniul agricol. 

În acest context, vă reamintesc, stimați colegi, că la începutul acestei veri, conducerea PSD a Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale a stabilit și un parteneriat împreună cu Ministerul Educaţiei pentru tutela comună asupra liceelor agricole. 
Prin acest acord necesar unei mai strânse colaborări, precum și coordonări, tot mai mulţi specialişti își vor aduce aportul la 
dezvoltarea şi construcţia unei agriculturi moderne şi performante. 

În concluzie, noi, social democrații, confirmăm prin fapte clare că ne îndeplinim toate promisiunile și creăm premise de 
progres real pe toate palierele acestui domeniu strategic de activitate pentru România!  

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Adrian Alda 
*** 

 

Este necesar un dialog prelungit pentru a avea cea mai bună formă a legilor educației 
 

Stimate colege/Stimați colegi, 
Legile Educației sunt extrem de importante pentru generațiile viitoare. Tocmai de aceea trebuie să avem legi bune, care 

să asigure un învățământ de calitate, credibil, modern, digitalizat, prietenos, care să vină în sprijinul elevilor și să-i formeze 
pentru viață. 

Noul pachet de legi trebuie construit în deplină transparenţă, în cadrul unui proces care să aducă la aceeași masă pe toți 
cei implicați în sistemul de învățământ. Legile nu trebuie făcute de o mână de oameni, mai ales când vine vorba de educaţie. 

Este destul de simplu să înţelegem că, aşa cum îi educăm pe copiii noştri, exact aşa se vor vedea schimbările la nivel de 
societate şi de ţară, în viitor.  

Cum poţi crea viitorul unei naţiuni dacă nu ai grijă de educaţia celor mai mici? 
Consider că educaţia din România are nevoie de stabilitate şi de coerenţă în măsurile care vor fi întreprinse în perioada 

următoare. Orice schimbare nepotrivită poate să bulverseze cursul unor proiecte care au fost demarate. De aceea este foarte 
important ca lucrurile să nu fie grăbite. 

Un nou pachet de Legi ale Educației este absolut necesar. Legea Educației, pe care o avem din 2011, are peste 100 de 
modificări, amendamente, completări, deja, putea să mai capete încă 20, 30, 50. Dar era un lucru benefic? În felul acesta nu am 
fi putut avea o abordare integrată, care să vizeze totul, de la preșcolari, la gimnaziu și liceu, cu aplecare și spre zonele 
dezavantajate. Până la urmă, un pachet de legi asta înseamnă, revizitarea și reorganizarea tuturor aspectelor, să poți corela 
elementele între ele. 

Totuși, în urma dezbaterii pe care am organizat-o la Piatra-Neamț cu privire la aceste legi, una dintre solicitările celor 
prezenți a fost să nu ne grăbim cu ele și să ascultăm toate părțile implicate în sistemul de învățământ.  

Pornind de la discuțiile avute cu cadrele didactice, cu părinții, dar și cu elevii prezenți la întâlnirea de la Piatra-Neamț, 
dar și având în vedere multiplele controverse apărute în spațiul public cu privire la aceste legi, consider că este necesar să 
prelungim perioada de dezbatere, astfel încât să avem legi ale educației bune, care să fie în interesul tinerilor și al tuturor din 
sistem.  

Aceasta este propunerea mea către ministrul educației Sorin Cîmpeanu, dar și către cei implicați în realizarea acestor 
legi. 

Educația trebuie să fie prioritatea oricui, însă când vorbim despre o schimbare substanțială în acest domeniu trebuie să 
avem o analiză aprofundată și o consultare a cât mai multor persoane care sunt vizate de aceste modificări.  

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Oana-Gianina Bulai 
*** 
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Propunerea PSD de creștere a salariului minim la nivelul de 3.000 de lei 
 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați parlamentari, 
Dragi colegi, 
În ultimele zile, în spațiul public au apărut mai multe obiecții cu privire la propunerea PSD de creștere a salariului 

minim la nivelul de 3.000 de lei. Una dintre obiecții, total neserioasă, pe care au formulat-o mai mulți analiști, dar și oameni 
politici a fost că o astfel de măsură nu are o fundamentare bugetară și că va presupune un efort financiar pe care bugetul de stat 
nu și-l permite în acest moment.  

Această acuzație este atât de aberantă încât îi descalifică definitiv pe cei care au formulat-o. Creșterea salariului minim 
nu este o cheltuială din partea bugetului de stat. Dimpotrivă, creșterea salariului minim reprezintă o sursă importantă de 
venituri suplimentare, reprezentate de contribuțiile sociale și de impozitul pe venit aferente sumelor primite în plus de angajați. 
Deci sunt bani în plus la buget, nu în minus cum sugerau alții.  

Am văzut însă și obiecții care spuneau că această majorare se face cu efortul companiilor și că PSD ar fi darnic cu banii 
antreprenorilor. S-a mai spus că măsura va afecta întreprinderile mici și mijlocii ca urmare a creșterii costurilor cu forța de 
muncă, în paralel cu creșterea facturilor la energie electrică și gaze naturale. S-a solicitat ca această măsură să fie aplicată din 
primăvară când presiunea facturilor nu va mai fi la fel de mare.  

Înainte de a răspunde acestor obiecții aș vrea să menționez aici că recent Parlamentul Germaniei a aprobat creșterea 
salariului minim cu începere de la 1 ianuarie 2023. 

Fac această precizare pentru că România nu mai e deloc un spațiu izolat pe piața muncii. Ne plângem de exodul tinerilor 
care pleacă la muncă în străinătate, dar când vine vorba să mărim salariul minim suntem acuzați că afectăm IMM-urile.  

Eu zic că dacă nu ne uităm și la ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, pe fondul inflației globale, riscăm ca până la 
primăvară IMM-urile să rămână fără forța de muncă de care au nevoie pentru a-și desfășura activitatea.  

Deci dincolo de principiul echității care trebuie aplicat inclusiv în mediul privat, astfel încât salariile să fie majorate 
măcar proporțional cu rata inflației, această măsură a creșterii salariului minim are ca obiectiv și menținerea forței de muncă de 
care avem nevoie pentru a susține economia națională.  

În plus, așa cum spuneam, avem o inflație galopantă, cu creșteri mari de prețuri care erodează puterea de cumpărare a 
cetățenilor. Firmele își vând produsele și serviciile la prețuri semnificativ mai mari decât anul trecut. Deci e firesc ca si 
angajații să aibă salariile majorate.  

Și în acest caz, nu e vorba doar de echitate, care desigur e foarte importantă, dar nu e singurul motiv pentru care trebuie 
să determinăm o creștere a salariilor.  

Doar prin astfel de creșteri de venituri ale populației se poate susține oferta IMM-urilor și a celorlalte companii din 
economia națională. Dacă salariile stau pe loc, iar prețurile se duc la cer, la un moment dat nu va mai fi nimeni dispus să 
cumpere produsele și serviciile companiilor. Așadar, creșterea salariului minim, care implică în primul rând majorări de 
venituri la angajații din mediul privat, va susține oferta IMM-urilor și le vor ajuta să își poată vinde produsele și serviciile pe 
piața din România.  

În ce privește suprapunerea acestei majorări a salariului minim cu creșterea facturilor pe timpul iernii, aș vrea să 
reamintesc aici ordonanța de urgență care tocmai a fost adoptată de Guvern la 1 septembrie și care acordă un ajutor IMM-
urilor pentru plata facturilor, cu o compensare a 85% din energia consumată. Deci IMM-urile sunt sprijinite să treacă această 
iarnă, din perspectiva costurilor cu energia electrică.  

Așadar, cred că atunci când privim această majorare a salariului minim, nu trebuie să ne uităm doar la avantajele 
salariaților din mediul privat, care desigur sunt cele mai importante când vorbim de creșteri salariale. Trebuie însă să ne uităm 
și la avantajele companiilor, care își păstrează astfel forța de muncă și care își pot vinde produsele și serviciile pe o piață 
afectată de inflație.  

De aceea cred că propunerea PSD de majorare a salariului minim, nu e doar o măsură bună pentru angajații din mediul 
privat, ci și o măsură necesară pentru economia națională. 

Vă mulțumesc!      Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

*** 
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Prioritățile Partidului Social Democrat 
Distinse domnule președinte, 
Stimate doamne și stimați domni deputați, 
În ședința Consiliul Politic Național P.S.D. a hotărât propunerea unui pachet de măsuri sociale pentru români. Astfel, 

prioritățile noastre pentru această sesiune constau în pachetul legilor educaţiei, modificarea legilor justiţiei, legile securităţii și 
compensarea prețului la energie.  

Printre aceste măsuri se numără plafonarea prețurilor pentru energia electrică pe care o consumă școlile, spitalele sau 
grădinițele, aceste cheltuieli fiind deja greu de suportat de autoritățile locale.   

Pentru că suntem la început de an școlar ne gândim și la o mai bună recompensare a performanțelor deosebite pe care 
elevii și profesorii le au, având cadre didactice și elevi care ne fac cinste în toată lumea.  Astfel, PSD propune premii de 5.000, 
8.000 și 10.000 de euro pentru elevii care obțin medalii de bronz, argint și aur la olimpiadele internaționale. Pentru profesori, 
premiile propuse sunt de 2.500, 4.000 și 5.000 de euro în funcție de medalia obținută de elev. 

În plus, ne mai propunem și să modernizăm infrastructura rutieră și feroviară din România prin diferite proiecte care au 
fost semnate sau care sunt în curs de semnare, printre care: începerea din 2023  a construcției loturilor autostrăzii A7 și 
semnarea de contracte pentru construcția unor secțiuni din autostrada A8. 

P.S.D. este optimist cu privire la viitorul românilor! 
Vă mulţumesc,         Deputat 

Vasile Cîtea 
*** 

Normalitate în educație 
Domnule preşedinte de ședință, 
Stimaţi colegi, 
La începutul acestei sesiuni parlamentare aș dori să profit de această ocazie pentru a mă adresa în primul rând tuturor 

elevilor și cadrelor didactice care începând cu 5 septembrie au revenit la școală după vacanța de vară. 
Doresc să le urez în special elevilor un an școlar cât mai eficient, le doresc să învețe cât mai multe și să nu lipsească de 

la cursuri, fiindcă dreptul la educație este extrem de important pentru dezvoltarea lor și implicit a întregii societăți, mai ales 
după cei doi ani de pandemie în care educația a avut de suferit. Dintre toate țările din Europa, copiii români au mers cel mai 
puțin fizic la școală, ceea ce a condus la un dezastru în educație, peste 65.000 de elevi au abandonat școala, unul dintre motive 
fiind și faptul că nu beneficiau de resursele necesare pentru participarea la orele online. 

Trebuie să ne asigurăm că dreptul la educație nu va mai fi niciodată încălcat, iar nici unui copil să nu îi poată fi 
restricționat în nici un fel accesul la educație. Orele trebuie să se desfășoare cu prezență fizică astfel încât copiii să beneficieze 
de disciplina unui program școlar, de nevoia de socializare, de a învăța să gestioneze atât bucuria unui succes școlar, cât și 
dezamăgirea unei nereușite, dar și de experiențele școlare și sociale care vor avea o importanță majoră în dezvoltarea lor.  

În această sesiune parlamentară, alături de colegii mei din Comisiile de Învățământ ale Parlamentului, vom avea o 
sarcină importantă, dezbaterea și votul asupra legilor educației, care trebuie să fie în favoarea și în beneficiul elevilor și 
studenților, atât în ce privește învățământul preuniversitar, cât și cel superior. O educație de calitate pentru toți este obiectivul 
care trebuie realizat prin soluții concrete și prin implicarea tuturor părților!   

Văd viitorul în copiii noștrii, dar viitorul trebuie clădit cu grijă pentru ei. 
Un an școlar plin de încredere și plin de realizări le doresc tuturor!  
Vă mulţumesc! 

Deputat 
Romulus-Marius Damian 

*** 
 

Buget de 135 de milioane euro destinat medicilor de familie din PNRR  
pentru achiziții de echipamente și produse medicale 

 
România va derula mai multe obiective investiționale în sănătate, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 

pe Componentele C12 – Sănătate și C7.I3 – Digitalizare. În conformitate cu actele normative emise în acest sens, 
coordonatorii de reforme și investiții sunt responsabili de îndeplinirea țintelor și jaloanelor aferente, fiind recomandată 
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utilizarea asistenței tehnice furnizate de organizații și instituții internaționale, respectiv Organizația Mondială a Sănătății 
(OMS), Banca Europeană pentru Investiții și Banca Mondială. 

Conform anexelor de cost aprobate în cadrul PNRR, pentru componenta de asistență tehnică s-a prevăzut un buget total 
general de aproximativ 50 milioane de euro, care face parte din categoria „granturi nerambursabile”, acordate României de 
Uniunea Europeană. 

În urma consultărilor Ministerului Sănătății cu organizațiile și instituțiile internaționale partenere în PNRR, OMS și-a 
asumat integral furnizarea de asistență tehnică pentru implementarea jaloanelor aferente Reformei 1, Reformei 3 și 
Componentei 7. I3, fiind parafat un contract ferm în acest sens. Bugetul alocat asistenței tehnice de specialitate pentru Reforma 
1, Reforma 3 și C7.I3 – Digitalizare este de 21,25 milioane de euro pentru perioada 2022-2026, reprezentând 42% din bugetul 
total disponibil pentru asistență tehnică. 

În prezent, Ministerul Sănătății este în plină desfășurare a procedurilor în vederea îndeplinirii tuturor condițiilor 
specifice investițiilor în infrastructura de sănătate, care revin în sarcina Agenției Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii 
Spitalicești - ANDIS, astfel încât acestea să fie realizate în conformitate cu prevederile privind asistența tehnică internațională 
agreată prin PNRR. 

Până acum, Ministerul Sănătății a aprobat deja trei studii de piață, pentru echipamentele și produsele medicale aferente 
achizițiilor centralizate, care se vor derula în cadrul Componentei 12 - Sănătate din PNRR. Primul dintre acestea este destinat 
cabinetelor medicilor de familie sau asocierilor de cabinete de asistență medicală primară, cu un buget de 135 milioane euro, a 
doua pentru centrele comunitare integrate, cu un buget de 12 milioane euro, iar al treilea cabinetelor de planificare familială, 
cu finanțare de aproximativ 8 milioane euro. 

Studiile de piață au ca scop dotarea unitară la nivel național cu echipamente și produse medicale, asigurarea 
transparenței achizițiilor centralizate și o eficiență sporită în utilizarea fondurilor alocate. 

Sunt încrezătoare că realizarea acestor investiții va crește exponențial calitatea serviciilor medicale oferite românilor și 
vor îmbunătăți accesul la asistența medicală primară a oamenilor care, până acum, beneficiau cu mare dificultate de aceste 
prestații indispensabile. 

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
 

Creșterea investițiilor în educație, acces echitabil al elevilor la învățământ, susținerea capitalului uman și adaptarea 
programelor școlare la piața muncii sunt priorități ale parlamentarilor și miniștrilor social-democrați 

 
Stimate colege și stimați colegi, 
În această săptămână a început un nou an școlar pentru milioane de copiii din întreaga țară, motiv de bucurie și de 

emoții pentru cei mici, părinți, bunici și nu în ultimul rând pentru profesori. Pentru cei mai mulți e o continuare a traseului 
educațional, însă pentru cei din clasa zero și grădinițe e un nou drum. 

Principala mea preocupare și a colegilor de la PSD din județul nostru este ca toate școlile din Botoșani să ofere condiții 
civilizate și de siguranță atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Aici vorbim de reabilitarea, modernizarea și dotarea școlilor, 
de construcția de noi unități de învățământ, creșe, grădinițe și nu în ultimul rând de asigurarea accesului la educație al tuturor 
copiilor. 

Alături de colegii noștri din conducerea Consiliului Județean și de aleșii noștri locali din Botoșani am depus toate 
eforturile pentru a crește nivelul investițiilor în educație. Așadar, în ultimul an au fost aprobate pentru finanțare și se află în 
diverse stadii de execuție construcția mai multor creșe, grădinițe, școli gimnaziale, precum și alte zeci de proiecte pentru 
extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților de învățământ din județul Botoșani. 

În ceea ce privește investițiile finalizate din domeniul educației în județul Botoșani au fost accesate atât programe 
naționale și europene, dar au fost utilizate inclusiv fonduri locale pentru construcția de unități de învățământ. În perioada 2017-
2019, când PSD a fost la guvernare au fost construite de la zero 4 grădinițe în 4 localități și o școală gimnazială, iar 26 de 
unități de învățământ au fost reabilitate, modernizate sau extinse pentru asigurarea unor condiții de siguranță și dotări cu 
echipamente didactice noi. Investițiile în infrastructura școlară din Botoșani au continuat și în 2020 prin demararea a 35 de 
proiecte de construcție, extinderea, reabilitare, modernizare și dotare a grădinițelor, școlilor și liceelor din orașele și comunele 
județului nostru, dintre care 20 au fost deja finalizate în 2021 și 2022. În total sumele alocate se ridică la peste 60 de milioane 
de euro infrastructura școlară din județul Botoșani. 
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Trebuie să înțelegem toți oamenii politici și în special decidenții că alături de sănătate, educația este cel mai important 
lucru pentru copiii noștri și pentru întreaga societate. Școala este cea mai sigură cale de ieșire din sărăcie, iar noi adulții, 
profesori, politicieni, oameni de afaceri sau funcționari în administrație trebuie să facem tot ce e posibil ca această ușă să fie 
deschisă pentru toți copiii. Fiecare copil care trece acest prag al educației are o șansă spre un viitor mai bun. 

Așa cum știți PSD a venit la guvernare cu un program concret, cu măsuri și programe țintite pentru îmbunătățirea și 
creșterea calității învățământului din România. Acces egal la educație, un accent mai mare pe elev, modernizarea arhitecturii 
curriculare și a programelor școlare prin armonizarea materiei în funcție de piața muncii, creșterea beneficiilor profesionale și 
salariale pentru profesori și consolidarea statutului profesional al acestora, dialog permanent și participare a cadrelor didactice, 
elevilor și părinților la guvernanța instituiților de învățământ. 

PSD susține ferm extinderea programului de masa caldă la fiecare școală, cel puțin din mediul rural, inclusiv ca soluție 
pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar. PSD a făcut din combaterea abandonului școlar o prioritate asumată în 
programul său pentru Educație În paralel trebuie să ducem până la capăt digitalizarea sistemului de învățământ prin accesul 
tuturor elevilor și cadrelor didactice la platforme moderne de educație și la resurse educaționale în format electronic, dar cu 
adaptarea lor la realitățile de pe piața muncii, inclusiv prin cointeresarea și stimularea mediului privat, realizarea unor 
parteneriate între unitățile de învățământ, antreprenori și organizații profesionale. 

Județul Botoșani, care este unul preponderent rural, la fel ca multe zone din țară, în domeniul educației trebuie să 
asigure accesul deplin la pentru copiii din categoriile sociale mai defavorizate. Este obligația noastră de oameni politici să 
oferim copiilor săraci o șansă reală la educație de calitate. 

Noi, cei de la PSD avem soluții și le-am prezentat public: înființarea școlilor cu program prelungit, oferind astfel 
elevilor pe lângă orele de curs şi posibilitatea de a servi o masă caldă şi de a participa la activități de aprofundare, remediale şi 
extracurriculare la decizia școlii, în funcție de specificul comunității. 

Cu toate că PSD nu are în responsabilitate directă Ministerul Educației în această guvernare, vom face tot ce ține de noi, 
atât în Executiv, cât și la nivel parlamentar pentru asigurarea accesului echitabil la educație al tuturor copiilor, pentru 
susținerea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice și creșterea veniturilor acestora, precum și pentru modernizarea 
arhitecturii curriculare prin susținerea învățământului profesional și tehnic adaptat la cerințele de pe piața muncii. 

Vă mulțumesc. 
Deputat 

Alexandra Huțu 
*** 

Pe termen scurt și lung, România se află la o răscruce istorică 
 
Stimați colegi parlamentari, 
Iată că ne aflăm la începutul unei noi sesiuni parlamentare, iar vara ce tocmai se pregătește să se încheie a fost una 

agitată și plină de îngrijorări, mai ales pentru cetățenii pe care îi reprezentăm. Războiul din Ucraina nu dă semne că s-ar 
apropia de sfârșit; inflația uriașă pune presiune enormă pe veniturile și economiile românilor; prețurile la energie scapă de sub 
control deși România este producător de gaze naturale și, până nu demult, chiar exportator de energie electrică. Din cauza 
acestor probleme care apasă mintea și sufletul românilor, responsabilitatea pe care o are alianța la guvernare este extremă. 

Mai mult, către noi, reprezentanții cetățenilor în Parlament, vor veni ca niște adevărate valuri tsunami o serie de legi 
esențiale pentru funcționarea României nu doar pe termen scurt, dar și pentru reașezarea conceptuală a țării în lumea viitorului. 
Legile siguranței naționale nu au mai fost actualizate din anii 90, iar Lumea însăși este radical schimbată față de acum 30 de 
ani. Provocările de securitate s-au mutat din zona terorismului, contrabandei și a subminării economiei către digitalizare, 
dezinformare și manipulare, propagandă și fake news. Toate aceste noi modalități de destabilizare urmăresc același lucru ca 
întotdeauna: destrămarea țesutului social, învrăjbirea, sărăcirea și, în cele din urmă, cucerirea românilor. Acum dușmanii 
României amenință nu doar cu tancurile (așa cum se petrece în aceste luni în Ucraina), dar și prin știri false și manipularea 
românilor în a crede că Occidentul este ostil țării și nu regimurile totalitare din Est. Din aceste motive, Legile securității 
naționale trebuie să fie niște legi moderne, transparente și care să asigure țării climatul de securitate ce ne va permite să ne 
dezvoltăm economic și democratic pe principiile lumii libere occidentale. 

Însă, tot de siguranța României ține și gestionarea curată și decentă a banului public, iar pentru aceasta Justiția trebuie să 
vegheze la aplicarea spiritului și literei legii astfel încât corupția să nu fie o amenințare la securitatea țării, așa cum indicau 
până nu demult rapoartele partenerilor americani. Însă, o Justiție eficientă este o justiție modernă, cu legi coerente și articulate 
la principiile democrației așa cum este ea înțeleasă în Uniunea Europeană. 
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Președintele Iohannis își asuma în urmă cu ceva timp unul dintre cele mai importante proiecte de țară care vizează 
viitorul nostru, dar mai ales al copiilor noștri: „România Educată”. Este evident pentru toată lumea că sistemul de educație din 
România nici nu mai funcționează ca pe vremurile în care noi am crescut, dar nici nu este articulat la nevoile și provocările 
lumii moderne, contemporane. Copiii și tinerii noștri sunt mult mai inteligenți, mai curioși și cu acces la mult mai multă 
informație decât am fost noi. Însă, tocmai de aceea, poate nici un pachet legislativ de după Revoluție nu a stârnit mai mult 
interes și dezbatere decât legile Educației. 

Faptul că ministerele care lucrează la aceste importante legi pentru țară sunt în administrarea colegilor liberali nu trebuie 
să creeze animozitate, tensiune sau acuze. Dimpotrivă, „greutatea” acestor pachete legislative trebuie să îi responsabilizeze și 
să le trezească acea dorință de competență și viziune pe care societatea le cere. 

Ca deputat român nu cred în grăbirea procesului legislativ; în același timp, țara așteaptă de prea mult timp rezultate 
legislative palpabile și măsurabile în impact social pozitiv. De aceea, Partidul Social Democrat, după cum s-a angajat și în fața 
electoratului, nu doar că nu va pune piedici acestor legi vitale pentru viitorul României, dar își asumă contribuția decisivă la 
îmbunătățirea acestora astfel încât românii să simtă că „Parlamentul lucrează pentru ei”. Aceste legi nu sunt ale noastre, fie că 
suntem guvernanți sau parlamentari, aceste legi sunt ale românilor și oricine le-ar scrie trebuie să știe că viitorul nu este o 
viziune singulară, ci rezultatul viziunilor tuturor pentru a îndeplini rolul de reprezentanți ai românilor. Să ne dea Dumnezeu 
înțelepciune! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Silviu-Nicu Macovei 

*** 
 

Pentru români, nu ”comunicarea’’ partidelor din Coaliție este importantă, ci dialogul între ele! 
 
Stimați colegi, 
La fel ca mulți români, am aflat recent din presă că la o ședință a colegilor noștri de coaliție de la PNL, anumiți lideri s-

ar fi plâns de faptul că Partidul Social Democrat ar comunica mai bine sau mai agresiv decât domniile lor. Mărturisesc că 
asemenea discuții m-au surprins, deși, poate, nu ar fi trebuit… 

Eu credeam și cred în continuare că rolul unui partid aflat la guvernare, cu atât mai mult într-o perioadă grea, precum 
cea de crize suprapuse pe care o traversăm, e să asculte și să preia problemele românilor, să le găsească soluții și să le prezinte 
oamenilor. Dacă asta înseamnă comunicare agresivă, fie! 

Poate că, de luni și luni de zile, domnul ministrul al Energiei, de exemplu, putea comunica și domnia sa ”agresiv” 
despre cum a căutat și ce soluții a găsit pentru prețurile tot mai mari, insuportabile, de fapt, cu care se luptă cetățenii. Poate că 
în loc să se uite cu pizmă la miniștrii care chiar se luptă pentru domeniile lor, precum ministrul Muncii, partenerii din PNL ar 
trebui să ia model. Iar când vorbim de domeniul pe care îl coordonează un ministru să nu uităm că vorbim de oameni, de vieți 
reale, de probleme grele sau grave, de nevoia ca Statul, Guvernul, Parlamentul, să intervină decisiv și rapid.  

Despre asta vorbește PSD când comunică, stimați colegi! Despre nevoile românilor și despre nevoia de soluții, nu 
despre altceva. Noi nu suntem într-o competiție de așa zisă comunicare sau de imagine cu nimeni; nici cu cei din coaliție și 
nici cu cei din opoziție. Și nu suntem, cred că este clar pentru toată lumea, într-o dezbatere doctrinară sau ideologică, cu 
nimeni!  

Prețurile mari, inflația, războiul, criza energetică, toate aceste provocări cărora românii și România trebuie să le facă 
față, nu au culoare politică, nu au doctrină. În schimb, au un lucru în comun: ele trebuie rezolvate de către un guvern 
responsabil. 

Pe români, stimați colegi, nu îi interesează cum comunică partidele. Pe români, sunt convins de asta, îi interesează 
dialogul dintre partidele aflate la guvernare pentru ca, împreună, noi toți, cei din Parlament și din Guvern, să găsim soluții 
pentru ei și să comunicăm prin înțelegere și prin rezultate. 

Asta sper eu să obținem și să realizăm împreună în această nouă sesiune parlamentară. 
Vă mulțumesc pentru atenție! 

Deputat 
Ioan Mang 

*** 
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Noile legi ale educației trebuie să ofere perspective clare de îmbunătăţire a acestui domeniu! 
Dragi colegi, 
Deși portofoliul Educației nu este gestionat de noi, cei de la PSD, lansarea în dezbaterea publică a celor două legi, care 

ar trebui să revoluționeze acest domeniu vital pentru viitorul României, a constituit prilejul să ne implicăm direct în demersul 
național de perfecționare a cadrului legislativ. Am inițiat, la nivelul județului Ialomița, o dezbatere amplă, consacrată colectării 
propunerilor de modificare a proiectelor de legi ale Educației, la care i-am invitat inclusiv și pe colegii senatori și deputați de la 
celelalte partide parlamentare, precum și alte personalități active în această arie de activitate sau alți factori decidenți.  

Scopul reuniunii eterogene, găzduită de Sala Europa a Consiliului Județean Ialomița, la fel ca și al tuturor celorlalte 
discuții inițiate și în alte județe de către colegii parlamentari PSD, a fost transmiterea unui mesaj unitar și cât mai complex 
către Ministerul Educației, care să reflecte fidel particularitățile și nevoile învățământului ialomițean. Având în vedere că de 
evoluția și de viitorul copiilor ține și soarta României, noi am pledat, în mesajele noastre, ca elevul să fie plasat în centrul 
demersului educațional, promovând interesul superior al acestuia prin acumularea continuă de cunoștințe, aptitudini și 
competențe relevante. Noi milităm ca identitatea națională să fie întărită și prin conservarea limbii române și susținem ca limba 
română să rămână probă scrisă, distinctă, la Bacalaureat. Am mai solicitat să fie asigurat transportul școlar gratuit tuturor 
copiilor, iar când totuși nu se poate realiza și nici orarul nu poate fi adaptat, să fie permis învățământul simultan. Mai mult, cu 
toții am cerut să fie acordate burse de performanță școlară și elevilor care obțin distincții la concursurile recunoscute de 
minister. Pe de altă parte, am accentuat necesitatea rescrierii întregului Capitol V privind “Educația Specială și Educația 
Incluzivă”, astfel încât să oferim cu adevărat condiții optime de aprofundare a cunoștințelor pentru toți elevii. Cu toate că 
exigențele noastre și cele ale profesorilor și ale celorlalte autorități din Ialomița nu sunt mult diferite de cele înaintate de 
colegii noștri din alte zone ale țării, îmi exprim speranța ca inițiativa noastră să contribuie, în procent cât mai mare, la 
redresarea educației. Trebuie să subliniez că este vital ca toate soluțiile PSD să fie tratate cu seriozitate de conducerea 
Ministerului Educației astfel încât proiectele de lege ale învăţământului să aducă perspective reale de îmbunătăţire a 
domeniului! 

Indiferent dacă amendamentele noastre se suprapun sau nu întru totul peste direcțiile proiectelor de lege ale 
învăţământului preuniversitar şi superior, elaborate în concordanţă cu Raportul ”România Educată”, consider că trebuie să se 
țină seamă de cea mai bună modalitate lucrativă, necesară protejării intereselor elevilor și profesorilor. De asemenea, 
problematica amplă, generată de pandemie, cu repercusiuni repercutate atât asupra elevilor, studenților și profesorilor, precum 
și efectele provocate de criza economică mondială și de război trebuie să fie reflectate de noile prevederi legislative. Nu putem 
rămâne sub nicio formă cramponați în schema ad litteram a unui proiect- program electoral gândit și redactat în anii 2015-
2016, cu mult înainte de aceste valuri de evenimente intempestive care au început să se succeadă încă din debutul anului 2020. 
Anunțul ministrului Educației potrivit căruia cele două legi vor intra în Guvern pentru adoptare până la mijlocul lunii, 
proiectele urmând să fie ulterior avansate Parlamentului, într-o a treia formă amendată, constituie încă o ocazie de îndreptare a 
legilor. Pentru că PSD este preocupat intens de evoluția învățământului românesc și, în special, de pregătirea elevilor și va 
continua să promoveze întotdeauna cele mai bune măsuri necesare redresării educației atât prin intemediul nostru, cât și prin 
soluțiile prezentate în spațiul public în mod constant, alături de colegii mei, senatorii și deputații PSD, suntem hotărâți să 
profităm de dezbaterile din comisii și din plenul Parlamentului ca să putem încorpora alte noi amendamente.  

Concret, vom susține toate acele propuneri pertinente, care ne-au fost aduse la cunoștință în cadrul dialogurilor cu 
factorii decidenți din județe, și care nu au fost prinse de ministerul de resort din varii motive în cea de a treia formă a legilor, 
pentru că aceste observații pot contribui fundamental la creșterea calității actului de predare-învățare.  

Și pentru că am menționat faptul că PSD va continua să promoveze întotdeauna cele mai bune măsuri necesare 
redresării educației, noi nu doar că susținem creșterea cuantumului burselor școlare, ci milităm activ și pentru alte forme de 
stimulare a elevilor și a profesorilor în perspectiva obținerii unor rezultate de excepție la olimpiadele internaționale. PSD a 
inclus, în cel de-al doilea Pachet de sprijin pentru redresarea României, pe lângă o serie de măsuri de ajutor care vor genera noi 
reforme pentru toate domeniile de activitate chiar de la 1 ianuarie 2023 și majorarea cuantumurilor premiilor de excelență și 
până la 10.000 de euro pentru elevii medaliați la olimpiadele internaționale și profesorii antrenori. 

Așadar, reafirm că de sprijinul nostru necondiționat, al celor de la PSD, se vor bucura atât copiii, cadrele didactice, dar, 
pe termen lung, și mediul de afaceri și economia națională.  

Investind în educația copiilor, investim în viitorul țării! 
Vă mulțumesc!          Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 
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Sprijin pentru România 2, un nou pachet cu măsuri pentru români  
și firmele românești, propus de partidul social democrat 

Stimaţi colegi,  
Declaraţia mea politică se numește ”Sprijin pentru România 2, un nou pachet cu măsuri pentru români și firmele 

românești, propus de partidul social democrat" și se referă la măsurile propuse de PSD pentru a fi analizate la nivelul coaliției 
de guvernare, astfel încât românii să poată trece mai ușor peste perioada dificilă pe care o traversăm. 

Partidul Social Democrat a avut la baza acestui pachet ideea de a face o distribuție justă și echitabilă a resurselor către 
românii care o duc greu, dar și către companiile românești. 

Principalele măsuri ale acestui pachet propus de PSD vizează creșterea punctului de pensie de la 1 ianuarie cu un 
procent mai mare decât cel prevăzut în prezent de 5%. Majorarea propusă este de cel puțin 10%, astfel că punctul de pensie va 
crește de la 1.586 lei, la 1.745 lei. 

În privința salariului minim brut, Partidul Social Democrat propune creșterea de la 1 ianuarie, la un cuantum de 3.000 
lei. Astfel, salariul minim brut va crește cu 450 lei (de la 2.550 lei la 3.000 lei). 

În privința pieței energiei, PSD propune prețuri plafonate la energie, la nivelul stabilit în primăvara acestui an. 
Astfel, spitalele, școlile, grădinițele și căminele de bătrâni vor avea stabilit un preț rezonabil, indiferent de cât au 

consumul. 
Partidul Social Democrat propune ca și soluție în domeniul energiei reglementarea pieței pe un termen mediu de cel 

puțin 2 ani de zile. 
În privința IMM-urilor și a firmelor din industria alimentară se propune o compensare a 85% din consumul de energie. 
O altă reglementare în domeniul energiei vizează contribuția de solidaritate de 100% din ceea ce depășește prețul de 

referință și o marjă de profit. 
Partidul Social Democrat susține și performanța elevilor și profesorilor medaliați la olimpiadele internaționale. 
Astfel, pentru elevii care obțin medalii de bronz, argint și aur la olimpiadele internaționale, premiile propuse de PSD 

sunt de 5.000, 8.000 și 10.000 de euro. 
Pentru profesorul antrenor al elevilor care obțin medalii de bronz, argint și aur, cuantumul va fi de 2.500, 4.000 și 5.000 

de euro. 
În privința surselor de finanțare ne referim doar la creșterea punctului de pensie, pentru că majorarea salariului minim 

are un impact pozitiv asupra bugetului, aducând venituri suplimentare la buget. 
Partidul Social Democrat a identificat sursele de finanțare pentru creșterea punctului de pensie și le va prezenta în cadrul 

ședinței de coaliție. 
Putem traversa această criză doar împreună, iar Partidul Social Democrat nu va lăsa niciodată pe nimeni în urmă. 
Vă mulțumesc.      

Deputat 
Nicu Niță 

*** 
Reglementarea în domeniul energiei este o urgență 

 
Pachetul de măsuri social-economice avut în vedere pentru această toamnă de PSD, include și reglementări în domeniul 

energiei astfel încât să se mențină protecția consumatorilor și a IMM-urilor, dar să se pună capăt speculei care a generat 
profituri uriașe. Obiectele esențiale sunt asigurarea stabilității, predictibilității și a suportabilității prețurilor. Mecanismul de 
până acum, gândit și aplicat de Ministerul Energiei, s-a dovedit limitat și trebuie obligatoriu schimbat. PSD propune, printre 
altele, ca la consumatorii casnici să fie prețuri suportabile, în limita unui plafon de consum.  

De asemenea, pentru școli, spitale, grădinițe, cămine de bătrâni și copii va fi stabilit un preț suportabil. De asemenea, 
pentru IMM-uri și firmele din industria alimentară se va aplica o compensare procentuală din consumul de energie. Proiectul 
include și faptul că operatorii de pe tot lanțul energetic, de la producători, furnizori, intermediari, până la consumatori să 
suporte sau să plătească o taxă de solidaritate, ca diferență între încasările realizate, pe de o parte și costurile avute, plus o 
marjă de profit rezonabilă, pe de altă parte. În ceea ce îi privește pe producători, prețul de referință va fi egal cu costul de 
producție, cheltuielile de operare plus o marjă decentă de profit, iar ce depășește acest preț se suprataxează. 

 Propunerile PSD includ și intermediarii, unde prețul de referință va cuprinde prețul de achiziție, plus o marjă decentă de 
profit. Ce va depăși acest preț va fi suprataxat. De asemenea, în document se arată și faptul că se instituie un plafon față ce care 
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se va face calculul compensărilor, ceea ce va însemna reducerea poverii suportate de bugetul statului și va face întreg sistemul 
mai sustenabil. 

Deputat 
Marius-Eugen Ostaficiuc 

*** 
 

Educație pentru toți copiii, fără discriminare și inechități 
 

Primii doi ani de pandemie au adus pierderi incomensurabile pentru tinerele generații. Cu o criză sanitară prost 
gestionată, cei mai mulți dintre elevi au pierdut mai bine de jumătate din orele de educație de care ar fi trebuit să beneficieze. 
Iar situația a stat și mai prost în mediul rural și în comunitățile defavorizate, acolo unde, din cauza lipsei infrastructurii, cei 
mici nu au interacționat nici măcar online cu profesorii sau colegii lor.  

Anul acesta am retrăit deschiderea anului școlar în condiții de normalitate, fără restricții, fără separarea nedreaptă pe 
care au experimentat-o copiii în ultimii ani din cauza pandemiei. Însă avem mult de recuperat pentru a ne asigura că niciun 
copil nu va mai rămâne fără acces la educație de calitate, indiferent de context. Iar acest lucru nu se poate face fără investiții, 
fără o infrastructură școlară coerentă, care să ducă învățământul românesc la standardele normale pentru o țară europeană.  

Partidul Social Democrat a gândit un pachet de măsuri de sprijin care să vină atât în ajutorul familiilor cu copii, cât și al 
cadrelor didactice. În condițiile în care facturile cresc, iar prețurile pentru alimentele și produsele de bază au explodat la nivel 
mondial, este importantă susținerea creșterii salariului minim brut de la 1 ianuarie 2023. De asemenea, plafonarea prețurilor 
pentru energie electrică și gaze naturale este obligatorie pentru școli și grădinițe, altfel autoritățile locale nu vor putea suporta 
aceste costuri.  

Nu în ultimul rând, pentru a încuraja performanțele deosebite, PSD a propus recompensarea elevilor și a profesorilor 
care obțin medalii la olimpiadele internaționale. Avem încrederea că în acest fel motivația va crește de ambele părți, iar 
determinarea și responsabilitatea vor duce la o schimbare majoră în ceea ce privește școala românească. 

Toate aceste teme reprezintă priorități legislative pentru parlamentarii PSD și vor fi obiectul proiectelor susținute în 
această sesiune parlamentară, alături de multe alte inițiative gândite în sprijinul românilor, cu precădere a celor vulnerabili, 
afectați puternic de dinamica economică din ultimii ani. Aceste măsuri sunt gândite în sprijinul familiilor, al pensionarilor, al 
tuturor românilor care se străduiesc să-și facă partea și care au nevoie de sprijin pentru a trece cu bine peste toamna și iarna 
care urmează.  

Vă mulțumesc!          Deputat 
Viorica Sandu 

*** 
 

România trebuie să păstreze în țară resursa umană bine calificată 
 

România este obligată să facă toate demersurile pentru păstrarea în țară a specialiștilor valoroși, din toate domeniile de 
activitate, mai ales în această perioadă dificilă, de crize succesive.  

În consecință, politicile guvernamentale sunt axate pe încurajarea și stimularea oamenilor care și-au demonstrat 
capacitatea profesională de a rămâne acasă și de a participa astfel la demersul colectiv de relansare națională, atât din punct de 
vedere economic, cât și social. 

Din fericire, România dispune încă de resursa umană necesară procesului complex de modernizare și dezvoltare, 
valorificarea acesteia la maximum posibil fiind în centrul preocupărilor Guvernului susținut de PSD. 

Sunt încrezătoare că vom putea contribui împreună la efortul comun, conjugat, de a traversa cu bine această perioadă 
puțin mai complicată pentru toți.  

Cred cu tărie că una dintre cheile ce va permite României să avanseze spre nivelul de trai al țărilor dezvoltate este 
creșterea competitivității, la toate nivelurile. Avem nevoie de soluţii pentru stimularea inovaţiei, a educaţiei financiare, a 
exporturilor. Avem nevoie, cu preponderență, de resursa noastră umană valoroasă și competitivă, iar la acest capitol constatăm 
că, în ultimii ani, am exportat în procent major.  

Suntem acum într-o situație delicată din punctul de vedere al resursei umane deoarece am avut, din păcate, perioade 
îndelungate în care statul nu a reușit să implementeze soluţiile viabile pentru a oferi perspective decente și stimulative multor 
români cu pregătire deosebită. Nu le-am oferit condiţii optime şi recunoaşterea profesională meritate, astfel încât mulți dintre 
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aceşti specialiști în toate domeniile de activitate au decis că, pentru ei și viitorul familiilor lor, este mai bine să plece din 
România.  

Nu mai este un secret pentru nimeni că zeci și sute de mii de români, cu diferite specializări, sunt apreciaţi la superlativ 
peste tot în străinătate unde muncesc, fiind adevărați ambasadori ai României în toate colţurile lumii. Dar acest fapt a 
însemnat, pe de altă parte, pierderi umane considerabile pentru țara noastră, care a ajuns să importe forță de muncă în foarte 
multe sectoare economice. 

Iată de ce, Guvernul are datoria să păstreze acasă adevărații profesioniști, oameni în care statul român a investit sume 
importante, pentru calificare și expertiză. Avem nevoie de un sistem care premiază performanța și, în paralel, oferă condiţiile, 
şansele şi posibilităţile de exprimare profesională şi umană pe care acești oameni le merită.  

Sunt oprimistă că PSD va identifica cele mai potrivite soluții legislative, executive şi de incluziune, pentru ca România 
să-și mențină acasă resursa umană de calitate de care dispunem, iar autoritățile abilitate vor lua măsuri concrete privind 
recompensarea corespunzătoare a acesteia, pentru a avea un viitor dătător de speranțe.  

 

Deputat 
Elena Stoica 

*** 
 

PSD își asumă în această sesiune legislativă să continue măsurile de sprijin pentru populație  
și antreprenori la nivel social și economic prin creșteri de venituri și stabilitatea prețurilor la energie 

 

Stimate colege și stimați colegi, 
În această nouă sesiune parlamentară voi susține alături de colegii mei deputați și senatori din P.S.D. proiectele 

legislative, actele normative și inițiativele care au ca prioritate protejarea cetățeniilor și companiilor românești de inflație și de 
criza socială și economică generată de problemele din domeniul energiei și de conflictul din Ucraina.    

În ceea ce privește majorările de pensii și salarii propuse de PSD și pe care le susținem, am câteva observații de făcut. În 
primul rând toate acestea sunt fundamentate economic în urma analizelor și evaluărilor realizate la ministerele de resort pe care 
le reprezintă miniștrii noștri și apoi validate cu specialiștii de la partid și propuse în coaliție pentru aprobare. În al doilea rând, 
să nu uităm că dacă PSD nu intra la guvernare la finalul anului trecut, nu avem nici la începutul acestui an și nici acum niciun 
fel de majorare de salarii, pensii, alocații, indemnizații pentru persoanele cu dizabilități și bolnavii din spitale și niciun fel de 
plafonare a prețurilor la gaze și curent electric.  

Deci nu exista Pachetul Sprijin pentru România, implementat la mijlocul acestui an și nici cel de-al doilea Pachet de 
Sprijin care este propus în acest moment, deci românii erau lăsați singuri în lupta cu prețurile. 

Creșterea pensiilor cu 10% este o măsură realizabilă și necesară. Cei care acuză PSD că a anunțat majorarea punctului 
de pensie ar trebui să știe că aceasta era oricum o obligație legală. Diferența dintre obligația legală de majorare cu 5,1% și 
nivelul de 10% propus de PSD este ușor de acoperit de veniturile suplimentare din contribuții sociale, obținute în urma 
măsurilor fiscale luate de ministrul PSD al Finanțelor. În plus, dacă se aplică soluțiile PSD pentru combaterea prețurilor 
speculative din energie, Guvernul va avea și mai multe fonduri disponibile pentru creșterea investițiilor și a nivelului de trai 
pentru populație.  

În ceea ce privește creșterea salariilor, aceasta este necesară pentru menținerea puterii de cumpărare care să susțină 
oferta IMM-urilor. Dacă oamenii nu mai au bani, nu mai are cine să cumpere produsele și serviciile IMM-urilor și se intră într-
un cerc vicios atât pentru salariați, cât și pentru firme. 

Trebuie să înțelegem că majorarea salariului minim este necesară pentru creșterea salariilor în mediul privat, unde 
nivelul de salarizare a rămas cu mult în urma inflației. Dacă IMM-urile vând produse și servicii la prețuri mai mari, e corect să 
acorde și salarii mai mari angajaților. 

Propunerea PSD de creștere a salariului minim de la 1 ianuarie e necesară pentru menținerea în țară a forței de muncă 
necesare IMM-urilor, în condițiile în care alte state din Uniunea Europeană cresc nivelul de salarizare pe fondul inflației. 
Germania a decis deja creșterea salariului minim. Dacă se întârzie această măsură, IMM-urile își vor pierde forța de muncă. 
Mai mult, pentru a nu-și pierde angajații, chiar angajatorii au interesul de a mări salariile minime, iar statul vine și îi ajută prin 
acordarea acelei scutiri de contribuții și impozit pentru suma de 200 de lei. 

Unii spun că ar fi prea mici, alții că ar fi prea mari și bugetul nu-și permite. Nu au dreptate nici unii, nici ceilalți. 
Creșterea pensiilor cu 10% este peste obligația legală de 5,1%, iar salariul minim crește cu peste 17%, de la 2.550 la 3.000 de 
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lei. Deci nu sunt prea mici. Dar nu sunt nici prea mari.  În primul rând, majorarea salariului minim aduce un plus la buget, nu 
un minus. 

Cetățenii trebuie să știe că PSD a venit săptămâna trecută în coaliția de guvernare cu un nou pachet de sprijin pentru 
România. La baza acestui pachet a stat ideea de a face o distribuție justă și echitabilă a resurselor către cetățenii care o duc 
greu, dar și către companiile românești. Este vorba de creșterea salariului minim, creșterea pensiilor, alocarea de resurse 
financiare suplimentare pentru programe de sprijin a IMM-urilor românești și introducerea de reglementări în domeniul 
energiei astfel încât să se mențină protecția consumatorilor și a firmelor, dar să se pună capăt speculei care a generat profituri 
uriașe. 

Vă mulțumesc.          Deputat 
Dan-Constantin Șlincu 

*** 
 

O singură prioritate pentru toți parlamentarii: Românii și România! 
Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Doamnelor și domnilor, 
Din momentul în care ieșenii mi-au oferit încrederea de a-i reprezenta în Camera Deputaților, am considerat că cea mai 

mare responsabilitate pe care o am sunteți aceștia. 
Cu respect și implicare față de nevoile și interesele fiecăruia dintre ieșeni, m-am străduit până acum ca activitatea mea 

să fie una care să contribuie cu folos la viața a cât mai mulți dintre ei. 
Acesta este angajamentul meu față de toți cetățenii Iașului pe care, astăzi, cu ocazia începerii noii sesiuni parlamentare, 

vreau să îl întăresc. Știu că, mai ales în această perioadă, ne confruntăm cu toții cu multe provocări.  
Știu că nevoile românilor sunt multe și că ei așteaptă de la reprezentanții lor întregul suport care li se datorează și acele 

măsuri care să le ofere siguranță, stabilitate, echitate, predictibilitate. 
Stimați colegi, 
Doamnelor și domnilor, 
Ne așteaptă pe toți o sesiune cu multe proiecte ce trebuie concretizate. O sesiune în care prioritatea este și trebuie să 

rămână una singură: românii! 
De la copiii și până la seniorii noștri, avem datoria de a asigura cadrul legislativ necesar pentru a le oferi condiții 

decente de trai. 
Este nevoie să venim cu soluții cât mai eficiente în energie și agricultură, așa cum este nevoie să oferim firmelor noastre 

autohtone stabilitatea atât de necesară pentru ca angajații și familiile lor să beneficieze de siguranța veniturilor. 
Sănătatea și educația au nevoie să continuăm reformele începute! Avem nevoie să ne asigurăm că Planul Național de 

Redresare și Reziliență își atinge toate obiectivele. Avem nevoie să ducem la îndeplinire proiectele de infrastructură rutieră atât 
de necesare pentru întreaga țară. 

Programul Sprijin pentru România inițiat de social-democrația românească și care cuprinde măsuri atât de importante și 
de așteptate de toate categoriile socio-economice din țara noastră și de IMM-uri trebuie să continue, să fie implementat și 
dezvoltat în continuare. 

Toate acestea înseamnă românii. Toate acestea trebuie transpuse și rezolvate într-un cadru corect și eficient bazat pe 
principiile echității, echilibrului și dreptății sociale. 

Oamenii au nevoie ca noi, reprezentanții lor, să fim cu adevărat acei parteneri pe care se pot baza. 
Ca și până acum, îi asigur pe toți colegii mei social-democrați și pe toți ieșenii că au în mine un partener, care îi 

reprezintă cu seriozitate și responsabilitate, cu care există dialog permanent și care valorizează consultarea cu cetățenii. 
Alături de colegii mei social-democrați, voi face tot ce pot pentru ca prerogativele parlamentare pe care ieșenii mi le-au 

oferit să le reprezinte întru-totul nevoile și interesele. 
Vă invit pe toți, stimați colegi, să ne tratăm rolul cu maximă implicare și responsabilitate, să ne facem datoria și să 

aducem întreaga contribuție care se așteaptă de la noi pentru că fiecare român să fie cu adevărat reprezentat. 
Vă mulțumesc!      

Deputat 
Vasilică Toma 

*** 
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 Întrebări 
 

 
Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 
Care este valoarea compensărilor pentru facturile la energie electrică și gaze naturale? 

Stimate domnule ministru,  
Având în vedere măsurile de urgență propuse de Comisia Europeană în criza prețurilor la energie, precum și dezbaterile 

din spațiul public cu privire la modificările din domeniul energiei aduse de Guvern prin Ordonanța de Urgență nr. 119/2022, 
vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări:  

- Care este valoarea obligațiilor de plată ale Guvernului pentru compensarea facturilor energie electrică și gaze naturale, 
în perioada 1 aprilie - 31 august 2022?  

Vă rog, de asemenea, să precizați următoarele aspecte:  
- Care este valoarea acestor obligații defalcată pe tipul de energie furnizată, respectiv pe energie electrică și gaze 

naturale?  
- Cât din sumele precizate mai sus s-a achitat pentru fiecare categorie de furnizori, respectiv către furnizorii de energie 

electrică și furnizorii gaze naturale?  
Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Cu deosebită stimă,              Mirela-Elena Adomnicăi 

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

Stadiul implementării Programului național de realizare a perdelelor forestiere pentru protejarea autostrăzilor și 
drumurilor naționale 

Domnule ministru,  
Ninsorile abundente și viscolele puternice din anotimpul rece produc, adesea, înzăpezirea căilor de comunicație, 

afectând circulația rutieră. Perdelele forestiere s-au dovedit soluția cea mai eficientă pentru protejarea drumurilor de 
înzăpezire.   

Programul național de realizare a perdelelor forestiere pentru protejarea autostrăzilor și a drumurilor naționale, aprobat 
prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 38/2014 pentru modificarea și completarea Legii 289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecție, prevede plantarea copacilor pe o suprafață de 5.257 ha cu scopul protejării a 1.752,352 km căi de 
comunicație.   

Vă rog să-mi precizați pe ce suprafețe au fost plantați pomi până la 31 iulie 2022 și în ce zone, dar și care sunt ariile 
prevăzute să fie sădite cu perdele forestiere de protecție în această toamnă și în primăvara anului viitor. De asemenea, vă rog să 
mă informați care este stadiul plantării acestor perdele de protecție de-a lungul căilor de comunicații din județul Arad, raportat 
la Programul aprobat.  

Solicit răspuns scris.       Deputat 
Cu stimă,                 Adrian Alda 

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

 
Specialiștii consultați pentru realizarea legilor educației 

Stimate domnule ministru,  
În ziua în care Guvernul aproba în primă lectură proiectele de lege ale educației, dumneavoastră ați afirmat că la 

realizarea proiectului România Educată au contribuit peste 10.000 de specialiști pentru o lungă perioadă de timp. Numai că în 
Raportul România educată, lansat public pe 14 iulie 2021, se vorbea despre faptul că la dezbaterile și consultările din perioada 
celor 5 ani au participat 12.400 de persoane, fără să apară calitatea de specialiști a acestora.   

Mai mult, ați spus că legile educației reprezintă „cea mai largă consultare publică” din cadrul proiectului „România 
educată” în care „peste 10.000 de specialiști” au contribuit la raportul final. De asemenea, nici în cazul legilor educației nu ni 
s-a prezentat cine sunt acești profesioniști care au lucrat la realizarea acestora.  
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Domnule ministru, consider că românii trebuie să cunoască cine sunt acești specialiști la care faceți referire și care au 
stat la baza proiectelor legilor educației. Tocmai de aceea, pentru a exista o transparență mai mare în privința acestor proiecte, 
vă rog să îmi transmiteți lista celor 10.000 de specialiști la care ați făcut referire, precum și detalii despre aceștia.  

Solicit răspunsul în scris.  
Vă mulțumesc!         Deputat 

Oana-Gianina Bulai 
*** 

 
Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 
Impactul bugetar al aplicării prevederilor din proiectele de lege propuse de Ministerul Educației  

pentru învățământul preuniversitar și pentru învățământul superior 
 
Stimate domnule ministru,  
Având în vedere că în perioada imediat următoare veți transmite Parlamentului noua formă a legii educației, consider că 

este esențial să asigurăm o dezbatere cât mai amplă în care să se țină cont de observațiile venite dinspre societatea civilă. De 
asemenea, apreciez că trebuie luate în discuție și analizate atât punctele de vedere exprimate de reprezentanții liceelor și 
universităților din toată țara, dar și ale unor organisme mai apropiate de acest domeniu, respectiv asociațiile elevilor și 
părinților.  

În acest context vă rog să-mi răspundeți la următoarea întrebare:  
• Care este impactul bugetar al aplicării prevederilor din proiectele de lege propuse de Ministerul Educației pentru 

învățământul preuniversitar și pentru învățământul superior?   
• Estimarea cheltuielilor bugetare rezultate în urma aplicării integrale a prevederilor celor două proiecte de lege  
În încheiere, precizez că, potrivit Art. 112 din Constituția României, membrii guvernului au obligația de a răspunde la 

întrebările și interpelările formulate de deputați și senatori. Prin urmare, vă rog să îmi răspundeți, distinct, precis și la obiect la 
fiecare dintre întrebările adresate mai sus.  

De asemenea, vă rog să răspundeți în termenul legal de două săptămâni prevăzut la art. 202 alin. (2) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, ori în cazul unei depășiri a acestui termen cu cel mult 15 zile, vă rog să precizați clar motivele temeinice 
ale amânării.  

Vă solicit răspuns oral și în scris la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 
Democrat din Camera Deputaților.    

Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

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

 

Surse seismice care contribuie la hazarde 
 

În contextul organizării de către Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) şi Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Pământului (INCDFP) a celei de-a treia ediţie a Conferinţei Europene de Inginerie 
Seismică şi Seismologie (3ECEES) - unul din cele mai importante evenimente ştiinţifice în domeniu din lume, vă rugăm să 
aveți amabilitatea de a răspunde următoarelor întrebări:  

1. În România, 14 surse seismice contribuie la hazardul seismic, fiind o ţară cu risc seismic ridicat. Potrivit 
cercetătorilor, în secolul al XX-lea momentul seismic eliberat de sursa seismică de adâncime intermediară Vrancea a fost de 
aproximativ trei ori mai mare decât cel eliberat de toate sursele seismice din Italia. Care este strategia de intervenție în cazul 
unui dezastru provocat de o sursa seismică, în România?   

2. Ne puteți pune la dispoziție ultima evaluarea seismică și planul de reabilitare a clădirilor și structurilor?  
Solicităm răspuns scris, în termenul prevăzut de lege.  
Cu deosebit respect,        Deputat  

Vasile Cîtea 
*** 
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Adresată domnului Ioan-Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Situația apelurilor de proiecte pentru investiții în infrastructura culturală din fiecare județ 
 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că  în fiecare județ din țară sunt instituții de cultură care își desfășoară activitate în spații improprii sau 

care funcționează în clădiri declarate monumente istorice, dar au un grad ridicat de uzură și au nevoie urgentă de 
reconsolidare, reabilitare sau modernizare, astfel încât teatrele, filarmonicele, sălile de concerte să poată fi utilizate 
corespunzător, vă rog să-mi comunicați situația la zi pe fiecare județ și instituție în parte privind includerea în programele 
naționale și europene de finanțare, cu termene de aprobare sau finalizare și sumele aprobate pentru a fi alocate.  

În același timp, ca urmare a faptului că Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat la începutul lunii mai 
2022 un nou apel de proiecte în cadrul Investiției 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, Componenta 11 – Turism și 
cultură din Planul Național de Redresare și Reziliență al României vă rog să-mi comunicați care este stadiul accesărilor.  

De asemenea, vă rog să-mi transmiteți stadiul în care se află programele finanțate din Planul Național de Redresare și 
Reziliență pentru investițiile care privesc creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural.  

Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.  
Vă mulțumesc.         Deputat 
Cu deosebită stimă,             Alexandra Huțu 

*** 
 

Adresată domnului Carol-Eduard Novak, ministrul Sportului 
 

Practicanții de sport din România 
Stimate domnule ministru,  
Întrucât în spațiul public există informații diferite cu privire la numărul românilor care practică activități fizice 

recreative în timpul liber, vă adresez următoarele întrebări:  
1. Câți români, statistic, practică activități fizice reacreative în timpul liber?    
2. Care este procentajul minorilor care practică sportul de performanță sau activități fizice reacreative?  
Vă adresez rugămintea să-mi comunicați informațiile solicitate atât la nivel național, cât și separat pentru județul 

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

Natalia-Elena Intotero 
*** 

Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Riscurile mijloacelor de transport alternative 
Stimate domnule ministru,  
Conform informațiilor din spațiul public, numărul accidentelor grave de circulaţie în care au fost implicaţi conducătorii 

de trotinete electrice a crescut de aproape 20 de ori în ultimii patru ani. Aceste statistici au fost preluate de către organizațiile 
media în baza unei informări provenite de la Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România 
(UNSAR). Având în vedere cifrele îngrijorătoare, vă adresez următoarele întrebări:  

1. Din informațiile disponibile la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, cărui fapt se datorează numărul mare de 
accidente cu trotinete electrice?  

2. Care sunt măsurile pe care Ministerul Afacerilor Interne le ia pentru diminuarea riscului pentru utilizatorii trotinetelor 
electrice, a mijloacelor alternative de transport, respectiv pentru restul participanților din trafic?  

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

Natalia-Elena Intotero 
*** 
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Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Vânzarea Termocentralei Mintia 
Stimate domnule ministru,  
Conform informațiilor din spațiul public, Termocentrala Mintia a fost vândută către compania Mass Global Energy Rom 

cu 91 de milioane de euro. Timpul ne va spune dacă aceasta a fost cea mai bună soluție pentru viitorul energetic al României și 
bunăstarea celor din comunitate. În acest sens, vă adresez următoarele întrebări:  

1. Care sunt obligațiile asumate contractual de către compania Mass Global Enery Rom cu privire la activitatea 
Termocentralei Mintia, până în anul 2028?  

2. Care este numărul locurilor de muncă pe care Termocentrala Mintia le va crea în anii următori?  
3. Ce alte companii sau entități au participat sau au manifestat un interes real pentru achiziționarea Termocentralei 

Mintia, în ultimii doi ani?  
Vă rog să comunicați răspunsul în scris și oral.  
Cu aleasă considerație,        Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 

 
Adresată domnului Ioan-Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 

 
Precizări privind Fondurile de coeziune alocate Regiunii Sud Muntenia  

în perioada de programare 2021-2027 
Domnule ministru, 
Nevoile de dezvoltare ale Regiunii Sud Muntenia, precum și de recuperare a decalajelor față de alte regiuni sunt 

stringente și multiple, respectiv dezvoltarea infrastructurii de transporturi, a celei locale, dezvoltarea capacităților de producție 
ale capitalului autohton, creșterea ponderii ocupării locurilor de pe piața muncii de către tineri, sau dezvoltarea serviciilor 
publice în mediul rural și orășenesc mic.   

Vă rog să-mi comunicați care este valoarea maximă a alocărilor financiare care pot fi accesate de către entitățile 
publice/private din Regiunea Sud Muntenia în exercițiul financiar multianual 2021-2027, care sunt programele operaționale 
elaborate de minister și pentru care Regiunea Sud Muntenia este eligibilă, precum și ce măsuri de asistență tehnică aveți în 
vedere pentru sprijinirea entităților publice și private din această zonă ca să elaboreze proiecte cu rată mare de succes și să le 
implementeze la cele mai înalte standarde.   

Solicit răspuns scris.         Deputat 
Cu stimă,                Ștefan Mușoiu 

*** 
Adresată domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României  

 
Intervenția Guvernului României pe piața energiei pentru menținerea în funcțiune a unităților industriale  

care ocupă poziții strategice în funcționarea economiei românești 
 
Domnule prim-ministru,  
În urmă cu câteva zile CHIMCOMPLEX SA a făcut publică imposibilitatea de a-și continua activitatea pe platformele 

chimice din Râmnicu Vâlcea și Borzești din cauza creșterii dramatice a prețurilor la energie electrică și la gaz. Ultimele zile 
ale lunii august au produs la București cele mai mari prețuri la produsele energetice din Uniunea Europeană.   

Antreprenoriatul românesc anunță pe bună dreptate imposibilitatea de a absorbi în prețul produselor noile costuri cu 
energia și intenția de a-și închide capacitățile de producție. Consecințele economice și sociale ale opririi producției pot fi 
extrem de costisitoare pentru societatea românească. CHIMCOMPLEX SA, de exemplu, este o unitate cu poziție 
determinantă/strategică în economia țării. Industria energetică folosește în producția proprie sodă caustică și acid clorhidric 
produse pe platformele chimice ale acestei societăți. 99% din apa potabilă livrată românilor este tratată cu clor, hipoclorit de 
sodiu și clorură de var produse de acest mare fabricant. Biocidele pentru dezinfecția spațiilor publice se produc folosind 
hipoclorit de sodiu, iar municipalitățile și industriile tratează și epurează apele reziduale folosind produse chimice de la 
Râmnicu Vâlcea și Borzești. CHIMCOMPLEX SA asigură cu produse chimice diverse aplicații industriale (metalurgie feroasă 
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și neferoasă, detergenți și cosmetice, chimie alimentară, gaze industriale – hidrogen, industria automobilelor, industria mobilei, 
celuloză și hârtie, izolații termice ultraeficiente, industria de petrol și gaze, fertilizanți, plastifianți, solvenți, intermediari de 
sinteză etc). Este ușor de înțeles din această enumerare câte sisteme industriale și administrative din România sunt în 
imposibilitatea de a-și continua activitatea în absența produselor chimice livrate de cel mai mare fabricant de profil din 
România.  

CHIMCOMPLEX SA este și cel mai mare furnizor de astfel de produse pentru întreaga zonă central și est europeană. 
Continuarea producției la costuri acceptabile cu energia este, așadar, esențială și pentru menținerea pe piață a fabricantului și 
pentru buna funcționare a unei serii foarte diverse de industrii și activități naționale.  

Efectul social al închiderii CHIMCOMPLEX SA trebuie văzut și la nivelul unei destructurări serioase a pieței de muncă 
din România. Se pot pierde, așadar, zeci și zeci de mii de locuri de muncă, la nivelul întregului sistem de producție și de 
consum al produselor chimice care intră în prelucrarea altor produse și în asigurarea cu servicii publice a multor comunități. În 
județul Vâlcea pot fi de neevitat reduceri și închideri ale activității la SALROM Râmnicu Vâlcea, la cariera de calcar 
Bistrița/Costești și la CET Govora, ca să numesc numai câțiva dintre furnizorii de materii prime și de servicii.  

CHIMCOMPLEX SA, la fel ca mulți fabricanți din România, a făcut în ultimul an efortul pe care l-a făcut întreaga 
omenire de a absorbi în costurile de producție prețurile tot mai mari ale produselor energetice, păstrându-și competitivitatea pe 
piață și locurile de muncă pe care le-a creat de-a lungul timpului. Acesta este însă momentul în care nu se mai poate merge 
înainte. Prețurile la energie electrică și la gaz cresc cu și mai multă agresivitate făcând imposibilă continuarea activității.  

Este nevoie urgentă de o intervenție care să pună capăt acestui fenomen inexplicabil de pe piața produselor energetice. 
Industria românească și societatea în ansamblu sunt într-un mare pericol. Toată lumea este împinsă spre o incapacitate de plată 
fără precedent și spre destructurare socială și economică.  

Pentru evitarea unor asemenea pericole este nevoie de măsuri speciale. Intervenția guvernamentală este obligatorie, 
înainte de a fi prea târziu. Pierderea structurilor economice și sociale nu sunt un preț de plătit pentru salvarea unui principiu 
valoros, la adăpostul căruia acționează nestingherit lăcomia din piața energiei. Cine altcineva decât Guvernul României ar 
putea să pună sub control imediat prețurile la energie pentru a menține în funcțiune societatea românească?  

În numele vâlcenilor și al românilor, în general, vă mulțumesc anticipat pentru răspunsul dumneavoastră!  
Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris.  
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Eugen Neață 
*** 

 
Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 
Persoanele care nu beneficiază de asigurare de sănătate 

Stimate domnule ministru, 
Recent, a fost promovată o inițiativă prin care persoanele care nu beneficiază de asigurare de sănătate pot beneficia 

totuși de sprijin medical, acestea având posibilitatea să se înscrie pe listele medicilor de familie. Decizia luată de Casa 
Națională a Asigurărilor în Sănătate și implementată ulterior de Ministerul Sănătății vizează un număr important de persoane 
care, din diverse motive, nu au parte de nicio asigurare și nu pot beneficia de asistență medicală gratuită sau compensată. În 
aceste condiții, pentru a avea date complete asupra inițiativei și pentru a vedea cuantumul alocărilor de la bugetul de stat, vă 
rog să ne furnizați o serie de detalii referitoare la propunere.   

1. Câte persoane neasigurate sunt în prezent în evidențele Ministerului Sănătății? Vă rog să detaliați o statistică pe 
fiecare județ în parte.  

2. Câte dintre aceste persoane neasigurate sunt eligibile pentru a beneficia de asigurare de sănătate?  
Vă rog să detaliați statistica pe fiecare județ în parte.   
3. Care este impactul bugetar calculat de Ministerul Sănătății pentru această inițiativă?  
Vă rugăm să ne răspundeți în scris!  
Cu stimă!         Deputat 

Marius-Eugen Ostaficiuc 
*** 
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Adresată domnului Nicu Marcu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară 
 

Motivele creșterii prețurilor polițelor RCA în actualul context socio-economic dificil care sunt în neconcordanță cu 
datele anunțate în urmă cu o lună, de scădere a tarifelor 

 
Stimate domnule președinte,  
Având în vedere că la începutul lunii august 2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a comunicat în spațiul public 

faptul că prețurile la polițele RCA în special pentru persoanele fizice, dar și pentru persoane juridice sunt în scădere, inclusiv 
rata combinată, iar indicatorii privind daunalitatea s-au îmbunătățit, vă rog să-mi explicați și să-mi comunicați care sunt 
motivele creșterii acestor tipuri de asigurări la începutul lunii septembrie în momentul publicării noile tarife de referinţă la 
poliţele RCA.   

În urma consultării noilor tarife de referinţă la poliţele RCA am constatat că există creşteri considerabile. În acest sens, 
vizaţi de majorări semnificative sunt în primul rând şoferii sub 30 de ani, pentru că această categorie este văzută ca având un 
risc mai mare de accident. Creşterile variază între 13% şi 33% în cazul şoferilor cu vârste sub 30 de ani. Costul depinde şi de 
maşina pe care o conduc şi o au în proprietate. Pentru un şofer mai tânăr de 30 de ani, care are o maşină cu o capacitate 
cilindrică sub 1.200, noul preţ pentru următoarele şase luni variază în jurul sumei de 1.500 de lei şi poate depăşi 4.200 de lei 
dacă vorbim despre o maşină cu o capacitate cilindrică de peste 2.500. Așadar, vorbim despre creşteri şi cu 43% dacă ne 
referim la vârstă şi la capacitatea maşinii, deci nicidecum de scăderi de tarife, așa cum reiese din comunicările publice ale 
Autorității de Supraveghere Financiară de la începutul lunii august.  

De asemenea, se poate observa că sunt creşteri şi pentru şoferii din celelalte categorii de vârstă, care variază între 1,5% 
şi 23%. Un preţ de referinţă pentru un şofer cu vârsta între 31 şi 40 de ani poate varia între 940 de lei şi 2.600 de lei.    

Așadar, domnule președinte, vă rog să-mi prezentați detaliat, pe de o parte motivele acestor neconcordanțe între 
informările transmise de ASF în urmă cu o lună și tarifele de referință publicate acum, precum și cauzele care au condus la 
aceste creșteri importante de prețuri în contextul în care conducătorii auto au de-a face cu scumpiri în lanț la combustibil, la 
revizii, la piese auto și așa mai departe.  

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

Dan-Constantin Șlincu 
*** 

 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

    domnului Sorin Lucaci, directorul general al Administrației Naționale”Apele Române”  
 

”Un strigăt de disperare” al mai multor companii cu capital privat și de stat 
Stimate domnule ministru,   
In cadrul audiențelor de la Biroul parlamentar, mi-au fost semnalate mai multe probleme de catre AMI TURING din Iasi 

care a prezentat ”un strigăt de disperare” al mai multor companii cu capital privat și de stat, care asistă neputincioase la modul 
cum birocrația și legislația greoaie le blochează activitatea, le împiedică să-și desfășoare investițiile, le scurg de resurse, 
direcționându-le spre faliment.  

Este vorba despre toate firmele din judetul Iasi, care au licență de la Agenția Nationala de Resurse Minerale, dar nu pot 
opera în balastiere, din cauză că suprafețele respective nu au fost scoase la licitație de. Și asta în condițiile în care prețului 
materialelor de construcție au crescut foarte mult, unii contractori și parteneri ai statului în diverse proiecte renunțând la 
acestea, tocmai pentru că nuși mai pot acoperi cheltuielile.  

”Ca manager al firmei Ami Turing din Iași, vă pot oferi câteva exemple concrete. Firma noastră a achiziționat prin 
licitație publică, în 2017, balastiera Cristești, cu licența ANRM și suprafețele aferente spre exploatare. Ne zbatem de aproape 
aproape 3 ani să determinăm autoritățile să scoată la închiriat suprafețele administrate de ANAR, prin ABA Siret, în albia 
răului Moldova, pentru a începe operațiunile de decolmatare. Mai întâi, ABA Siret nu a avut bani să intabuleze aceste 
suprafețe, așa că am așteptat mai bine de un an să se realizeze acest lucru.  

Apoi am fost informați că valoarea de inventar a terenurilor din perimetrul licenței noastre trebuie actualizată, am 
asteptat înca un an, abia în martie 2022 ABA Siret a făcut actualizarea și a transmiso la ANAR. Din martie așteptăm o hotărâre 
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de guvern în care să se publice lista cu bunurile de inventar a căror valoare a fost actualizată, după care va trebui să mai 
așteptăm o altă hotărâre prin care să se permită scoaterea la licitație în vederea închirierii a acestor suprafețe.  

În acestă situație sunt toate companiile din judetul Iasi.”  
Având în vedere cele menționate, vă rog să-mi comunicați care sunt motivele pentru care suprafețele respective nu au 

fost scoase la licitație de Administrația Națională Apele Române și cand anume vor fi adoptate și publicate cele două Hotărâri 
de Guvern. Solicit răspuns scris.  

Vă mulțumesc!            Deputat 
Cu deosebita considerație,              Vasilică Toma 

*** 
   

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
     domnului Dumitru Chiriță, președintele Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

Calendarul aferent pentru programele specifice de finanțare în domeniul energiei 
 
Stimate domnule ministru,   
Stimate domnule președinte,  
Provocările cu care se confruntă România în domeniul energiei includ aspecte cum ar fi creșterea dependenței de 

importuri, diversificarea limitată, prețuri ridicate și volatile la energie, creșterea cererii mondiale de energie, progresul lent spre 
eficiența energetică, provocările care decurg din ponderea tot mai mare a energiei regenerabile, precum și nevoia de o mai 
mare transparență și de o mai bună integrare și interconectare pe piețele de energie.  

Având în vedere politica energetică a Romaniei, vă rog să-mi comunicați care este stadiul de pregătire și calendarul 
aferent pentru programele specifice de finanțare în domeniul energiei în ceea ce privește implementarea și atingerea 
țintelor/jaloanelor din PNRR pentru următorul trimestru?   

Solicit răspuns scris.       Deputat  
Vă mulțumesc!                Vasilică Toma 

*** 
 

Adresată domnului Sorin-Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

CFR Călători - Companie Națională de Interes Strategic Național 
 

Stimate domnule ministru,   
In cadrul audiențelor de la Biroul parlamentar, mi-au fost semnalate mai multe probleme Scrisoare deschisă referitoare 

la asa zisă "reformă" care se pregătește  la CFR Călători.  
”Am pierdut deja șirul neconformitatilor din activitatea CFR Călători, despre trenuri întârziate zilnic, locomotive 

defecte zilnic, locomotive care iau foc, călători panicați, umiliți și nemulțumiți zilnic, prezentate de o bună parte din mass-
media la nivel național și a semnalelor multiple trase de liderii de sindicat, ignorate de autoritați, fata de incompetența și 
nepăsarea, dublată de lipsa de viziune manageriala a actualului Director General Preoteasa Traian, care așa cum am prezentat 
anul trecut in declarațiile mele publice, urmează sa distrugă și CFR Călători  precum a distrus CFR Marfă.  

Am strigat cat am putut pe toate canalele media posibile, ca solutia la CFR Marfă nu este disponibilizarea de personal, 
ci recuperarea cotei de piață, prezentând în acest sens analize reale din statistica CFR Marfa a anilor trecuți și a evoluției pieței 
de transport marfuri pe calea ferată din România.  

Am prezentat în mod special stația Dornesti, frontiera cu Ucraina care avea de dinainte de declanșarea războiului, cel 
mai mare volum de trafic mărfuri de pe raza de activitate a Regionalei Moldova.  

Dintr-un număr de 64 de salariați anul trecut in aceasta stație, a fost "reorganizată" și redusă la 0, desfiintandu-se în 
acest fel toată activitatea CFR Marfă din această frontieră, punandu-se efectiv pe tavă concurenței, personalul calificat al CFR 
Marfa și toată prestatia din această frontieră. De precizat că, în anul 2021 concurența CFR Marfa avea o lipsă acută de personal 
calificat.  

Cu toate intervențiile mele si argumentele prezentate, fostul ministru #Drulă a ignorat in totalitate aceste semnale 
aplicând principiul "câinii latră, caravana trece".  
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Se dovedește că am avut dreptate 100%, pentru că astazi CFR Marfă se zbate ca peștele pe uscat in efortul de a prelua, 
fara prea mari sorți de izbândă, acest trafic dinspre Ucraina. In acest sens a promovat un anunț prin care angajează un numar de 
43 salariati, personal calificat la statia de frontiera Dornesti, exact specialitățile care au fost desființate si disponibilizate in anul 
2021.  

CFR Marfă, societate de interes strategic national nu are astăzi capacitatea de a prelua imensitatea de volume de mărfuri 
din Ucraina. O sansa uriașă pentru redresarea acestei companii.  

Răspunde cineva pentru această crimă economică produsă la CFR Marfă în anul 2021?! Desigur, că nu. Unul dintre 
decidentii acestui asasinat economic este astăzi bine-mersi, director general la CFR Călători și pregătește, cu aceeasi 
inconștientă, exact același tip de crimă economică.  

Unica șansă a CFR Marfă de a se salva, ar fi fost un management de calitate care sa înțeleagă că singura soluție este 
recuperarea cotei de piața, renunțarea la modernizări de locomotive cu firme private la valori astronomice (total nejustificate), 
monitorizarea consumului nejustificat de motorină unde erau pierderi de milioane de euro anual, utilizarea judicioasa a 
personalului de locomotiva pentru a reduce numarul de ore suplimentare care generau costuri suplimentare de milioane de euro 
anual, realizarea unui mers de tren care sa duca la cresterea vitezei comerciale (in prezent sub 17 km/h), monitorizarea 
respectării timpilor de mers de către personalul de locomotivă pentru trenurile aflate în circulație.  

Pentru înțelesul tuturor, viteza comercială in transportul feroviar de mărfuri, dar și cel de calatori este indicatorul care 
generează o pondere însemnată în costul de transport fiind componenta care atrage si cele mai mari pierderi. Acest indicator la 
o valoare redusa, afecteaza negativ rulajul vagonului, creste numarul de personal de tren utilizat pentru deplasarea acestuia din 
punctul A in punctul B, se inregistreaza cresteri insemnate a consumurilor energetice pentru remorcarea trenurilor, creșterea 
numărului de material rulant utilizat la realizarea prestațiilor contractate, creșterea costurilor cu reparațiile și mentenanța 
materialului rulant etc.  

Toate aceste preocupări au lipsit cu desăvârșire in mandatul acestora.  
Principala preocupare a fost sifonarea banilor din bugetul societății și servirea concurenței cu personal specializat, 

supercalificat, plus prestatia de la CFR Marfă. In urma lor, potopul!  
In baza măsurilor de eficientizare prezentate mai sus și în urma exploziei traficului de marfă din Ucraina, astazi, CFR 

Marfă ar fi avut șansa să redevină cel mai puternic operator de transport mărfuri din România și, chiar sa aibă soluții viabile 
pentru achitarea datoriilor.  

Am făcut aceste precizări de mai sus pentru a se înțelege că, in curând soarta CFR Călători va fi aceeași cu a CFR 
Marfă.  

Scopul lui Traian Preoteasa, prin anularea posturilor la cele mai importante specialități din zona de exploatate din 
sistemul feroviar, nu este altul decât distrugerea si a CFR Călători.  

Anularea posturilor din zona de exploatare la CFR Călători va avea ca rezultat scontat urmatoarele:  
- anularea unor trenuri de pe întreg teritoriul tarii;  
- servirea concurenței cu personal calificat (exact formula consacrată deja la CFR Marfă). Aici ma refer la personalul 

pensionat care putea fi menținut așa cum procedează toți operatorii de transport sau reangajarea acestora pe posturile vacante 
până la formarea de noi cadre;  

- servirea concurenței cu noi trase. Trenurile anulate de CFR Călători vor fi preluate și realizate de către operatorii 
privați. Exact ca in situatia trenurilor de pe relația București N - Aeroport Otopeni;  

- banii obtinuți din economia cu cheltuiala pe salarii rezultată în urma anulării acestor posturi vor fi sifonați rapid prin 
diverse metode deja patentate, gen modernizări de locomotive ș.a.m.d.  

Susțin, in mod categoric toate argumentele si măsurile prezentate de către sindicatele acestei companii.  
Soluția nu este sub nicio forma anularea acestor posturi din zona de exploatare vitale pentru CFR Călători.  
Măsurile reale pentru eficientizarea CFR Călători sunt in primul rând recuperarea cotei de piață și atragerea de noi 

călători.  
Pentru aceasta este necesara în primul rând o evaluare, in regim de urgență, a întregului parc de locomotive pentru a 

stabili necesarul de piese de schimb ce trebuie asigurate pentru a preîntîmpina defectarile zilnice si incedierea acestora, plus 
masurile prezentate mai sus, cu privire la monitorizarea consumului nejustificat de carburant, reducerea orelor suplimentare, 
realizarea unui mers de tren care sa duca la cresterea vitezei comerciale, indicator cu un impact major in ceea ce priveste 
costurile de transport, monitorizarea timpilor de mers etc.  
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Actualului Director General Preoteasa Traian de profesie inginer vagoane, specializat în distrugere i s-a prezentat un 
plan de măsuri pentru asigurarea pieselor de schimb necesare parcului de locomotive activ, pe care l-a ignorat in totalitate. 
Despre celelate masuri prezentate anterior, nici nu are rost sa mai vorbim, pentru ca acesta nici nu le intelege.  

Recent, ARF a publicat un material prin care ne anunță că în următorii 5 ani se prefigurează o creștere a traficului 
feroviar de călători cu 50%.  

La CFR Călători nu este nimeni preocupat de aceste evoluții ale pieții?!  
Cum va fi preluată această creștere uriașă de calatori, daca CFR Călători anulează sute de posturi din zona de 

exploatare, strict vitale activității?! Operatorii privați nu au logistica necesară și nu vor reuși să acopere aceste cerințe 
suplimentare în următorii 5 ani, mai ales că își vor ocupa capacitățile logistice cu preluarea traselor abandonate de CFR 
Călători după lipsa de personal in urma preconizatei reforme.  

Un alt aspect, care trebuie luat in calcul, este contextul economic in care ne aflam, criza economică care este inevitabilă, 
inflația ce va afecta puternic buzunarele românilor. Aceasta situatie va face ca nevoia românilor de mobilitate sa puna presiune 
pe transportul feroviar.  

Cel mai tarziu la anul, transportul feroviar de calatori va fi in aceeasi situație ca cel de acum din transportul feroviar de 
marfă, și anume, o creștere exponențială a traficului.  

Operatorii privați de marfa nu pot face față astazi exploziei de trafic a mărfurilor din Ucraina.  
Singurul operator care ar fi avut capacitatea sa facă față situației de astăzi era CFR Marfă. Dar cum, dacă anul trecut a 

aruncat afară oameni, iar astăzi este nevoit să îsi reangajeze foștii salariați si, nu are de unde?! Acei oameni sunt angajați în 
alte locuri si odata ce le-ai dat cu piciorul in spate, nu doresc să se mai întoarcă.  

Preoteasa Traian este un om dezinteresat profesional și foarte slab pregătit, lipsit de viziune managerială, ce nu a reușit 
să depășească nivelul de inginer neimplicat de la revizia de vagoane Craiova și care nu are cum sa cuprindă această realitate.  

În final, doresc sa trag un puternic semnal de alarmă prin care incerc să atrag atenția autoritatilor că, trebuie oprit acest 
asasinat economic la CFR Calatori prin demiterea de urgență a actualului manager. Preoteasa Traian trebuie tras la raspundere 
pentru distrugerea CFR Marfă și nu susținut/promovat la conducerea CFR Călători.  

Sunt convins că actuala coaliție de guvernare are suficienți oameni competenți care sa preia conducerea acestei 
companii și se poate debarasa ușor de actuala conducere.  

In aceste vremuri tulburi, nemaintâlnite pentru o bună parte din generațiile acestei țări, este absolut necesar un 
parteneriat durabil cu sindicatele. Nu este deloc in interesul românilor ignorarea semnalelor sindicatelor din transportul 
feroviar de călători, care au argumentat destul de clar cerința de demitere a lui Preoteasa Traian mai ales ca, in următoarea 
perioada CFR Calatori urmează să aibă un rol pregnant in mobilitatea românilor.”  

Având în vedere cele prezentate avem rugămintea de a ne transmite un raspuns la acest demers.  
Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!           Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

Adresată domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României 
 

Perspectivele de finanțare și construcție pentru drumul Uricani-Cicoarei 
 

Stimate domnule prim-ministru, 
Proiectul pentru construirea unui nou drum de doar 5 km de traseu, paralel cu cel european, pe ruta Uricani -Cicoarei 

este blocat.  
Proiectul drumului Uricani-Cicoarei a fost inceput în septembrie 2020 cand a fost lansată licitația de proiectare. În 

caietul de sarcini a fost introdus un termen de execuție de 12 luni. Au trecut 24 de luni, iar documentația încă nu este aprobată.  
Practic, lungimea tronsonului este de 8,1 km, din care 5 km este drum nou. „Varianta de trafic ușor” se desprinde din 

varianta de trafic greu, la intrarea în localitatea Uricani, print-o intersecție giratorie și se desfășoară paralel cu râul Bahlui, la 
baza dealului Catolicilor. Acest sector se termină la intrarea pe str. Cicoarei și are o lungime de 4,95 km (sectorul de drum 
nou). În ceea ce privește penetrația către cartierul Dacia, legătura se desprinde din centura „ușoară” la km 4+755, se îndreaptă 
spre râul Bahlui pe care îl traversează cu un pod, și se finalizează după digul de apărare la intersecția cu str. Strămoșilor. Cel 
de-al doilea sector se suprapune pe amplasamentul str. Cicoarei (intersecție cu Calea Galatei) și, apoi, pe str. Arh. Ioan 
Berindei până la intersecția cu str. Nicolina.  
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Avand in vedere cele prezentate, vă rog să-mi comunicati care este stadiul si care sunt perspectivele de finantare si 
constructie pentru aceasta porțiune de sosea ocolitoare pentru trafic usor a municipiului Iasi.  Solicit răspuns scris.  

Vă mulțumesc! 
Cu deosebita considerație,       Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

 
 
 
 

 Interpelare 
 

 
 
Adresată: domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
De către: domnul Laurențiu-Viorel Gîdei, deputat  
Obiectul interpelării: Programul pilot Masă caldă în școli, în județul Galați 

 
Stimate domnule ministru Sorin Cîmpeanu, 
Domnule ministru, în judetul Galați, în cadrul Programului-pilot Masă caldă în școli, au fost selectate sau alese 10 școli, 

care vor beneficia de acest program. Paradoxul este că toate cele 10 școli sunt în localități conduse de primari PNL! 
O mică analiză politică a județului Galați pentru alegerile locale din 2020 ne arată că din totalul de 65 de primării, 43 au 

fost câștigate de PSD, 17 de PNL, iar restul de către alte formațiuni politice. Vă explic aceste cifre pentru a vă arăta care este 
repartiția politică la nivelul județului Galați. 

Domnule ministru, vă adresez câteva întrebări la care aștept răspuns pentru a putea explica elevilor și părinților indignați 
din județul Galați despre acest program pilot. 

1. Care au fost criteriile care au stat la baza alegerii școlilor care vor beneficia de acest program? Refuz să cred ca 
selecția a fost eminamente politică. 

2. De ce nu a existat nici o comunicare oficială între minister, Inspectoratul Școlar Județean și școli sau primării pentru a 
fi transparență și obiectivitate totală în procesul de selecție a acestor școli? Vă informez că nicio localitate condusă de primar 
aparținând altui partid politic decat PNL, nu a fost informată despre posibilitatea accederii unei școli în cadrul acestui program. 

Refuz să cred că selecția a fost făcută în sediul de partid. 
3. Considerați că într-o Românie educată, acesta modalitate discriminatorie este în concordanță cu viziunea și efortul 

dumneavoastră de a reforma și moderniza sistemul de educație din România? 
4. Considerați că cineva de la nivelul Inspectoratului Școlar Judetean Galați se face vinovat de acestă modalitate de 

selecție strict politică și ar trebui măcar să-și ceară scuze public dacă nu să fie demis?  
Domnule ministru, 10 școli, toate din locălități conduse de primari PNL, în Programul pilot Masă caldă, în județul 

Galați, fără transparență, fără echitate, fără criterii, fără comunicare! Singurul criteriu fiind apartenența primarului la PNL! 
Solicit raspuns în scris și oral. 
Vă mulțumesc.                  Deputat 

Laurentiu-Viorel Gîdei 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 

 Declarații 
 

Educația – piatra de temelie a unei țări 
 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Școala este piatra de temelie a fiecărei societăți. Prin școală, o țară se construiește și se dezvoltă. Începutul noului an 

școlar ne aduce speranța că România are un viitor către care putem privi cu optimism. Însă, cuvintele frumoase și discursurile 
atent construite nu vor avea niciodată un impact real în actul de educație atât timp cât nu vor exista și fapte care să le susțină. 
În privința aceasta, Partidul Național Liberal, consecvent cu tradiția sa istorică, va fi întotdeauna formațiunea politică care va 
prioritiza educația copiilor noștri. O educație de calitate presupune un cumul de factori care să lucreze în această direcție. 
Asemenea unui mecanism complex, fiecare rotiță din sistem reprezintă o parte care formează întregul.  

Un factor foarte important în acest proces îl reprezintă hrana care le este oferită copiilor la școală. O masă cu un aport 
caloric adecvat le va oferi energia necesară pentru îndeplinirea activităților din timpul orelor. Am primit cu bucurie vestea că 
pe lista unităților școlare în vederea implementării Programului-pilot „Masa Caldă”, pentru anul școlar 2022-2023, din județul 
Hunedoara au fost propuse opt unități școlare, cu un număr de beneficiari estimat la peste 3800 de elevi. Acest program este 
unul foarte important pentru toți elevii și sper că va trece în curând de faza de pilotare și va fi implementat în fiecare școală din 
România.  

Pe lângă acest program la care Partidul Național Liberal ține foarte mult, o altă prioritate, de o importanță deosebită 
pentru educația din România, o reprezintă adoptarea legilor educației naționale. Aceste legi vin să corecteze carențe serioase 
ale sistemului, care din păcate trenează de ani de zile, și, mai mult, adaptează școala românească la sistemele occidentale, mai 
performante. Prin aceste legi se va oferi un salariu mai mare pentru debutanții în profesia didactică și vor crește bursele 
școlare. Măsurile cuprinse în noile legi ale educației reprezintă fundația primei reforme autentice a sistemului educațional din 
România. Peste 10.000 de specialiști au lucrat în ultimii ani pentru a crea un cadru menit să ducă educația din România la un 
nou nivel – mai eficientă, mai incluzivă, mai bine pliată pe cerințele pieței, dar și pe nevoile elevilor, studenților, ale părinților 
și profesorilor. Sub egida PNL, și cu propunerile venite de la mediul academic și societatea civilă, România va putea să aibă 
un sistem de învățământ așa cum ni-l dorim cu toții. 

Vă mulțumesc!         Deputat  
Vetuța Stănescu 

*** 
A început școala pentru o generație care ne dă încredere în viitorul României! 

 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Angajamentul ferm al cancelarului german Olaf Scholz privind susținerea aderării României la Spațiul Schengen este o 

veste deosebit de importantă pe care noi, românii, o așteptăm de peste 10 ani. Susținerea Germaniei se alătură poziției pozitive 
pe care au exprimat-o deja și alte state membre și reprezintă o veritabilă recunoaștere a evoluțiilor pozitive pe care țara noastră 
le-a înregistrat în ultimii ani. Puțini își mai aduc aminte de faptul că, încă din perioada Guvernului condus de Emil Boc, în 
plină criză economică, România a făcut eforturi financiare deosebit de importante pentru a întruni toate condiționalitățile 
tehnice pentru protecția frontierelor de stat ale țării.   

Aderare cât mai rapidă a României la Spațiul Schengen se datorează atât eforturilor financiare susținute de români, din 
bugetul național, pentru realizarea investițiilor necesare, cât și demersurilor politico-diplomatice constante și consistente ale 
Președintelui României, Klaus Iohannis, precum și acțiunilor concrete ale Ministrului afacerilor interne, Lucian Bode și ale 
Ministrului afacerilor externe, Bogdan Aurescu.  

Stimați colegi, 
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Beneficiile apartenenței țării noastre la Spațiul Schengen se vor reflecta în reduceri substanțiale de costuri pentru 
economia românească, în dispariția cozilor interminabile de camioane de mărfuri și autoturisme din punctele de frontieră, 
precum și în eliminarea timpilor de așteptare pentru români în aeroporturi, porturi și gări. Cetățenii români vor resimți pe 
deplin că sunt cetățeni europeni, iar economia românească va primi un impuls suplimentar de creștere, chiar într-o perioadă 
dificilă când are cea mai mare nevoie de sprijin. Cu toate acestea, am încredere că reformele demarate și asumate de actuala 
coaliție de guvernare nu vor pierde din viteză, ci, dimpotrivă, vor fi accelerate, astfel încât să transformăm angajamentele de 
modernizare și dezvoltare a României în realitate. 

Vă mulțumesc,       Deputat 
Ioan Balan 

*** 
România este stabilă energetic 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Încă de la debutul războiului ilegitim și ilegal declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, diferite persoane de 

sprijin și agenți de influență ai Moscovei au încercat să producă panică în rândul românilor, mai ales prin jucarea cărții crizei 
energetice de la iarnă. În fața acestor afirmații, făcute cu scopul clar de a lovi în reziliența societății românești, răspund prin a 
spune că Guvernul României a luat în calcul toate scenariile pentru a proteja cât mai bine populația de scumpiri sau sistări în 
livrarea gazelor necesare consumului. Astfel, conform Ministerului Energiei, România va ajunge luna aceasta la un procent de 
80% de gaze înmagazinate în depozitele proprii. Această aprovizionare pune la adăpost populația României în fața șantajului 
practicat constant de ruși cu închiderea conductei de gaz, prin care încercau să readucă sau să țină statele europene în sfera 
politicii lor criminale. 

În ceea ce privește prețurile, noua ordonanță adoptată de Guvernul României menține prețurile plafonate la aceleași 
valori pentru consumatorii casnici, instituții publice și IMM-uri. Perioada aplicării prețurilor plafonate a fost extinsă până la 31 
august 2023, acoperind și intervalul aprilie-august al anului următor. Va fi încurajată economisirea, conform recomandărilor 
europene. Pentru consumatorii casnici, pragul maxim pentru care se aplică prețul plafonat va fi redus de la 300 kWh/lună la 
255 kWh/lună, mai exact cu 15%. După cum am spus, tarifele maxime rămân la 0,68 lei/kWh (pentru un consum mai mic de 
100 kWh/lună) și la 0,80 lei/kWh (pentru un consum între 100-255 kWh/lună, anterior fiind aplicat intervalului de consum 
100-300 kW). Este o perioadă dificilă, iar toți trebuie să fim mai atenți cu consumul.  

De asemenea, Ministerul Energiei și ANRE au prezentat o analiză asupra contribuțiilor plătite de toți actorii din lanțul 
energetic. Fondurile astfel colectate vor fi utilizate pentru compensarea facturilor. Mai mult, pentru a evita situația în care unii 
traderi vor dori să eludeze această impozitare, ca urmare a domiciliului fiscal, a fost introdusă obligativitatea traderilor care nu 
au rezidență fiscală în România să își desemneze un reprezentant local și să depună o scrisoare de garanție în valoare de 
1.000.000 euro. În acest mod vor fi impozitate și activitățile de tranzacționare derulate de actori internaționali, care nu plătesc 
taxe în România. Avem o situație grea înaintea noastră, dar, cu toate acestea, o vom depăși așa cum am făcut cu toate 
provocările apărute în istoria noastră. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Marian Crușoveanu 

*** 
Eforturile PNL dau rezultate: România - tot mai aproape de integrarea în Spațiul Schengen 

 
Aderarea la Spațiul Schengen a reprezentat o prioritate pentru Partidul Național Liberal încă din 2007, atunci când, 

grație eforturilor depuse de guvernul liberal, am devenit membri de facto ai Uniunii Europene. Iată că, deși cu întârziere, 
suntem tot mai aproape de a îndeplini acest obiectiv deosebit de important pentru țara noastră.  

M-am bucurat să constat sprijinul oferit de Germania, un partener de încredere al României, care prin vocea cancelarului 
Olaf Scholz a anunțat că țara noastră, alături de Bulgaria și Croația, îndeplinesc toate criteriile tehnice pentru aderarea la 
Spațiul Schengen și că va „lucra pentru a le vedea ca membre cu drepturi depline”. Cooperarea foarte bună din ultima 
perioadă, în domeniul afacerilor interne, dintre România și Germania își arată așadar primele roade. Trebuie subliniat, în acest 
context, implicarea salutară autorităților române în  acest proces, țara noastră îndeplinind criteriile tehnice de aderare de mai 
bine de 10 ani, decizia fiind acum una strict politică la nivelul guvernelor naționale ale UE. Cu atât mai importantă este, astfel, 
susținerea oferită de Germania, țară care până de curând se opunea aderării și care recunoaște, astfel, profesionalismul de care 
dau dovadă astăzi oficialii de la București. 
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Faptul că primim semnale importante de la Bruxelles ne demonstrează că există un consens politic privind aderarea 
României la Schengen, tocmai în contextul noilor provocări geopolitice, care fac necesară consolidarea imediată a întregii 
Uniuni Europene. Trebuie menționat, totodată, că prin aderarea la Schengen vom deveni parteneri cu drepturi depline în 
Uniunea Europeană și ne vor fi recunoscute rolul esențial pe care îl avem în arhitectura de securitate a UE, precum și 
contribuția constantă și activă la eforturile generale de consolidare a securității întregii Uniuni Europene.  

Românii merită pe deplin să nu mai întâmpine bariere în ceea ce privește circulația în interiorul UE, atât în deplasarile 
turistice, cât și în tot ceea ce ține de transportul de mărfuri! Pe această cale, vreau să îi asigur pe români că eforturile PNL și 
ale miniștrilor de resort responsabili de negocierile viitoare se vor canaliza în continuare pentru urgentarea realizării acestui 
obiectiv extrem de important! Cheia este la noi acum și trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca să fructificăm această 
oportunitate imensă, iar cetățenii români să obțină drepturi egale cu cele ale celorlalți cetățeni europeni. 

Prin noi înșine pentru România! 
Deputat 

Alexandru Popa 
*** 

 
Am văzut cu ochii mei cum arată ororile războiului din Ucraina 

Stimați colegi, 
La sfârșitul acestei veri, la invitația președintelui Radei Supreme, domnul Ruslan Stefanchuk, am efectuat o vizită în 

Ucraina, alături de parlamentari din alte țări europene și nu numai.  A fost o onoare pentru mine sa fiu prezenta la Kiev, ca 
oficial roman de ziua Independenței Ucrainei.  

Am responsabilitatea și datoria de a vă vorbi despre ce am văzut acolo. Nu putem sta deoparte.  
Am ajuns în Bucha, Irpin și Borodianka, localități care au fost puse la pământ de soldații Armatei ruse în acest război 

ilegal. Civilii din aceste zone au fost terorizați, torturați și uciși. Oameni nevinovați, neînarmați, au fost ucisi!  
Am văzut spitale, școli și grădinițe ajunse ruine. Dar am văzut și că au început lucrări de reconstrucție a unora dintre 

acestea. Există speranță și o dorință de neclintit a poporului ucrainean de a-și reveni și de a fi și mai puternic după acest 
conflict militar.  

Dacă, în timp, clădirile vor fi refăcute complet, rănile din sufletul ucrainenilor nu se vor șterge, dimpotrivă. Am speranța 
că generațiile care urmează vor ști să folosească experiența acestei dureri, pentru ca ea să nu se mai repete. 

Vizitarea zonelor în care s-au produs atrocități de neimaginat în secolul XXI, împotriva umanității, mi-au consolidat 
convingerea că toate masurile luate de actualul guvern au menirea sa lupte pentru consolidarea valorilor democratice și a 
sprijini parcursul european al Ucrainei. (În cadrul programului de lucru, am avut întâlniri cu reprezentanți din legislativul 
ucrainean, cu membri ai executivului de la Kiev, dar și cu Ambasadorul Uniunii Europene în Ucraina.) 

În Parlamentul Ucrainei și la discuțiile la care am participat, dar și în cadrul unei conferințe de presă, am transmis 
mesaje de solidaritate ale României cu întreg poporul ucrainean. Am subliniat importanța cooperării la Marea Neagră pentru 
pace, securitate și stabilitate.  

 In cadrul întâlnirilor multilaterale, delegația întrunita la Kiev sub dimensiunea parlamentară a mișcarii (U4U) Uniți 
pentru Ukraina s-au concis 6 piloni de acțiune comună: 

1. Suport militar și dotarea armatei; 
2. Asistență umanitară; 
3. Sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei; 
4. Reconstruirea Ucrainei după război; 
5.  Integrarea Ucrainei în UE; 
6. Tragerea la răspundere a celor vinovați în cadrul unui tribunal internațional de război. 

Este important ca acestea sa fie auzite și aici în Parlamentul României. 
Sprijinind Ucraina, de fapt protejăm drepturile omului și democrația, ne protejăm viețile așa cum știm noi să trăim: într-

o lume liberă. 
Deputat 

Christine Thellmann 
*** 
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Aderarea la Spațiul Schengen, obiectiv strategic național, este tot mai aproape! 
 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Țara noastră îndeplinește criteriile tehnice de aderare la Spațiul Schengen de mai bine de zece ani, grație eforturilor 

investiționale susținute de români. După atâta timp în care am așteptat un semnal pozitiv din partea statelor membre, grație 
eforturilor diplomatice întreprinse de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, și mulțumită efoturilor Guvernului 
condus de premierul liberal Nicolae Ciucă, acest obiectiv strategic național este tot mai aproape. 

Partidul Național Liberal salută anunțul cancelarului german, Olaf Scholz, privind susținerea aderării României la 
spațiul Schengen. Nu vorbim despre o promisiune a celei mai puternice economii europene sau despre o declarație politică, ci 
despre un angajament ferm, despre o implicare personală a guvernului german în susținerea țării noastră. Susținerea Germaniei 
nu este singulară, ci se adaugă altor state membre care doresc ca România, Bulgaria și Croația să întregească acest proiect 
european.  

Stimați colegi, 
Aderarea la Spațiul Schengen va aduce o serie importantă de beneficii României și cetățenilor români. Astfel, vom 

spune cu toții adio cozilor kilometrice de camioane și autoturisme care așteptau trecerea frontierei de stat. Aderarea la 
Schengen va înseamna încetarea segregării călătorilor români în aeroporturile europene, românii fiind scutiți să mai 
completeze formalități suplimentare și să aștepte la cozi. Aderarea la Spațiul Schengen ne va face să simțim pe deplin că 
suntem cetățeni europeni cu drepturi depline, iar românii nu se vor mai confrunta cu procese birocratice suplimentare.     

Stimați colegi, 
Cred cu putere că susținerea fermă a Germaniei reconfirmă legăturile puternice dintre popoarele noastre. De asemenea, 

cred că România va trebui să facă eforturi consistente pentru ca, în cel mai scurt timp, să reușim să îndeplinim un alt obiectiv 
major pentru țara noastră, aderarea la moneda unică europeană. 

Vă mulțumesc,         Deputat  
Valentin-Ilie Făgărășian 

*** 
Declarație politică 

Stimați colegi,  
83 ani de la izbucnirea celui de-al doilea război mondial. Uncraina este într-o poziție mai bună decât cea a Poloniei în 

1939. Occidentul sprijină Ucraina cu armament, fonduri, logistică și expertiză militară, pe când Polonia nu a avut parte de ele 
la momentul invaziei naziste.  

Acum 83 de ani (1939) era declanşat cel de-Al Doilea Război Mondial, prin atacul Germaniei asupra Poloniei. A fost 
cel mai devastator război din istorie, cu cele mai multe victime în rândul civililor și soldaților. S-a scris enorm despre acest 
război.  

Dar ce rămâne după o astfel de experiență traumatizantă a omenirii este nevoia de a înțelege că libertatea și pacea nu 
sunt drepturi câștigate permanente, ci în fiecare zi trebuie să luptăm pentru ele.  Situația de astăzi poate fi parțial comparată cu 
situația din septembrie 1939.  

Uncraina este într-o poziție mai bună decât cea a Poloniei în 1939. Occidentul sprijină Ucraina cu armament, fonduri, 
logistică și expertiză militară, pe când Polonia nu a avut parte de ele la momentul invaziei naziste.  

Ucraina este amenințată doar de Rusia, pe când Polonia a fost împărțită între Hitler și Stalin. Însă sunt și asemănări care 
ar trebuie să ne îngrijoreze. 

În perioada interbelică au fost suficiente voci care cereau să ca Hitler să nu fie iritat inutil și în acest fel să fie evitat 
războiul. Dar un monstru ca Hitler se folosea exact de aceste așa-zise slăbiciuni ale oamenilor politici și ale societăților care nu 
își doreau războiul, el miza ca îi vor fi satisfăcute toate mofturile teritoriale și militare doar pentru că celelalte țări occidentale 
evitau o nouă confruntare sângeroasă.  

Astăzi știm lecțiile istoriei și de aceea ne e clar că Vladimir Putin i-a luat locul lui Hitler, aproape că îi copiază 
mișcările.  Cum au venit la putere, și unul și celălalt au început să investească semnificativ în propriile armate și în echiparea 
acestora.  Accentele pe propagandă și forță, disprețul față de societățile liberale și democratice occidentale, agresivitate 
excesivă și minciuni pe bandă rulantă în diplomație, diversiuni și provocări în teritorii considerate ale lor - toate acestea sunt 
caracteristice ambilor dictatori. 
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Ne amintim că și atunci au existat astfel de poziții care considerau că dacă sunt satisfăcute cerințele lui Hitler, se va 
prezerva pacea. Ideea nu este în sine greșită, dar eroarea e să considerăm că  indivizi ca Hitler sau Putin sunt persoane 
rezonabile, care să creadă într-un dialog și să respecte niște angajamente. Din păcate, nu a fost cazul la Hitler, nu este cazul 
nici la Putin. 

Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
 

Rolul României în zona Mării Negre, esențial din punctul de vedere al securității regionale 
 
Guvernul condus de premierul liberal Nicolae Ciucă lucrează la implementarea și dezvoltarea unui concept de apărare și 

securitate consolidat al țării noastre, precum și la întărirea rolului României în interiorul Alianței Nord-Atlantice, al Uniunii 
Europene și creșterea rolului de pivot de securitate în regiunea Mării Negre. 

În spritul realizării acestui deziderat, poziționarea noastră concludentă și fără echivoc, în contextul evoluțiilor 
geopolitice fără precedent în istoria postbelică, devine extrem de importantă. 

Răspunsul comunității europene și euro-atlantice la pandemia de COVID-19 a avut multe părți pozitive, una dintre 
acestea fiind scoaterea la suprafață a solidarității comunității euroatlantice, dar și capacitatea de reziliență a acesteia. Din 
păcate, în locul mult așteptatei liniștiri a spiritelor și națiunilor, a revenit în actualitatea europeană tema războiului, agresiunea 
militară fără precedent a Federației Ruse în Ucraina reprezentând, fără îndoială, un afront și o amenințare directă la adresa 
sistemului internațional,  bazat pe reguli stricte și pe principii clare, cel puțin dacă ne referim la uciderea civililor nevinovați. 

Toate acestea obligă România să-și regândească nu doar modalitățile de acțiune, ci și resursele, viziunea și capacitatea 
de poziționare.    

Predictibilitatea existentă până la începutul războiului din țara vecină a dat peste cap noțiunea unei Europe sigure, cu 
state intangibile, iar viitorul se prefigurează mai incert decât ne-am fi putut imagina în urmă cu doar câțiva ani. Crizele 
multiple, suprapuse și interdependente pe care le parcurgem astăzi afectează toate guvernele, iar Executivul nostru a fost 
nevoit să se adapteze din mers noilor provocări, mai ales pe segmentul de securitate națională. 

În aceste noi reașezări de forțe, Guvernul Nicolae Ciucă acționează constant pentru dinamizarea conceptului capacității 
deciziei politice în regim de criză, mizând evident pe puterea de mobilizare în serviciul binelui și a valorilor pe care le 
împărtășim în spațiul euro-atlantic, acesta fiind un test de reziliență cu șanse mari de reușită. Iată de ce România s-a raliat 
deciziilor luate în ultima perioadă de Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică, demonstrându-și astfel, prin fapte, buna 
funcționare a capacităților noastre de coeziune și de apărare a valorilor universale. 

România nu este doar beneficiară, ci și contributoare, vizibilă și implicată, a măsurilor de răspuns și reasigurare luate în 
ultimul timp de NATO, de SUA ca partener strategic, de UE și de ceilalți parteneri ai noștri globali, ca răspuns la invazia 
militară a Federației Ruse în Ucraina. 

Ponderea noastră geopolitică și caracterul strategic indispensabil ale zonei Mării Negre, constituie o realitate 
indiscutabilă. Marea Neagră a fost declarată zonă de interes strategic, în cadrul recentului summit NATO de la Madrid, ce 
oferă noi perspective României și calibrării poziției acesteia în spațiul european.  

În acest context, faptul că securitatea Mării Negre este primordială pentru Alianță, ca parte integrantă a securității 
euroatlantice, constituie motive serioase pentru reconsolidarea capacităților de apărare și descurajare în regiune, România 
jucând un rol esențial în noua configurație. 

 
Deputat 

Cristina Burciu 
*** 
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 Întrebări 
 

 
 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Ghid finanțare stații reîncărcare vehicule electrice 
Stimate domnule ministru, 
Ghidul de finanțare a ”Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare 
pentru vehicule electrice în localităţi” a fost publicat în 11 noiembrie 2021.   

Potrivit comunicatului de presă al Administrației Fondului pentru Mediu, ”cu puțin timp înaintea datei programate 
pentru lansarea sesiunii în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare 
pentru vehicule electrice în localități, AFM a fost sesizată cu privire la anumite prevederi ale Ghidului de finanțare, aprobat 
prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1962/29 oct 2021, care ar putea crea constrângeri în alegerea 
soluțiilor tehnice ale stațiilor de reîncărcare ce fac obiectul acestei linii de finanțare”. Ca urmare,  a fost luată decizia 
promovării unui proiect de modificare a acestui Ghid. 

Având în vedere importanța prezentei linii de finanțare, vă rog să îmi comunicați, domnule ministru, care este stadiul de 
implementare a acestui Program prin care se dorește completarea pachetului de măsuri destinat promovării transportului verde 
la nivelul țării noastre. Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 

Vă mulțumesc.          Deputat 
Cu stimă,               Angelica Fădor 

*** 
 

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

Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor 
Stimate domnule ministru, 
Ministerul Muncii a alocat în ultimii ani, prin intermediul unui program de interes naţional, zeci de milioane de lei 

pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor. În mod cu totul paradoxal, pentru această activitate extrem 
de importantă s-a alocat de la buget un procent infim din suma totală, pe fondul lipsei proiectelor de accesare a finanţărilor 
pentru acest program.  

Mai ales în mediul rural, autorităţile locale trebuie intens mobilizate pentru a implementa astfel de proiecte, cu atât mai 
mult cu cât asemenea servicii sunt vitale pentru pensionarii fără îngrijire şi cu pensii de mizerie. 

Din păcate, în ciuda generozităţii programului, acesta a fost foarte slab mediatizat, iar potenţialii beneficiari, îndeosebi 
autorităţile publice locale, nu l-au aplicat mai ales din cauza lipsei informaţiilor necesare. 

Având în vedere aceste aspecte, vă întreb respectos: 
1. Care este strategia MMSS de a populariza programul respectiv, pentru a fi accesat de cât mai mulţi beneficiari? 
2. În ce mod s-a derulat îngrijirea la domiciliu a vârstnicilor în acest an, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Cluj? 
3. Care este, în prezent, numărul beneficiarilor acestor servicii de îngrijire la domiciliu, atât în ţară, cât şi în judeţul 

Cluj? 
Solicit răspuns scris.       Deputat 

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

Subfinanţarea comunelor din România 
Stimate domnule ministru, 
Deși se alocă sume importante de bani pentru Primării din Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Executivului, din 

experienţa de până acum se pare că nu ar fi cea mai potrivită soluţie pentru rezolvarea problemelor financiare ale acestora. Un 
studiu recent de specialitate privind situaţia din administraţia publică locală indică faptul că o parte dintre actualele comune ar 
trebui comasate, deoarece sunt prea mici, prea multe, prea fragmentate, fiind astfel lipsite de perspective investiţionale.  

Vă întreb cu respect: 
1. În condiţiile în care un procent însemnat din comunele României nu îşi pot acoperi cheltuielile salariale din veniturile 

proprii, deci nu ajung la programe, investiţii, cofinanţare în proiecte europene, ce strategie are Ministerul pe care îl conduceți 
pentru redimensionarea acestora? 

2. Care sunt soluţiile comunelor actuale, mai ales cele mici, pentru a supravieţui? 
3. Care este situaţia actuală a comunelor cu mari probleme financiare, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Cluj? 
Solicit răspuns scris.     

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 
Ajutor guvernamental pentru a acoperi costurile ridicate la sistemul centralizat de încălzire  

și furnizare a apei calde în Municipiul Iași 
Stimate domnule ministru, 
Creșterea rapidă a prețului la gaze și cărbuni pune o presiune uriașă pe sistemul de termoficare centralizat de la Iași care 

se va confrunta cu creșteri mari de costuri. Soluțiile sunt limitate: 
- subvenționarea facturilor din fonduri proprii, ceea ce înseamnă tăieri masive de la bugetele de investiții în Municipiul 

Iași.  
- subvenționarea cu bani de la guvern. 
- mutarea costurilor către populație, ceea ce înseamnă creșterea nemulțumirii populare. 
Domnule Ministru, având în vedere că Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) este cea mai 

bună soluție privind furnizarea apei calde și a încălzirii pentru aglomerările urbane, vă rog să aveți în vedere ca pentru 
Municipiile reședință de județ unde mai există infrastructura pentru furnizarea agentului termic în sistem centralizat, să există 
posibilitatea unor scheme de ajutor guvernamental pentru a trece peste sezonul rece. La sistemul centralizat de termoficare din 
Iasi sunt racordate peste 23.000 de apartamente, 185 de agenţi economici, 42 de instituţii publice, 70 de şcoli, 10 spitale şi 7 
universităţi. În această perioadă, se desfăşoară lucrări de extindere a sistemului de termoficare în Bucium şi Copou. 

Pentru cărbune, Primăria Iași a încheiat un acord cu un furnizor, iar preţul final al contractului va fi stabilit în cursul 
lunii septembrie, în funcţie de cotaţia internaţională a cărbunelui. În prezent, singurul cost cert este cel de transport (naval), 
descărcare, depozitare şi încărcare în vagoane, respectiv de peste 86 dolari pe tonă. La acest cost se va adăuga preţul 
cărbunelui care, săptămâna trecută, era cotat la peste 340 dolari/tonă.  

Potrivit estimărilor municipalităţii, cheltuielile totale ar fi de 415 milioane lei, în contextul în care veniturile pot atinge 
500 milioane lei. Cea mai mare parte a veniturilor (433 milioane lei) face referire la vânzarea de energie electrică produsă în 
urma arderii combustibililor. 

În ceea ce priveşte funcţionarea pe gaze naturale, instituţia susţine că ar fi cheltuiţi 270 milioane lei, dar veniturile ar fi 
de 121 milioane lei. 

Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
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Adresată domnului Ioan Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Sprijin guvernamental pentru implementarea proiectului Centrul National de Terapie 
cu protoni, proiect în valoare de 70, 5 milioane de euro. 

Stimate domnule ministru, 
Consilierii judeteni din Iași au aprobat în ianuarie 2021, într-o sedinta ordinară, darea în administrare catre Institutul 

Regional de Oncologie a imobilului din strada Codrescu numarul 6, Municipiu Iași, aflat in proprietatea CJ Iasi pentru a fi 
construit Centrul National de Terapie cu protoni, proiect în valoare de 70, 5 milioane de euro. 

Centrul de Terapie cu Protoni, un proiect de peste 70 de milioane de euro pe care Institutul Regional de Oncologie de la 
Iași vrea să-l implementeze la Iași, este necesar pentru că proiectul va avea utilitate natională, ceea ce presupune accesul direct 
și liber la serviciile oferite de viitorul centru pacienților celor trei institute oncologice majore - Institutul Oncologic Prof. Dr 
Alexandru Trestioreanu Bucuresti, Institutul Regional de Oncologie lasi și Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță Cluj-
Napoca, dar și a altor unități medicale cu secții de oncologie din țară. 

În PNRR bugetul total pentru sănătate este de 2,5 miliarde euro, iar în Programul Operațional Sănătate de 3,88 miliarde 
de euro. Totodată, Domnule Ministru, ați precizat cî s-au purtat discuții cu reprezentanții Băncii Europene de Investiții și 
pentru finanțarea  proiectelor care nu pot obține fonduri prin Politica de coeziune sau prin PNRR. 

Necesitatea realizării acestui centru în capitala Moldovei și soluțiile de finanțare au fost analizate în cadrul vizitei pe 
care ați efectuat-o în cursul lunii august a.c. la Centrul de Screening și Diagnostic în Boli Oncologice, alături de președintele 
Consiliului Județean, Costel Alexe, Marius Sorin DANGĂ, vicepreședinte al CJ, directorul general ADR Nord – Est, Vasile 
Asandei și subsemnatul. 

Domnule ministru, Centrul de Terapie cu Protoni este un obiectiv medical esențial pentru Moldova, iar obținerea 
finanțării este o prioritate pentru a consolida statutul de centru de excelență în sănătate pe care Iașul îl merită 

Vă rog, pe această cale, să susțineți la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), identificarea 
unei surse de finanțare pentru realizarea acestui obiectiv strategic și să îmi transmiteți un calendar al implementării acestei 
investiții. 

Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
Adresată  domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  

   
Suprafețe agricole calamitate de seceta pedologică și fenomene meteorologice extreme  

în anul 2022 și despăgubirile acordate 
Stimate domnule ministru, 
Agresiunea barbară și ilegală din Ucraina a generat o presiune puternică asupra prețurilor produselor alimentare la nivel 

mondial. Din păcate, anul 2022 nu a fost un an cu cele mai bune condiții meteorologice pentru fermierii români, absența 
sistemelor moderne de irigații și instalarea secetei pedologice afectând o parte semnificativă a culturilor din acest an. Mai mult 
decât atât, în unele județe s-au înregistrat fenomene meteorologice extreme, marcate de grindină de mari dimensiuni și vânt 
puternic, afectând suplimentar alte mii de hectare de culturi. 

Având în vedere că începând cu luna septembrie fermierii au nevoie de resurse financiare pentru a înființa culturile 
specifice de toamnă, vă solicit, domnule ministru, următoarele informații: 

- Câte hectare de culturi agricole au fost calamitate, parțial sau integral, la nivel național, de seceta pedologică și de 
fenomenele meteorologice extreme în anul 2022? Câte hectare de culturi agricole au fost afectate la nivelul județului Satu 
Mare? 

- Care este cuantumul total al despăgubirilor pe care intenționați să îl acordați fermierilor păgubiți? Care este cuantumul 
pe hectar? 

- La ce dată considerați că fermierii afectați vor încasa efectiv despăgubirile? Din ce surse bugetare intenționați să 
acordați aceste despăgubiri (buget național sau resurse externe nerambursabile)?  

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu înaltă apreciere,       Deputat 

Adrian-Felician Cozma  
*** 
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Adresată domnului Horia Miron Constantinescu, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor   
 

Solicitare de informații cu privire la sancțiunile aplicate companiilor aeriene care operează în România și acordarea 
compensațiilor prevăzute de Regulamentul European nr.261/2004 pentru întârzierea/anularea zborurilor 

 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere perturbările puternice ale transportului aerian de călători din România în anul 2022, fenomen la care a 

contribuit suplimentar și suspendarea zborurilor de către o companie aeriană românească (BlueAir) sancționată financiar de 
către ANPC, vă solicit, domnule președinte, următoarele informații: 

- O situație care să reflecte sancțiunile aplicate de ANPC pentru refuzul companiilor care operează în România de a 
acorda compensații financiare, asistență și rambursarea integrală a prețurilor biletelor pentru zborurile anulate în anul 2022. 
Precizez faptul că atât companiile de linie, cât și cele economice au înregistrat sute de anulări ale zborurilor în anul 2022 și 
numai o companie, cu capital românesc, a fost sancționată. 

- Ce demersuri concrete a întreprins ANPC față de Compania maghiară WizzAir, care a refuzat toate solicitările de 
compensații financiare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 
unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării 
sau întârzierii prelungite a zborurilor în anul 2022?  

- Câți consumatori au beneficiat de compensații din partea companiei WizzAir în anul 2022 ca urmare a demersurilor 
ANPC? 

- Cunoscând dificultățile deosebite pe care le traversează compania BlueAir, companie românească, ați propus ca 
sancțiunea financiară aplicată să fie acoperită eșalonat?  

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu înaltă apreciere,        Deputat 

Adrian-Felician Cozma 
*** 

Adresată domnului Adrian Câciu,  ministrul Finanțelor 
 

Solicitare de informații cu privire la obligațiile fiscale restante ale unor companii aeriene  
care operează în România 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere perturbările puternice ale transportului aerian de călători din România din anul 2022, la care s-a 

adăugat și anularea zborurilor unei companii aeriene românești, vă solicit următoarele informații: 
- O situație cu obligații fiscale/bugetare restante la data de 1 septembrie 2022 pentru toate companiile aeriene care 

operează în România. 
- O situație cu ajutoarele de stat acordate, în perioada 2019-2021, de la bugetul național către companiile aeriene care 

operează în România. 
- O situație cu veniturile bugetare încasate la bugetul general consolidat, în perioada 2019-2021,  de la companiile 

aeriene care operează în România. 
- O situație care să reflecte evoluția cifrei de afaceri, în perioada 2019-2021, a companiilor aeriene care operează în 

România. 
Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu înaltă apreciere,       Deputat 

Adrian-Felician Cozma 
*** 
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Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Solicitare de informații cu privire la plata certificatelor de gaze cu efect de seră  
de către companiile aeriene care operează în România 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere perturbările puternice ale transportului aerian de călători din România în anul 2022 ca urmare a 

suspendării zborurilor unei companii aeriene românești, vă solicit, domnule ministru, următoarele informații: 
- O situație care să reflecte toate datoriile față Administrația Fondului de Mediu, înregistrate la data de 1 septembrie 

2022, de către toate companiile aeriene care operează în România. 
- O situație care să reflecte situațiile în care companiile aeriene care operează în România au beneficiat, în perioada 

2019-2022, de o amânare sau eșalonare la plată pentru obligațiile bugetare datorate AFM. 
Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu înaltă apreciere,        Deputat 

Adrian-Felician Cozma 
*** 

Adresată  domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Solicitare de informații cu privire la datoriile unor companii aeriene care operează în România  
către aeroporturile din România 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere perturbările puternice ale transportului aerian de călători care s-au produs în România în anul 2022, la 

care a contribuit suplimentar și anularea zborurilor de către o companie aeriană românească, vă solicit, domnule ministru, o 
situație care să reflecte toate datoriile față de aeroporturile din țara noastră, înregistrate la data de 1 septembrie 2022, de către 
toate companiile aeriene care operează în România. De asemenea, vă solicit să prezentați și o evoluție a numărului de călători 
care călători din/către România, în perioada 2019-2022, pentru principalele companii aeriene economice: WizzAir, RyanAir, 
BlueAir. 

Solicit formularea răspunsului în scris.      Deputat 
Cu înaltă apreciere,    Adrian-Felician Cozma 

*** 
Adresată  domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 

Investiții pentru ecologizarea minei de uraniu de la Ciudanoviţa, județul Caraș-Severin 
  Stimate domnule ministru, 
 Închiderea unor exploatări miniere din România nu a fost însoțită și de programe specifice de ecologizare, care să 

includă acoperirea haldelor de steril și îngrădirea perimetrelor în care s-au efectuat eploatări. Într-o asemenea situație se află și 
fosta mină la Ciudanoviţa, din județul Caraș-Severin, unde, vreme de câteva decenii, au fost exploatate zăcăminte de material 
radioactiv, în principal uraniu. Realitatea din teren, pe larg mediatizată de presa locală și națională, reflectă o situație deosebit 
de gravă, în care haldele de steril, cu un conținut important de minereu radioactiv, mult peste nivelul de radiații încadrat în cel 
de alertă, nu sunt încă ecologizate, fiind utilizate de localnici pentru păscutul animalelor și alte activități. 

 Având în vedere impactul deosebit de grav pe care ruinele fostei exploatări miniere îl are asupra locuitorilor din 
proximitatea minei, dar și din satele vecine,  vă solicit, doomnule ministru, următoarele informații:   

- Având în vedere faptul că, în mandatul dumneavoastră, programul privind închiderea minelor a avut asigurate 
creditele bugetare necesare efectuării lucrărilor de închidere și ecologizare a siturilor, în ce măsură ar putea să fie efectuate 
lucrări de ecologizare la mina de uraniu de la Ciudanoviţa chiar din anul 2022? 

- Care ar fi costurile totale de ecologizare a minei de uraniu de la Ciudanoviţa și dacă acestea ar putea fi acoperite din 
fonduri externe nerambursabile? 

- În ce măsură autoritățile administrației publice locale (primărie sau Consiliul Județean) ar putea solicita finanțare 
pentru a executa lucrări de ecologizare a minei? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă asigur de înalta mea apreciere,              Deputat 

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

Legile educației – necesitatea introducerii unor prevederi privind elevii români din diaspora 
Stimate domnule ministru, 
Succesul proiectului ”România educată” demarat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, depinde în mod 

crucial de pachetul de reformă cuprins în legile educației aflat în prezent în dezbatere publică. Apreciez în mod favorabil 
curajul și eforturile dumneavoastră de a propune reforme substanțiale la nivelul învățământului preșcolar, preuniversitar și 
universitar, în scopul creșterii calității procesului educațional și al diminuării abandonului școlar.  

Cu toate acestea, atât informațiile furnizate de organisme independente, precum și datele provizorii pe care le va 
comunica la finalul acestui an Institutul Național de Statistică, în baza recensământului populației, relevă faptul că milioane de 
români trăiesc temporar/permanent în afara frontierelor țării. De asemenea, mii de elevi, cetățeni români, urmează temporar 
cursurile unor unități de învățământ din străinătate sau din România, principala problemă întâmpinată de aceștia fiind legată de 
dificultățile de adaptare – atât sociale (reintegrare în colectivele din România), cât și din perspectiva diferențelor de învățare 
dintre diferitele sisteme de învățământ. În scopul adoptării unor legi ale educației care să cuprindă prevederi pentru toți elevii, 
cetățeni români, vă solicit, domnule ministru, să precizați dacă aveți în vedere să propuneți completarea legilor educației cu 
prevederi exprese pentru elevii/studenții care au studiat temporar în străinătate și care au nevoie de o integrare reală în sistemul 
românesc de învățământ? 

Solicit formularea răspunsului în scris.  
Cu deosebită apreciere,        Deputat 

Valentin-Ilie Făgărășianu 
*** 

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

Necesitatea realizării unor investiții pentru consolidarea versanților pe unele secțiuni  
de drumuri naționale din județul Suceava 

Stimate domnule ministru,  
În primul rând, țin să vă transmit că apreciez eforturile Ministerului transporturilor și infrastructurii, precum și ale 

CNAIR pentru modernizarea infrastructurii de transport rutier din județul Suceava, eforturi care se dovedesc complementare 
cu cele ale Consiliului Județean Suceava pentru rețeaua de drumuri județene administrate de acesta. 

Așa cum foarte bine cunoașteți, o parte importantă din rețeaua de drumuri naționale din județul Suceava traversează 
zone înalte, mărginite de versanți montani abrupți. În lipsa unor investiții specifice, frecvent au loc alunecări de teren sau 
căderi masive de piatră (de exemplu, în luna august, pe DN17B). În consecință, traficul rutier este blocat pentru perioade 
importante de timp, iar participanții la trafic trebuie să urmeze rute ocolitoare extrem de lungi. Au fost chiar situații în care 
autovehicule sau chiar pasageri au fost afectați de căderile de piatră sau de alunecările de teren.  

Având încredere că veți depune toate diligențele în vederea executării unor lucrări de investiții pentru consolidarea 
versanților, vă solicit, domnule ministru, următoarele informații:   

- Ce investiții pentru consolidarea versanților sunt programate la nivelul drumurilor naționale din județul Suceava? 
- Aveți în vedere să dispuneți evaluări cu privire la calitatea unor lucrări de consolidare a versanților din județul Suceava 

care s-au dovedit costisitoare și ineficiente?  
- În ce măsură asemenea investiții pentru modernizarea drumurilor naționale din județul Suceava pot fi susținute 

financiar din fonduri externe nerambursabile? 
Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă asigur de înalta mea apreciere,                Deputat 

Ioan Balan 
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România 

 
 Declarații politice 

 
 

Declarație politică 
 
Stimate domnule/doamnă președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Declarația mea politică de astăzi poartă titlul: Apel public pentru retragerea legilor educației și organizarea unui proces 

real de consultare privind reforma sistemului educațional din România 
A început un nou an școlar și mult promisa „România educată” a rămas doar un proiect pe hârtie. Pentru mulți dintre 

copiii României, educația înseamnă aceleași școli nemodernizate, toalete în curte fără condițiile minime de igienă sau lipsa 
manualelor și a dotării materiale. La opt ani de când președintele Klaus Iohannis și PNL promiteau o „Românie Educată”, 
ministrul Educației propune un pachet de legi prin care se dorește politizarea sistemului educațional și salvarea plagiatorilor 
din educație, în frunte cu premierul Nicolae Ciucă, cel care și-a plagiat teza de doctorat.    

Așa-zisa reformă a ministrului Educației, Sorin Câmpeanu, este de fapt dovada incompetenței fără margini a acestui 
guvern. Domnul Câmpeanu dorește cu ardoare să intre în istorie ca fiind cel care a pus pe butuci educația din România.  

În țara în care analfabetismul funcțional este la cote alarmant de mari, Guvernul PNL – PSD dorește să desființeze școli. 
Câteva sute până la câteva mii de structuri de învățământ mici ar putea fi desființate pentru că au un număr prea mic de elevi, 
luându-se astfel dreptul fundamental la educație acelor copii.  

„Cel care deschide o școală închide o temniță” sunt cuvintele dintr-un citat celebru al lui Victor Hugo, pe care nu vrem 
să ni-l imaginăm din perspectiva reformei ministrului Sorin Câmpeanu. În noua lege a educației, propusă de ministrul PNL, 
„structurile de învățământ fără personalitate juridică pot funcționa cu efective de minim 40 de elevi și preșcolari sau 10 
preșcolari”. În județul Alba, spre exemplu, sunt circa 100 de astfel de structuri de învățământ care nu se încadrează în aceste 
condiții minimale. Ce sunt acestea? Sunt școlile mici din zonele rurale, majoritatea în comunități sărace și izolate. Sunt singura 
luminiță care încă mai licăre pentru copiii din acele comunități și sunt unul dintre motivele care încă îi mai ține pe acei copii în 
bănci. „România educată” a domnilor Iohannis, Ciucă, Câmpeanu și Ciolacu este CAMPIOANĂ în Uniunea Europeană la 
abandonul școlar. În medie, în fiecare an, unul din cinci copii din mediul rural abandonează școala.  

Cu toate acestea, domnul ministru Câmpeanu, dascăl la bază, a decis să desființeze școli. Fiecare școală desființată 
condamnă întreaga comunitate și acutizează depopularea, sărăcia și izolarea.  

Aceasta este „România educată” pe care o clamează PNL și domnul Iohannis: o țară care pune lacătul pe școli și 
împinge copiii la abandon școlar. „România Educată”, așa-zisul mare proiect prezidențial, a rămas doar o broșurică frumos 
colorată. În rest doar vorbe, fără conținut. Măsuri haotice, incompetență și un ministru corigent la capitolul educație.  

De la tribuna Parlamentului României, solicit public Guvernului și ministrului Educației să retragă noile legi ale 
educației și să înceapă un proces de consultare și dezbatere serios privind reforma și viitorul educației din România. Nu aveți 
dreptul să vă bateți joc de viitorul copiilor noștri!  

Vă mulțumesc!          Deputat 
Beniamin Todosiu 

*** 
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Către:  Direcția pentru organizarea lucrărilor plenului 
În atenția Compartimentului pentru transcrierea și redactarea ședințelor plenului 

 

Disprețul PSD față de Diaspora este un fapt dovedit 
 

PSD nu contenește să-și arate disprețul față de Diaspora, pe care acum vrea s-o „cucerească” prin Gheorghe Cârciu, 
secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. 

Acest individ, pus de curând șef al PSD Diaspora, a demonstrat la ultimul eveniment de partid abilitățile care îl 
recomandă pentru această „misiune”: acelea de ospătar și sicofant la masa secretarului general PSD, Paul Stănescu.  

Măcar de această dată NU s-a mai strigat nimic împotriva Diasporei.  
Vreau să ne aducem aminte cum, în august 2018, pe atunci senatorul PSD Niculae Bădălău, prezent la un eveniment 

festiv, propaga mesajul vulgar, cinic și mafiot pe care l-a auzit o țară întreagă: «Să vină Diaspora, că noi ne pi***m pe ea…». 
Tot de la PSD, deputatul Ionel Floroiu argumenta că românii din străinătate nu ar participa la vot fiindcă nu le-ar păsa, 

insultând dintr-un foc milioane de cetățeni români.  
Acesta omite să spună că statul român a căutat prin toate mijloacele să-i umilească pe acești cetățeni și să le facă cât mai 

dificilă participarea la luarea deciziilor în țara natală. 
Ceea ce pare că NU reușește să înțeleagă PSD este că nivelul de corupție, hoția și sărăcia, promovate de PSD, au dus la 

un adevărat exod al românilor. Aproape un sfert din populația României a emigrat în ultimii 30 de ani. 
În ciuda acestor lucruri, românilor din afara țării încă le pasă: Diaspora românească este unul dintre principalii 

investitori din străinătate în economia românească, contribuind direct la dezvoltarea țării.  
PSD alege să bagatelizeze și să ignore aceste fapte, dar totuși, vrea să cucerească Diaspora prin obedientul Cârciu… 
Este limpede că PSD-ul a moștenit disprețul față de români de la partidul din care se trage, PCR. Cu atât mai mult față 

de românii care au fost împinși să caute o viață mai bună și respect departe de țară.  
Oameni buni, sunt milioane de oameni care s-au săturat exact de impostura, slugărnicia, hoția, nepotismul și minciuna 

pe care pesediștii le-au moștenit de la predecesorii lor. Pesediștilor le e imposibil să înțeleagă prăpastia uriașă, pe care 
patriotismul lor disimulat nu o poate umple.  

Nu se pot abține să nu-și dea arama pe față, atât de viscerală este ura. Și cu cât se chinuie mai mult să se dea altceva 
decât sunt, cu atât se vede mai bine, cu atât e mai dezgustător, repulsiv. 

Pentru că aroganța și nesimțirea de care a dat dovadă PSD de fiecare dată față de cetățenii români din Diaspora 
reprezintă măsura patriotismului acestui partid. 

Dacă credeți că Diaspora va uita aceste lucruri, vă înșelați amarnic. În 2024, veți plăti factura. 
 

Deputat 
Ștefan-Iulian Lőrincz 

*** 
 

Copiii românilor nu au culoare politică, însă sunt victimele clasei politice! 
 
Trăim într-o țară care nu este capabilă să își protejeze proprii copii! 
Statul s-a transformat în multe cazuri din protector în abuzator și a devenit astfel complice la injustiția la care sunt 

supuși copiii din țara noastră. 
Una dintre preocupările mele în acest mandat a fost crearea de legi care să vină să sprijine și să protejeze copiii din 

România.  
Pe lângă proiectul legii anti viol depus în toamna lui 2021 și proiectul cu privire la înființarea de camere speciale de 

audieri pentru copii, victime ale abuzurilor sexuale, în această sesiune parlamentară voi depune un nou proiect, care să vină să 
sprijine de această dată, mamele minore. 

În 2020, în România, 16.566 de tinere sub 18 ani au devenit mame. Multe dintre ele au un al doilea copil înainte să 
împlinească 18 ani. Acest cerc vicios se repetă anual iar cele mai multe copile, care devin mame în adolescență, abandonează 
școala.  

Lipsa educației le condamnă pe aceste mame și pe bebelușii lor la sărăcie și îi fac dependenți de ajutorul social. Acest 
lanț al slăbiciunilor trebuie rupt. Statul trebuie să intervină în mod real pentru a le ajuta pe aceste tinere mame! 
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Am pregătit un proiect de lege în acest sens, un proiect care va crea un registru național al mamelor minore și va 
cuprinde o serie de acțiuni, prin care vom facilita procesul de protecție și de integrare în societate al acestor fete.  

Avem nevoie de o altă abordare, una multidimensională cu privire la acest subiect, în care trebuie să implicăm statul, 
comunitatea din care face parte mama și să ne asigurăm că serviciile necesare sunt adaptate profilului psihologic și emoțional 
al acestor copile.  

Avem o realitate cruntă în această țară.  
Zilnic, mii de pedofili umblă liberi printre copiii noștri, fiindcă instanța acordă pedepse cu suspendare pentru agresorii 

sexuali ai copiilor.  
Conform statisticilor, un copil este abuzat sexual la fiecare 4 zile iar actul sexual al unui adult cu un minor este un viol 

mascat, legislația din România fiind extrem de permisivă cu aceste brute. 
Îmi doresc să trimitem violatorii la închisoare și nu acasă, iar legea anti viol este cel mai bun instrument pentru a face 

acest lucru. Legea încadrează actele sexuale cu minori sub 14 ani, la categoria viol, ceea ce duce în mod direct la o pedeapsă 
cu închisoarea pentru abuzatorii acestor copii.  

Însă Coaliția PSD - PNL a blocat legea și o ține acum în sertarele Comisie Juridice din Camera Deputaților. De altfel, 
anul acesta senatoarele PNL si PSD au pus pe masă un proiect similar.  

Din moment ce pare că există un consens în coaliția de guvernare pe acest subiect, le cer să deblocheze proiectul USR al 
legii anti viol și să votăm această lege!  

Colegi, trebuie să protejăm copiii românilor de abuzatorii sexuali și să trimitem violatorii la închisoare, nu să stea în 
libertate! 

Și mai avem un alt subiect stringent pe agendă și anume - Audierea minorilor abuzați sexual, care și așa este un proces 
dificil, însă este înrăutățit de multe ori de condițiile de audiere neprietenoase cu copiii,  copii care trec deja prin niște traume 
greu de imaginat.  

Soluția este simplă și am concretizat-o într-un proiect de lege: modificăm legislația penală astfel încât toate audierile 
minorilor, victime ale infracțiunilor sexuale, să fie realizate în spații special amenajate în acest scop și în prezența în mod 
obligatoriu fie a unui psiholog, fie a unui specialist în consilierea victimelor, iar accesul publicului să fie restricționat la 
ședințele din instanțe, pentru a proteja victimele.  

Doamnelor și domnilor parlamentari, votați aceste proiecte de lege cu sufletul și cu inima curată; indiferent de partidul 
pe care îl reprezentați. Le cer liderilor PSD, PNL și UDMR să susțină legea anti viol, legea camerelor de audiere pentru 
minori, victime ale abuzurilor sexuale și legea registrului mamelor minore. Toate aceste legi sunt menite să îi protejeze pe toți 
copiii din această țară. Electoratul nostru și al dumneavoastră, își dorește să le apărați copiii. Chiar vreți să-i dezamăgiți?  

Vă mulțumesc. 
Deputat 

Monica-Elena Berescu 
*** 
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 Întrebări 
 
Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

    În atenția Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Aspecte ale actualizării legislației privind calitatea apei potabile în urma revizuirii Directivei  
privind apa potabilă intrată în vigoare la 12 ianuarie 2021 

Stimate domnule ministru, 
Versiunea revizuită a Directivei privind apa potabilă (DAP) urmărește să protejeze cetățenii și mediul de efectele nocive 

ale apei potabile contaminate și să îmbunătățească accesul la apa potabilă. Aceasta a intrat în vigoare la 12 ianuarie 2021, în 
urma revizuirii versiunii inițiale a DAP din 1998. Luând în considerare chestiunile menționate anterior, vă solicit precizări în 
privința următoarelor aspecte: 

1. Având în vedere termenul limită de transpunere a directivei revizuite este 12 ianuarie 2023, care este stadiul pregătirii 
unui proiect legislativ care să transpună prevederile directivei în legislația națională, adresând aspectele pertinente aflate în 
responsabilitatea fiecărui minister, atât în ceea ce privește supravegherea și controlul monitorizării calității apei potabile în 
scopul verificării faptului că apa distribuită consumatorului se conformează la cerințele de calitate și nu creează riscuri pentru 
sănătatea publică, precum și privind parametrii surselor de apă destinate potabilizării, în concordanță cu noile măsuri incluse în 
directivă. Dacă se estimează că un proiect de lege va fi înaintat parlamentului în timp util astfel încât termenul limită de 
transpunere a directivei să fie respectat. 

2. Dacă se preconizează includerea de cerințe suplimentare, de exemplu, reglementarea unor substanțe în plus față de 
cele prevăzute în directivă, sau stabilirea unor standarde mai stricte. 

3. Dacă se preconizează cereri de derogare, de abatere de la standardele de calitate chimică specificate în Anexa I, 
conform prevederilor Articolului 9 al directivei.1 

4. Dacă va exista o analiză economică privind costurile totale estimate de conformare cu noile prevederi. 
5. Dacă România s-a conformat prevederilor din articolul 11 din directiva revizuită care stabilește cadrul pentru cerințele 

minime de igienă pentru materialele care intră în contact cu apa potabilă și a notificat ECHA privind orice listă pozitivă care 
există la nivel național, alte dispoziții, precum și documentele de evaluare disponibile. 

Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: 
iulian.lorincz@cdep.ro 

Cu deosebită considerație și respect,    Deputat 
Ștefan-Iulian Lőrincz 

*** 
 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 
    În atenția Secretariatului General al Guvernului 
    Ministerului Afacerilor Externe (MAE) 
    Departamentului Consular din cadrul MAE 
  

Situația vizelor oferite de către România cetățenilor Federației Ruse în ultimii 5 ani 
 

Stimate domnule prim-ministru, 
Având în vedere faptul că agresiunea militară nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei continuă, iar efectele sunt 

resimțite la nivelul întregii populații din Uniunea Europeană, pe 31 august anul curent miniștrii de externe ai statelor europene 
au căzut de acord asupra suspendării acordului din 2007 privind facilitarea vizelor pentru cetățenii Federației Ruse.2 Totuși, 
acest lucru nu înseamnă că cetățenii ruși nu vor mai putea obține vize pentru a intra în țările membre UE, ci doar că procedura 
va fi mai complicată, mai birocratică și va crește perioada de așteptare pentru aprobare. De asemenea, nu este clar când anume 
va intra în vigoare suspendarea din moment ce acordul informal încheiat ar trebui cât mai curând transpus în legislația UE. 

                                      
 
2 https://romania.europalibera.org/a/mini%C8%99trii-de-externe-ai-ue-sunt-de-acord-s%C4%83-suspende-acordul-de-viz%C4%83-cu-

rusia-/32012695.html  
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Luând în considerare faptul că mai multe state membre ale Uniunii Europene, printre care și România, au cerut 
interzicerea accesului turiștilor ruși în UE, nu s-a ajuns la un consens privind implementarea unei astfel de măsuri.  

În condițiile date, vă rog respectuos, domnule prim-ministru, să-mi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Care este numărul total al cetățenilor Federației Ruse care au obținut vize de scurtă ședere (C) în România începând cu 

data de 24 februarie 2022 și până în prezent? 
2. Care este numărul total al cetățenilor Federației Ruse care au obținut vize de lungă ședere (D) în România începând cu 

data de 24 februarie 2022 și până în prezent? 
3. Care este numărul total al cetățenilor Federației Ruse care au obținut vize de scurtă și lungă ședere (C și D) în 

România în perioada 2017-2021? (date defalcate pe ani și tip de vize) 
Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: 

iulian.lorincz@cdep.ro. 
Menționez că orice alte informații suplimentare tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
Cu deosebită considerație și respect,     

Deputat 
Ștefan-Iulian Lőrincz 

*** 
Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe  

    În atenția Departamentului Consular 
 

Prevenirea comercializării programărilor de pe Portalul Extern al Sistemului Informatic  
pentru Management integrat al Serviciilor pentru Cetățeni (SIMSIC) de către firmele intermediare 

Stimate domnule ministru, 
Potrivit unor sesizări primite de la cetățenii români din Diaspora referitor la programările efectuate pe platforma 

Econsulat.ro, sunt înregistrate mari întârzieri care pot ajunge la 4-5 luni din cauza suprasolicitării sistemului. Pe 17 noiembrie 
2021 v-am trimis o întrebare referitoare la prevenirea înregistrărilor frauduloase pe Portalul Extern al SIMSIC și m-ați asigurat 
prin răspunsul primit cu numărul 12046 din 20.12.20213 că „MAE acordă atenție acestei situații, fiind cunoscută și atent 
monitorizată de către Departamentul Consular, care întreprinde demersuri pentru a identifica cele mai eficiente soluții pentru 
contracararea acestui fenomen” și că „au fost implementate în aplicația SIMSIC o serie de modificări pentru contracararea 
acțiunilor intermediarilor de utilizare neconformă a platformei www.econsulat.ro”. 

Din păcate, constat că după aproape nouă luni de la sesizarea acestor nereguli, încă mai există publice pe platformele de 
socializare anunțuri de intermediere de acces a cetățenilor la servicii consulare. Exemple în acest sens servesc firmele 
ActeRo.eu4 și MAIER Consultants5; ultima este înregistrată în Marea Britanie6, având sediul în România, și publică pe 
rețeaua de socializare Facebook anunțuri cu oferirea contra-cost a „programării la Consulat” pentru obținerea de pașaport.7  

În condițiile date, vă rog respectuos, domnule ministru, să-mi răspundeți la următoarele întrebări: 
Ce măsuri va întreprinde Ministerul Afacerilor Externe pentru a bloca accesul firmelor intermediare la platforma 

SIMSIC și comercializarea ulterioară a programărilor? 
În contextul noilor blocaje determinate de suprasolicitarea platformei SIMSIC, ce măsuri va întreprinde MAE pentru 

reducerea perioadei de așteptare a programărilor? 
Menționez că orice informații suplimentare tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: 

iulian.lorincz@cdep.ro 
Cu deosebită considerație și respect,      Deputat 

Ștefan-Iulian Lőrincz  
*** 

 

                                      
3 http://www.cdep.ro/interpel/2021/r3028A.pdf  
4 https://www.actero.eu/  
5 https://maier-consultants.com/  
6 https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/11381874  
7 https://www.facebook.com/maierconsultantsitalia/photos/a.101913279139165/140234565307036/?type=3   
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Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 În atenția Poliției de Frontieră Române 
     

Situația trecerilor de frontieră a cetățenilor Federației Ruse începând cu 24 februarie 2022 
Stimate domnule ministru, 
Miniștrii de externe din UE au decis pe 31 august anul curent să îngreuneze procedura prin care cetățenii ruși pot obține 

vize de călătorie în Uniunea Europeană - făcând-o mai costisitoare și de mai lungă durată. De altfel, Estonia și Finlanda iau în 
considerare suspendarea completă a acordării de vize pentru cetățenii ruși. 

În cadrul reuniunii informale a miniștrilor de externe ai Uniunii Europene, de la Praga, ministrul Bogdan Aurescu a 
declarat într-un interviu acordat RFE/RL că „De la începutul anului, România a eliberat în jur de 800 de vize pentru cetățenii 
ruși, dintre care în jur de 130 de vize pentru turism”.8 

În condițiile date, vă rog respectuos, domnule ministru, să-mi răspundeți la următoarele întrebări: 
Care este numărul total al cetățenilor Federației Ruse care au trecut frontiera națională începând cu data de 24 februarie 

2022 și până în prezent? 
Care este numărul total de persoane originare din Federația Rusă care au tranzitat România pentru a ajunge în alte țări 

începând cu data de 24 februarie 2022 și până în prezent? 
Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: 

iulian.lorincz@cdep.ro. 
Menționez că orice alte informații suplimentare tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
Cu deosebită considerație și respect,  

Deputat 
Ștefan-Iulian Lőrincz  

*** 
 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 În atenția Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) 
  

Situația școlilor din România în contextul anului școlar 2022-2023 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere faptul că statisticile referitoare la situația clădirilor școlare diferă la fiecare raportare oficială, iar 

conform memorandumului Guvernului României din decembrie 20209 peste 35% din școli (sau 6.180 unități de învățământ) 
nu aveau toalete interioare și 33% (5.826 școli) nu dispuneau de autorizație sanitară, recentele statistici privind situația 
infrastructurii de învățământ preuniversitar nu au mai fost actualizate. 

Prin urmare, vă rog domnule ministru să răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Care este în prezent numărul total al unităților de învățământ preuniversitar din România? 
2. Care este în prezent numărul total al clădirilor școlare nerenovate? 
3. Care este în prezent numărul total al școlilor care folosesc sobe pentru încălzire? 
4. Care este în prezent numărul total al școlilor care nu dispun de autorizație sanitară?  
5. Care este în prezent numărul total al școlilor care nu dispun de autorizația de securitate la incendiu? 
6. Care este în prezent numărul total al școlilor care nu au acces la surse de apă adecvate? 
7. Care este în prezent numărul total al școlilor care nu au toalete interioare? 
8. Care este în prezent numărul total al școlilor care nu au instalate rampe de acces? 
9. Care este în prezent numărul total la școlilor care nu au toalete adaptate persoanelor cu dizabilități? 

Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: 
iulian.lorincz@cdep.ro 

Cu deosebită considerație și respect,     Deputat 
Ștefan-Iulian Lőrincz  

*** 

                                      
 
9 https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/12/MEMO-3.pdf  
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Grupul parlamentar al Alianţei  
pentru Unirea Românilor 

 
 Declarații politice 

 

Moștenire grea pentru generațiile următoare. 
 
Stimate domnule președinte,  
Stimați colegi,  
Declarația mea de astăzi va atinge o temă pe de-o parte importantă și sensibilă, iar pe de altă parte delăsată și ignorată de 

atâția ani de statul român. După cum bine știți cea mai importantă resursă a unui stat este resursa umană, iar viitorul acestei 
resurse, copiii, se formează în școlile și familiile românești. Din păcate constatam ca statul român a ignorat acest aspect într-un 
ritm continuu și cu o perseverență înverșunată, reușind să atingă “performanța”, ridicând rata de abandon școlar până la cota de 
23%.  

Conform datelor publicate de Ministerului Educației și amplu propagate de presa națională, mai bine de 23% din copiii 
din mediu rural abandonează studiile neatingând nici măcar clasa a 8-a. Luând în considerație faptul că raportul între populația 
urbană și cea rurală este aproape de 1 la 1, iar mai exact 46,2% este populație rurală și 53,8% populație urbană, putem afirma 
cu încredere că aproximativ 1/8 din toți elevii României în prezent abandonează școala.  

Dacă vom sta să analizăm critic și obiectiv această situație, atunci nu ne va lua prea mult timp să constatăm că peste 10 
ani acești copii vor fi adulți și vor intra în câmpul muncii, iar unii dintre ei vor deveni părinți, iar dacă menținem această 
tendință în învățământ, atunci  în câteva decenii ne vom transforma complet într-o țară de analfabeți și muncitori necalificați, 
iar toate acestea se întâmplă în România secolului XXI și responsabili pentru această moștenire grea, pe care o pregătim 
urmașilor, suntem chiar noi cei din aceasta sală.  

Vreau, pe acesta cale, să trag un semnal de alarmă și să vă atenționez că dacă nu întreprindem ceva urgent pentru 
redresarea situației dezastruoase din învățământ, atunci vom intra  în istorie ca putere de stat care și-a îndobitocit propria-și 
populație, iar generațiile următoare ne vor judeca și disprețui, pe bună dreptate, ca fiind “epoca tenebrelor” a României, iar 
responsabil pentru un astfel de scenariu este fiecare dintre noi, mă refer aici la aleșii poporului, noi, deputați și senatori suntem 
mai responsabili decât părinții copiilor ce-și abandonează școala, sau pedagogii din școli. 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Nagy Vasile 
*** 

 
Ipocrizia politicului, poate atinge cote maxime..... 

 
Parlamentul României se află de câteva zile într-o mare agitație, se pregătește un mare eveniment și anume Conferința 

Internațională a Telecomunicațiilor, un eveniment pregătit de ANCOM, iar pentru a înțelege românii despre ce e vorba, voi 
veni cu câteva explicații de clarificare. 

1. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații) – cea care reprezintă România în UIT (Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor) – face o propunere de 
găzduire a următoarei conferințe internaționale UIT – în Romania – iar în data de 3 aprilie 2019, sub guvernarea Dăncilă – 
PSD, România își depune candidatura oficială pentru organizarea Conferinței din 26.09 – 14.10.2022 

2. La conferință vor fi prezenți oficiali și personalul care îi va însoți, din 193 de țări 
3. ANCOM este desemnat să organizeze și să suporte cheltuielile din bugetul propriu (evident buget alocat si de la 

bugetul statului ) 
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 Acest ANCOM, care se lauda ca sunt autonomi, dar a carui presedinti sunt numiti politic, i s-au  alocat de la bugetul 
statului, in 2021, pentru 651 de angajați, un buget de salarii de peste 153.000.000  lei, o medie de aprox 20.000 lei /angajat – 
destul de interesant) 

4. Cheltuielile totale pentru organizarea conferinței ajung la  – 2.210.500 franci elvețieni. 
Dacă s-ar fi organizat conferința în Geneva – costurile ar fi fost de 938.800 franci elvețieni. 
5. În acord este specificat faptul că România avea posibilitatea să renunțe la acest eveniment cu 12 luni inainte, ( adica 

pana in data de 26 .09. 2021), iar motivația putea fi, că am fost un stat afectat financiar în urma Covid 19, si se putea sublinia 
si prin faptul că România se împrumută pentru a putea susține cheltuielile importante ale statului și nu era momentul să ne 
angrenăm in costuri suplimentare, mai ales ca intre timp lumea intreaga sufera in urma razboiului din Ucraina si a cresterii 
preturilor.  Dar nu, actualul Guvern in loc sa se gandeasca la popor, aproba acordul incheiat de guvernul Dancila.  

6. Cheltuielile la prima vedere, par mici în comparație cu un eveniment de o așa anvergură, dar nimeni nu vorbește de 
cheltuielile care vor fi implicate pentru: angajări suplimentare pentru serviciile pe care statul le va pune la dispoziția celor 
prezenți la conferință ( cazare, costuri utilități pe o perioada de 3 săptămâni, personal calificat pe diverse specializări, etc), 
cheltuieli care nu apar în nici o anexă și care, cu siguranță, sunt exorbitante.  

7. PSD a avut interes să voteze PENTRU ratificarea acordului  – fiind o propunere a propriului lor guvern, plus 
implicațiile oamenilor lor in organizațiile mai sus mentionate 

8. Ce ar câștiga România în urma unui astfel de eveniment? 
Dacă am avea un guvern de încredere, o parte din cheltuieli s-ar întoarce la cetățean – dar cum avem un Guvern ticălos, 

banii vor merge către firmele care au căpușat dintotdeauna România. ( achizițiile, serviciile, angajările vor fi date cu dedicație 
specială). 

Singurul lucru real pe care România, sper ca îl are de câștigat ar fi ca, mediatizarea va fi foarte mare la nivel 
international 

AUR a promis că le va spune românilor cum și unde se cheltuie banii din bugetul tării, din buzunarul lor. 
Deputat 

Mitrea Dumitrina 
*** 

 
“Guvernul Ciucă pune pavilionul Ungariei la Gurile Dunării, în Sulina!” 

 
Stimate domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Domnule Prim-Ministru, nu cred că longevivul contestat, dar cel mai protejat de sistem de 33 de ani, Ion Iliescu, s-a 

gândit vreodată, cât a fost la putere, că UDMR va căpăta o așa mare putere de decizie în România în folosul statului vecin, 
Ungaria, sabotând și fiind lăsați cu bună știință de politicienii români să trădeze interesele României. 

Asta se întâmplă acum, în timp ce vă citesc, când PSD-PNL guvernează cu UDMR și grupul Minorităților într-o 
armonie perfectă contra intereselor României. 

Am aflat cu stupoare că Ungaria va avea port la Marea Neagră la Sulina in urmă negocierilor purtatea cu Guvernul 
României care le-a alocat și un teren de 200 Ha.  

Ați auzit bine, 2 milioane de mp din teritoriul României au fost închinate Ungariei spre a facilita dezvoltarea industriei 
transportului maritim și fluvial pe Dunăre. 

Mai este necesar să adaug ca acest lucru va afecta economic România prin ocolirea utilizarii Canalului Dunarea-Marea 
Neagră, sau că, perspectiva dezvoltării pe această ramură a României la Sulina a fost vândută prin acest act samavolnic de 
trădare? 

Nu voi reuși să înțeleg acești guvernanți, și nu vorbesc doar de guvernanții de acum, fiindcă, se pare că aceste demersuri 
au rădăcini din semințele puse de PSD din perioada Dragnea. 

Rușine acestor trădători de neam și țară! 
Românii, să nu îi uitați pe acești trădători!     Deputat 

Dumitru Viorel Focşa 
*** 
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Violența domestică anulează femeia ca om! 
Stimați colegi, stimate colege, 
Mereu am considerat că femeia trebuie să fie egală cu bărbatul în șansa de a evolua, atât profesional, cât și în ceea ce 

privește familia, cu tot ceea ce implică ea, fie că este vorba despre împărțirea așa-ziselor sarcini în sânul căminului, cât și la 
luarea deciziilor ce privesc viitorul, educația copiilor sau administrarea resurselor financiare ale unei familii. 

Știm cu toții că în viața de familie există momente în care unele decizii sunt luate sub anumite presiuni, însă prin 
capacitatea noastră, a oamenilor, de a gândi, le gestionăm și găsim soluții, uneori făcând mici compromisuri, pentru ca viața să 
se desfășoare în bună înțelegere, să simțim fericirea pe care și-o dorește fiecare. 

Dar, iată că această fericire, care de fapt nu e o destinație, ci un drum pe care ar trebui să fim mereu, unele cupluri nu 
doar că nu o găsesc, ci mai mult, distrug orice speranță de a trăi în liniște măcar și se ajunge la fapte reprobabile, chiar și la 
decesul unuia din membri cuplului. 

În contextul pandemiei, cazurile de violență domestică s-au înmulțit dramatic, așa cum o dovedesc statisticile. Astăzi, în 
România, suntem în fața unei crize ce se anunță una prin care românii nu au mai trecut demult. Povara facturilor și greutatea cu 
care românii își vor putea asigura traiul decent este deja, dovedit fiind, un alt factor ce duce la tensiuni majore în multe familii 
ce nu pot ține pasul cu valurile de scumpiri ce au venit și vor mai veni. 

Violența domestică, în toate formele ei – fizică, psihică, verbală, este un fenomen cumplit, plin de cruzime, însoțit de 
multe ori de tortură, care duce la lipsirea de demnitate a victimei, la pierderea stimei de sine, în majoritatea cazurilor femei 
fiind. Acolo unde există violență verbală, până la crimă pașii sunt deseori facuți de agresori, iar de la depresie la sinucidere 
drumul e scurt. 

Stimați colegi, stimați miniștri, vă solicit în mod imperativ ca împreună să găsim soluții în toate direcțiile pentru a stopa 
acest fenomen din ce în ce mai întâlnit, prin programe reale de a reduce presiunea costurilor vieții, prin programe de sănătate 
decontate care să consilieze cuplurile aflate în impas, prin punerea în aplicare a legilor care pot proteja victimele sau prin 
modificarea legilor pentru sancționarea drastică a celor ce comit aceste infracțiuni. 

Sprijinul victimelor, astăzi, de cele mai multe ori, este doar declarativ. Însă femeile nu au nevoie de sprijin abia după ce 
au devenit victime, ci e nevoie de prevenție, pentru a nu ajunge să le fie anulat statutul de ”om”! 

Deputart 
Gianina Șerban 

*** 
 

Prioritatea guvernului - o educație performantă 
Responsabilitatea Învățământului Tehnologic 

Stimate domnule președinte,  
Stimați colegi,  
Traseul educațional este cea mai eficientă abordare pentru a învăța un tânăr principiile societății, transformându-l treptat 

în cetățean activ și implicat, oferindu-i informațiile necesare și formarea competențelor potrivite pentru a se integra în viața 
profesională, pentru a se realiza ca individ și pentru a se descurca într-un mediu social și economic dinamic, fluid și adesea 
dificil.  

În primul și în primul rând, în ceea ce privește educația, consider că România are cel mai bun sistem educațional din 
lume. Iar acest lucru nu trebuie atribuit istoriei, deși, cel mai probabil, regimul anterior a fost considerabil mai conștient de 
importanța și rolul acesteia în dezvoltarea unei națiuni decât o face actualul guvern! 

Atunci când vorbesc despre potențialul unei națiuni, nu mă refer la diferențele genotipice, ci la particularitățile 
tradițiilor, moravurilor și, mai presus de toate, particularitățile educației românești. Doar înțelegându-le, doar concentrându-ne 
asupra lor, se pot dezvolta cele mai raționale căi de depășire a crizei în care ne aflăm.  

Instituțiile noastre de învățământ tehnic au oferit o educație specifică, dar și una științifică generală mai largă. Inginerul 
nostru putea prelua orice slujbă, chiar și una care era departe de specializarea lui inițială de "profil". Era obișnuit să 
dobândească cu ușurință cunoștințe noi, lucru pe care puțini oameni îl mai practică astăzi. 

Spre deosebire de cadrul legal din România, învățământul profesional din Germania este un sistem dual în proporție de 
90%. Pentru a spori eficiența învățământului profesional, elevii sunt îndrumați de consilierii vocaționali încă din clasele a 
șasea și a șaptea către o filieră teoretică sau profesională. În același timp, ei trebuie să efectueze un stagiu de practică la o 
fermă/un atelier/întreprindere pentru a fi mai bine conectați la piața muncii. Apoi își aleg traseul educațional, iar dacă aleg să 
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dobândească o meserie, au un contract de formare profesională începând cu vârsta de 16 ani, cu 25% din timpul petrecut la 
școală și restul timpului alocat formării practice, fie într-un anumit centru de formare, fie într-o industrie. 

În România, liceele tehnice, colegiile, se vor transforma în licee profesionale, inclusiv prin comasare, iar unele licee nu 
pot fi transformate din cauza bazei materiale de pregătire practică și a profesorilor-ingineri angajați. 

Având în vedere situația economică actuală cu care se confruntă județul Vaslui, cu părinți care nu au posibilitatea 
materială de a-și susține financiar copiii, doar o singură instituție pe o rază de 50 km oferă posibilitatea tinerilor de a urma 
studiile liceale pentru a-și dezvolta competențele care, ulterior, s-au dovedit a fi deosebite în profilurile studiate. 

Am fost sesizată de peste 260 de negreșteni, printr-o petiție, că Liceul Tehnologic Nicolae Iorga din Negrești, județul 
Vaslui, funcționează de mult timp și că denumirea și profilul existent nu ar trebui să fie schimbat în Liceu Profesional. 
Schimbarea profilului, împreună cu imposibilitatea materială de a susține copiii, va duce la un număr mai mare de abandon 
școlar. 

Liceul Teoretic Nicolae Iorga din Negrești a fost înființat în 1958 și transformat în liceu industrial în 1977. A fuzionat 
ca liceul agroindustrial al localităților până în anul 1999, având cadre didactice foarte bine pregătite, atât din punct de vedere 
profesional, cât și intelectual, contribuind semnificativ la formarea generațiilor de elevi care au studiat în această instituție, 
cunoscută acum sub numele de Liceul Tehnologic Nicolae Iorga. 

La Liceul Tehnologic "Nicolae Iorga" din Negrești, județul Vaslui, au fost organizate de-a lungul anilor numeroase clase 
cu profil filologie, matematică-informatică, științe sociale și științe ale naturii. Aceste clase au produs rezultate deosebite la 
profilurile acestor discipline, precum și rezultate notabile prin participarea la numeroase concursuri și olimpiade. 

Este important de menționat că, în toată această perioadă, Liceul Tehnologic Nicolae Iorga Negrești-Vaslui a avut o rată 
de promovare a elevilor la bacalaureat care a depășit 80%, ceea ce a servit la întărirea dorințelor locuitorilor acestui oraș 
Negrești din județul Vaslui și a tuturor satelor și comunelor restrânse pe o rază de 30 km. Acest clasament plasează instituția 
de învățământ printre primele 50 de licee tehnologice din România. 

Ceea ce putem face cu adevărat contează pe piața muncii. Iar dacă nu ai abilitățile necesare pentru postul pentru care ai 
studiat în liceu, vei ajunge să lucrezi ca muncitor necalificat, deși ai toate diplomele. 

Prin urmare, importanța și subiectul reflecției mele se concentrează asupra învățământului gimnazial și a tranziției către 
liceu sau școala profesională, o perioadă în care elevul simte presiunea alegerii, anxietatea și preocuparea de a selecta cea mai 
bună opțiune educațională. 

Schimbarea sistemului educational nu vine numai cu noile oportunități, dar există și o datorie care vine odată cu aceasta. 
Ca urmare, regăsim pe termen mediu și lung efecte, consecințe care nu sunt favorabile nici dezvoltării individuale și nici ca 
simptom social, la nivelul calității și eficienței sistemului educațional românesc. Printre acești factori se numără diferențele 
sociale, mediul rural vs. mediul urban, nivelurile diferite de pregătire educațională de la o clasă la alta, de la o școală la alta. 

Pentru că trebuie să înțelegem, măcar acum, în ceasul al XII-lea, că educația este pilonul principal în modelarea 
viitorului României! Ea ar trebui să fie prioritatea principală a guvernului nostru, iar societatea civilă ar trebui să promoveze 
un mediu social care să asigure prestigiul profesiei. 

Având în vedere situația economică actuală, alături de părerile unanime ale cetățenilor din județului Vaslui, solicit 
măsuri pe termen lung care să fie în beneficiul vasluienilor și a generațiilor viitoare! 

 
Deputat 

Raisa Enachi 
*** 

 

 
 


